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Politická reportáž
Porotní sál, středa 8. listopadu 2006 17 hodin. Panuje důležitno. Pánové mají parádní šaty, jen jeden takovou jako blůzu.
Žena mi pak vysvětlia, že asi značkovou. Jedna paní měla hezké nohy. Uvědomil jsem si, jak jsou ty události důležité. Nebýt
voleb, nevěděl bych to. Ani já jsem neměl své oblíbené bílé páskové sandály – když jsem odcházel, žena mne kontrolovala.
Všichni byli důležití, někteří mírně nervózní, ale mysleli si, že to na nich není vidět. Ale bylo. Jen ať si to chvilku užijou,
pomyslel jsem si. Čtyři roky budou mít klid.
Richard mi přišel podat ruku. Pan senátor Liška mi přišel říct, že jak jsem to napsal, tak on to neřekl. Já jsem řekl, že jistě
bude na radnici záznam a že se to může zkontrolovat. On řekl že ne. Pak jsem si řekl, že jsem mu měl říct, že ať to napíše, jak
to řekl, že to uveřejním. Ale nevím, jestli by chtěl do Prochorovin psát. Šak si vystačím.
Pan Jiran četl, co mu napsali, aby to bylo podle protokolu a podle zákona. Taky občas někdo ze zastupitelů něco řekl, ale
tomu nebylo rozumět, zastupitelé byli k lidu zády.
Všechno probíhalo podle plánu. Podle vůle lidu. Přesněji podle vůle 43,5 % lidu. Ale to si jistě všech jedenadvacet našich
zástupců uvědomuje. Uvědomuje si jistě i co by ráda šestapadesátiprocentní mlčenlivá většina? Uvědomují si i proč mlčí?
Jistě. Pan starosta často říká, jak se našich občanů ptají.
Pro starostu Martina Puše hlasovalo 16, proti 4, jeden hlas byl neplatný. Ten jeden zastupitel asi nepochopil volební systém,
ač jednoduchý. Snad, až se bude zase třeba hlasovat o tom co s kasárnami, tak to pochopí, nebo mu to někdo vysvětlí. Aby
nebyl jen do počtu.
Pak jsme chtěli jít do knihovny, přednášel Petr Šabaka o víře. Ale I řekla, že teď to bude nejnapínavější. Tak jsme si zase
sedli.
Hlasování o místostarostech dopadlo takto: Brykner 17, Koníř 13, Vitvar 9 hlasů. Vyhráli první dva. Přemýšlel jsem, zda ti
kandidáti volili v tajné volbě i sami sebe. Jednou to prý tak jeden senátor udělal – a byl zvolen.
Další 4 členové rady byli zvoleni takto: Kubíček (KDU ČSL) 20, Jiran (ODS) 16, Kužel (SNK ED)16, Moravcová (ČSSD)
14. Kebus (KSČM) dostal 9 a do rady neprošel. Vitvar se před volbou kandidatury vzdal.
Zajisté musí přijít úvaha – jak to reprezentuje vůli lidu. Podle hlasů bylo by pořadí: Puš (2745), Brykner (2213), Koníř
(2135), Jiran (2066), Vitvar (1562), Moravcová (965), Kužel (810), Kebus (879). To ale už jsou jen taková čísla. Tady
nastupuje Politika 2, tedy dohadování sekretariátů, tam my nedohlédneme. Buďme rádi. Tam moc slova jako lidská kvalita,
etika mají trochu jiný než slovníkový význam.
Protokol i zákon je zachován. Co zbývá nám, kteří si myslíme, že lépe bylo by jinak? Opakovat si známé pravdy, že politika
a její projev, volby, nemusí být o těch nejlepších člověčích vlastnostech. Taky že demokracie někdy dost bolí. Ale kromě
čekání 4 roky měli bychom namísto pivního hudrování nastavovat našim vládcům všech stupňů zrcadlo. Oni se do něho,
myslím do toho co nezkresluje, někteří přestali dívat.
Pak jsme šli do knihovny. Petr mluvil moudře. Taky řekl: Fanatismus je sebevražda rozumu.
Doslov:
Pod nadpisem Občanští demokraté v Jičíně se o místa v radě podělí, říká pan starosta: „... Rada bude reprezentovat široké
spektrum názorů, což bude jistě přínosem.“ Jak široké spektrum názorů to bude, dovedou si věci znalí při pohledu na složení
rady představit. Inu – slova, slova, slova.
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Ze zápisníku:
- Sedmnáctého listopadu v sedmnáct hodin hořely na obrubně kašny svíčky. Tak, jako každý rok, sešli se pamětníci. Letos
bylo jich 12. Přišli bez pozvánek, přišli proto, že chtěli. Někteří scházíme se tak každý rok. Jiní každoročně nemohli, nebyli
ještě narození. Jiní nemohou, jsou už umřelí (Karel Svoboda, Vladimír Krátký). Ještě jiní nechtějí, jsou jinde – myšlenkově,
názorově, existenčně. Proč nepřišel pan senátor nevím.
Projevy nejsou, vzpomínky ano. Debata vždycky. Letos o prodávaném zámku. Málokomu je to jedno. Názory zda prodat - či
ne, se různí.
Do hospody šli jsme jen dva. Když jsem se u kašny pak znovu stavil, hořely tam ještě další svíčky. To poselství se předává ...
. Pathos a parádu nepotřebujeme.
- V listopadu byla v knihovně výstava Exlibris Tomáše Flóry. Nenápadné malé obrázky pořízené některou z grafických
technik jsou nejen milé na koukání, ale, seřazeny vedle sebe, výzvou k zamyšlení. Umění v malém.Na jedné desce z majetku
prof. Jiřičky je Váchal i družka Macková. Co ti dva, kteří měli společný kousek života, mají společného a co odlišného
v kumštu? Jsou tu inspirace Máchou. Zanechal tu pod Kumburkem výraznou stopu. I Čeněk Musil – architekt - tvořil
exlibris. A tvořil s vtipem. Okruh se uzavřel. Musil se do své knihovny, kterou vytvořil, vrátil.
- Vánoce na bráně mají své místo, mají i své návštěvníky a to, že betlém i vánoční hra i lití olova jsou pořád stejné, lze přičíst
i ke kladům. Člověk doby uspěchané rád nalézá své věci na svém místě. Obrázky dětí z ZŠ Husova byly některé půvabné,
nápad jejich umístění na jakési záclony, či sítě krásně originální, jakož i vkusná byla výzdoba třeba i oken, kterou provedli
žáci Zahradnické školy z Kopidlna. Jakož i obrázky v adventní tónině Jany Terlecké. Je milé, že v Jičíně je tolik milých dívek
s kytarou (Jana i Jana), promiň Petře, i mládenců. Atmosféru dokresluje, že písniček není nikdy dost a stále se přidávalo.
- Na prezentaci knížky Jaroslava Veselého Ke hvězdám a do mraků v Knihovně Václava Čtvrtka 25. listopadu nezaujal jen
nevídaný raut. Knížku z válečného deníků svého strýce – letce uvedl Slávek zajímavým povídáním a komentářem k mnoha
fotkám, který dokreslila muzika, jaká se tenkrát hrála. Pečlivě a dobře připravený večer měl i okamžik, kdy vedle sebe stály
tři osobnosti, tolik odlišné a při tom tak příznačné pro dnešní dobu – kmotři knihy. Ta metafora moc se povedla. Nejvyšší
státní zástupkyně Renáta Vesecká („Potřeba svobody“). Královéhradecký biskup Dominik Duka („Jen nemít strach“). Český
historik Robert Kvaček („Je třeba dohlédnout dál... “).

Kačenka
- Ve svých třech letech řekla nám Kačenka: „Ty nemluv, teď mluvím já.“ Káča jedna. Takhle se projevuje, když je člověk
osobnost?
-Cestou ze školky řeklo nám naše vnouče, že jsme idioti. Několikrát. Někdo z rodiny usoudil, že to má z televize, prý
z Rodinných pout, nebo Ulice. Ani na jedno se nedívá. Ta cesta přenosu je složitá, nevypátratelná. Ani za pytlík žvejkacích
medvídku nevysvětlila, co to slovo znamená. Prostě to neví, přesto používá. To my lidi děláme. Abychme byli důležití. Jako
jeden politik co se jmenuje jako ten rybník u Bělohradu, ale bez „d“. Káče jsme to prominuli.
S Káčou je to vícenásobně jako s našimi politiky – nikdy nevíme, co se od ní dá čekat. Ale není zákeřná. A je vtipná. Cestou
ze školky přála si jít (=utekla mi tam) přes trávu, co si lidi zkracují cestu k Tescu. Protože na té trávě ležel sníh, protože jsem
měl páskové sandály, čehož si samozřejmě všimla. Pak přála si „vzít“, protože ví, že k nám vede 63 schodů. Naštěstí jí jen
kyselé okurky a jablka, takže není obtloustlá. Pravda, že bych jí ten člověčí výtah mohl odmítnout, ale když ona se tam
nahoře, na koni, umí tak pěkně přimáčknout ... . A taky jsem potřeboval, aby mi trochu uschly ponožky.
- Za čtyřiadvacet hodin pořídila si Káča:
1, Fialovou modřinu na levé tváři, jak uklouzla při lezení na lavici, aby se podívala, jestli už je ručička na devítce a můžeme
do školky.
2, Bouli na čele jak rozrazila dveře výtahu a ony se vrátily a porazily ji.
3, Bolák na ruce, jak chtěla na hřbitově pohladit plamínek. Kača hladí vše - psy, děti, motorový vlak a všechny své plyšáky.
Nás moc ne.
4, Flek na novém triku, ale ten tam mívá na triku denně, protože ubrousky na utírání pusy a kapesníky neuznává.
5, Dvakrát měla úplně modré ruce a nepodařilo se zjistit od čeho, ač jsme téměř stále v dohledu.
Svíčky u nosu, drobné škrábance, nová sprostá slova a ztracené kapesníky neevidujeme. Jen nechápu, proč ve školce záhy
získala jméno Tornádo.
- Máme novou písničku:
Už pudu domu, už pudu domu
já už se těším
Přijde pro mne maminka,
nebo taky tatinka,
Já už se těším.
My taky, konečně bude klid.

Pozvánka:
Zlatá neděle v

Magické čajovně
(naproti kostelu sv. Ignáce)
10 hod. Loutkové divadlo Martínek z Libáně
vánoční dílna pro děti
14 hod. Koncert J. B. Terlecké

2

Staré Hrady prodejné?
Asi je to na vsi všechno trochu víc na rovinu. Lidi mají k sobě blíž, a tak si na nic nehrají. I když různé zastírací manévry
pečlivý pozorovatel záhy objeví. A tak na veřejné schůzi zastupitelstva, která projednávala prodej starohradského zámku,
zaznělo, že ten a ten hospodář má na statku nepořádek, že zastupitelové koupili sekačku a teď si s ní sekají sami, a co tam ten
kameraman české televize dělá, když ho nikdo nezval. Pozoruhodné bylo i občanské vystoupení, že to, co zastupitelé slíbili,
to nesplnili, uzavřené větou: „Udělali jste mi ortel smrti.“ Rozebíralo se oddělení Hradů od Libáně před 14 lety, protože prý
Libáň nevěnovala dostatek prostředků na zámek. A že Hrady jsou od Libáně drceny. Zazněly ovšem i věty téměř státnické –
že tenhle zámek občanům nic nepřináší a že se ve vsi špatně hospodaří, protože za kravín se mohlo utržit daleko víc.
Po první schůzi 4. 11. se na úřední desce nejprve objevil dokument, že bylo rozhodnuto o prodeji zámku. Ten po několika
dnech odstraněn a nahrazen usnesením s klíčovou větou, že zastupitelstvo schvaluje přípravu zámku k prodeji. Starosta
Miclík to označil za tiskovou chybu. Pozorovatel zbystří pozornost.
Hlavní argument zastupitelů pro prodej je skutečnost, že nejsou prostředky na opravy. Proto slyší na dopis manželů
Sukových ze Dvora Králové, kteří po zakoupení zámku chtějí tu udělat expozici „mobiliáře a předmětů z doby vlády
Františka Josefa 2“.
Nájemné od Památníku národního písemnictví, které tu má literární archiv, je 600 000 ročně. Není pravda, že Památník chce
Hrady opustit, jak někteří účelově tvrdí. Smlouva o nájmu do roku 2015 platí. Ze závěrečného účtu za rok 2005 nepozná
občan, jak byla částka za nájemné použita. Zajisté nebyly využity všechny možnosti k získání prostředků na opravy.
Skutečnost, že vedení obce chce rozhodovat o prodeji, aniž uvažuje o nabídkovém řízení, pořízení odhadu, zjištění
potřebných nákladů na opravy a možné finanční pokrytí, nevzbuzuje důvěru. Vždyť přece hodnota zámku se nedá vyčíslit jen
cenou stavební a historickou. Cena je i v tom, jak byl zámek péčí lidí, kteří taky neměli peníze, zachráněn. 12 výstav do roka,
množství kulturních akcí přivádí do Hradů lidi z celé republiky... .
Pod peticí proti prodeji zámku se podepsalo 70 lidí (Hrady mají 174 obyvatel). Na schůzi 22. 11. objevil se i názor o možném
prodeji jen části zámku (nebo společné vlastnictví, kde obec ponechala by si majoritu). Zastupitelé nezveřejnili jasně svůj
postup pro nejbližší dobu. Svolali další schůzi na 3. 12. v 14 hodin.
Mezi účastníky kulturního dění v zámku není mnoho Starohraďáků. Jezdí sem lidi z daleka, mnozí domorodci se spíš věnují
svým rodinám, zahrádkám, televizím, svému životu lidí z malé vsi. To je taky jeden z důvodů proč nepřilnuli k zámku jako
ke svému. Chybí hrdost na kulturní dědictví předků ... . Ale když kdysi lidi dokázali ten zámek zechránit, tak ho snad dnes
nenechají spadnout a nemusejí ho k tomu prodávat.
„Je třeba dohlédnout dál, než vidět jen dnešek. Ono se to vrátí, ozvěna trvá,“ řekl český historik, profesor Robert Kvaček.
____________________________________________________________________________________________________
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CO KDE VYCHÁZÍ ?
NÁZEV

VYDAVATEL

A PERIODICITA
NÁKLAD

ROK
ADR TEL EMAIL
VZNIKU

RED UZÁVĚRA

CHARAKTERISTIKA

MěÚ N. Paka

POČ ET
STRAN
FORMÁT
28 str. A4

ACHÁT

měsíčník 1100 výt

1990

Městský úřad Nová Paka

zprávy z města + historie + sport - měsíčník

Bělohradské listy

Město LB

24 str. A4

7 čísel ročně

2000

15. každého
měsíce
26. předchozího
měsíce

Hlasy a ohlasy
Turnovska

Kult. centrum
Turnov s. r. o

72 str. 20 x 20 cm 1x měsíčně + internet
www.kcturnov.cz

1998

Městské kulturní středisko,
Barákova 3, 507 81 LB,
mks@lazne-belohrad.cz
- Turnov, Skálova 466, 511 01, t. 15. předchozí
481 32 20 83 hot@kcturnov.cz
měsíc

Hořické občasné
noviny

Spol. pro
vydávání Hoř.
obč. novin

8 str. A4

měsíčně 1 500 výt.

1995

Šalounova 919, 508 01 Hořice
mag@cbox.cz

20. předchozí
měsíc

Informační leták MU městský úřad
Kopidlno

2 str A4

měsíčně 1000 kusů

2004

15. předchozí
měsíc

Jičínský čtvrtletník

Městský úřad
Jičín
Město Jilemnice

6 str. A3

5 čísel ročně 7300 výt.

32 str A5

měsíčník, 1150 ks

?

Kopidlenské listy

Město Kopidlno

20 – 30, A4, 12
Kč

čtvrtletně

1996

Libáňské noviny

Město Libáň

dle potřeby, A5

4 x ročně 200 výtisků

1995

Pod Zvičinou

Gymnázium a
SOŠ Hořice

28 – 40 A4

5 x ročně, 800 výt.

1995

MěÚ Kopidlno, nám. Hilmarovo
13, 507 32 Kopidlno
kopidlno@kopidlno.cz
MÚ Žižkovo nám. 18 Jičín
konir@mujicin.cz
Město Jilemnice, Masarykovo
nám. 82, 514 01 Jilemnice
pourova@mesto.jilemnice.cz
MěÚ Kopidlno, nám. Hilmarovo
13, 507 32 Kopidlno
kopidlno@kopidlno.cz
Městská knihovna, Nám.
svobody 26 Lib.
knihovna.liban@cbox.cz
Gymnázium a SOŠ Hořice,
Husova 1414
info@ghorice.cz

Podhoran

OU Stará Paka

většinou 12 str.
A4

čtvrtletník 23 ks

1989

Revoluční 22, 507 91 Stará Paka, nestanopvena
knihovna@starapaka.cz

PROCHOROVINY

proChor
B. Procházka
studenti
gymnázia

6 stran A5

1x měsíčně 118 výt +
internet

1997

Sokolovská 367 Jc 493 523 492
prochor.jc@tiscali.cz
noskova@ghorice.cz

Jilemnice zpravodaj
města

TEMPUS

4

nepravidelná
cca 7. předchozí
měsíc

informace o LB, zprávy z regionu, kultura,
sport,
> společnost atd
- kulturní a společenský měsíčník z Turnova a
okolí, největší náklad na Turnovsku,
prodejní cena 20 Kč, obsah - kulturní
pozvánky, polemické články na komunální
téma, fotoreportáže,
soutěže, aktuality z města a spádových obcí
zpravodajství o dění ve městě, kulturní a
sportovní
zprávy, ohlasy členářů, vlastivědné čtení,
inzerce
různé informace pro občany
je doručován do všech domácností
informace z MÚ, dění ve městě, sport, pozv.
na akce
zpravodaj města, informace o dění ve městě,
kulturní kalendář

10.6, 10.9 ...

dění ve městě a blízkém okolí, kultura,
hisotrie, sport

15. v posl. měsíci
čtvrtletí

zprávy z Libáně a okolí, činnost města,
spolky, kultura,
historie, sport, spol. kronika, inzerce
vlastivědné čtení z oblasti Podzvičinska,
kulturní a
turistické aktuality

10. 2, 10. 4, ...

26. předchozí
měsíc

informace OÚ, události předešlého čtvrtletí v
obci i v satelitních obcích, škola, MŠ,
knihovna, sport a různé, inzerce
zvěsti z Jc a okolí (kultura, společnost
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