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Vážení občané,
jako zastupitel jsem začal vydávat noviny, neboť

demokracie, která se praktikuje v mé rodné krajině
není tou demokracií, jenž bych si přál pro své děti.
Noviny se dostávají do takové obliby, že nám píší
již první čtenáři.

Jedním takovým je generální ředitel Veolia
ČR pan Bernard, který požaduje 50 tisíc odškodné
k vůli zásahu do dobré pověsti společnosti
Moravská vodárenská a.s. (bývalá Zlínská
vodárenská a.s.) obě jako dceřinné společnosti
Veolia Voda S.A.. Tuto problematiku bych však
nechal na další číslo novin.

Jako druhým je město Napajedla starostka paní
Brabcová, která podle tiskového zákona chce
doplnit zastupitelku paní Lompejovou ve věci
vypsání „Místního Referenda v Napajedlích“.

Třetím čtenářem je občan, který se taktéž
vyjadřuje k tématu „Místního Referenda“ a věřím,
že trochu slovenského jazyka nebude překážkou.

Další co si v novinách můžete přečíst jsou články
zastupitelky paní Malované. Jeden  z těchto článků
však nebyl v městských novinách vytištěn, neboť
redakční rada městských Napajedelských novin
článek vyhodnotila tak, že pro „pasáže ryze osobní
povahy“, jenž nemělo charakteru územního
samosprávného celku města Napajedla,
nedoporučuje k vytisknutí. Měl-li se článek
zastupitelky města vytisknout nechám na
samotném čtenářstvu. V druhém článku se
zastupitelce paní Malované nelíbí dodržování
protokolárních předpisů na radnici při
volbách v České republice. Pro zajímavost při
parlamentních volbách 2017 se mluví o tom,
že jedna třetina poslanců nemá mandát pro
výkon poslance, jenom z toho důvodu, že radnice
a obce neumějí spočítat preferenční hlasy !
A studie politologa Tomáše Lebedy z Univerzity
Palackého v Olomouci odhalila slabá místa voleb
a skutečnosti, kterým volební komise mění vůli
občanů. Navrhuje proto padesát změn v zákonech
i procedurách sčítání.

V neposlední řadě se v novinách zamýšlíme
nad demokratickým, veřejným zájmem zastu-
pitelstva a městských úředníků. Nemůžu se zbavit
dojmu, že se z radnice stala společnost s ručením
omezeným a koaličnictví bez bázně a hany.

A vzpomenu na již nežijící mistry svého řemesla
K. H. Borovského a K. Kryla a přikládám
čtenářstvu články „Co jest obec“ a „Kam jdeme“.

Přeji všem hezké dny.
Tomáš Čabla, zastupitel Napajedla

Kdyby tak člověk jen po naší milé vlasti
cestoval a všeliká místa a místečka navštívil, a pak
odpovědíti měl na tuto otázku, musel by asi říci:
„Obec jest místo plotem obražené, nad každými
dveřmi jest numero, v jednom domě bydlí rychtář,
v jednom servus, v jednom slouha a v prostředku
je louže.“ Nic víc ? – Nic. – A proč tedy jsou ty
domy a chalupy pohromadě ? – Nevím věru,
leda snad proto, aby, když jedna chytne, i ostatní
lehce shořeti mohly. – –

To by byl ovšem malý prospěch obce, ale jinak
není. Lidé jsou pohromadě, bydlí jeden vedle
druhého, v jedné obci, v jedné společnosti, ale
nepomyslí a nevědí proč jednomu z našich krajanů
nenapadlo, proč pak asi vedle sebe ve společnosti,
v obci žijeme, proč nesedí každý člověk a každá
rodina sama o samotě od ostatních vzdálena a oddě-
lena. Věru bychom museli pochybovati o důstojnosti
lidské, kdybychom náležitě a přísně všechno
vypočítávati a považovati chtěli, co člověk buď
dělá neb s sebou dělati nechá, nevěda proč a zač.

Pouhé pohromadě bytí, vedle sebe bytí beze
všelikého vědomí, bez vzájemnosti není ještě obec,
a nejlepší příklad takové společnosti vidíme při
stádě, které hnáno jsouc kamkoli od pastýře svého,
ačkoli opravdu ve společnosti žije, přece žádných
výhod z toho neužívá, ba naopak ještě škodu trpí,
jelikož jedno druhému jen pastvy užírá a překáží.
Nemůže se tedy stádo nazvati obcí, protože jeden
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Co jest Obec ?
úd druhému nepomáhá, protože nemají společného
účele svého. Taktéž by se obcí nazývati neměla
vesnice neb městečko, kde lidé pouze vedle sebe
bydlí, toliko sobě překážejíce a škodíce, aneb aspoň
žádného šlechetného vyššího společného účele
nemajíce. Proto jest obec, jest společnost, aby co
jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly
dokázaly: pásti se ale může každé zvíře samo,
k tomu nepotřebí stáda. Stádo jest jenom pro
pohodlí, pro zisk pastýře, ale obec má býti pro
pohodlí, pro zisk všech.

Dobré příklady obce vidíme jen při tvorech,
které nerozumnými jmenujeme, bez pochyby proto,
že my jim sami nerozumíme: při mravencích
a včelách. Tu nejlépe poznati můžeme užitek pravé
obce, pravé společnosti, když vidíme, jak veliká
díla provedou tak maličcí tvorové společně. Ba
ještě více, tvorové tito by bez obecného
společenského zřízení ani obstáti nemohli, jak
velice již do jejich přirozenosti vložen jest pud
obecenský, společenský.

V tom ohledu tedy i samého člověka převyšují,
který často dokonce osamotněle žije, neznaje ani
dobrodiní společenských svazků. A kde i člověk
opravdu zejména v obci žije, jak častokráte jej
vidíme zanedbávati buď úmyslně neb z netečnosti
všeliké povinnosti a výhody občanské, jak často
ještě ostatním spoluobčanům svým na zkázu a na
překážku bývá ?
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Referendum Napajedla

V Úvodu autorka píše.
„Již na základní škole se děti v České republi-

ce učí o tom, že žijí v demokratické zemi kde se
ctí občanské svobody a každý občan nese určitou
zodpovědnost za to, v jakém státě žije.“

Já bych úvod napsal takto: „Již na základní
škole se děti v České republice učí pohádce
o tom, že žijí v demokratické zemi.“

Sama autorka dále v článku potvrzuje svou
zkušeností z komunální úrovně iluzornost naší
demokracie.

Nevím, jaký si z této stati udělali závěr čtenáři,
můj závěr je tento:

„Chtějí-li občané Napajedel demokracii, musí
se nejprve ve své obci vymanit z politiky.
Teprve pak mohou začít vládnout sami. Bez
společné (kolektivní, politické) svobody není
demokracie uskutečnitelná.“

Nejbližší příležitost k politickému osvobození
se a demokratizaci své obce mají občané
Napajedel v blížících se komunálních volbách.
Využijí ji? Zahájí diskuzi o tom, co je ke změně
a následné demokratizaci potřeba udělat?
Využijí příležitosti nenechat se napříště ovládat
zastupitely, ale naopak jim vládnout?

O demokracii v Holandsku z knihy Jose
Verhulsta & Arjena Nijeboera  - Kniha o přímé
demokracii se píše: cituji „V roku 2002
holandský novinár Gerard van Westerloo urobil
rozhovor s profesorom Daudtom, známym
politológom. Daudta pokladajú za nestora
holandskej politickej vedy; jeho školou prešla celá
povojnová generácia politológov. Profesor
Daudt vtedy prekvapil verejnosť tvrdením, že
v Holandsku nie je demokracia. Prirodzene, Daudt
povedal, že základné práva sú rešpektované, ale
„nepoužívajme cudzie slová na predstieranie
toho, čo tu nie je: demokracia so zástupcami
ľudí. (…) Naša demokracia je nezmysel.”

Van Westerloo chcel vedieť, čo si myslia
o názoroch Daudta jeho kolegovia, preto
cestoval po Holandsku, navštívil tucty
odborníkov na správu spoločnostia politických
vedcov. Všade mu potvrdili Daudtov názor.
V Tilburgu profesor Frissen povedal:
„V Holandsku nás ovláda arogantná elita, čo
nemá nič spoločné s demokraciou vo význame
slova priama demokracia.“

V Groningene profesor Ankersmit povedal:
„Politika v Holandsku bola zatlačená na okraj.
Demokraciu ako takú nemožno v nej nájsť.“
Profesor Tromp z Amsterdamu: “Politika
v Holandsku kráča slepou uličkou. Vzniká kríza,
ktorej nemožno zabrániť. Politické strany nie sú
ničím iným než sieťami ľudí, ktorí sa poznajú
a podporujú navzájom.“ Profesor De Beus
z Amsterdamu: „Legitimita holandskej demo-
kracie je veľká forma sebaklamu a podvodu.“

Profesor Tops z Tilburgu: „Politické zviera je
v Holandsku poslušné a domestifikované.“
Riaditeľ Voerman z dokumentačného centra
holandských politických strán: „Parlament sa
nestal ničím iným než štempľovacím úradom.“
Podľa politológa Baakmana z Maastrichtu
„podvádzame sami seba v tom, že to, čo voláme
demokracia, aj funguje jako demokracia“

(Van Westerloo, 2002).

Starostka Ing. Irena Brabcová
Odpověď dle ust. § 10

tiskového zákona na článek
...Napajedelské referendum…

„Když město nechce,
cestu si vždy najde“

V čísle 3/2017 časopisu Napajedla bez cenzury
byl zveřejněn článek Lucie Lompejové,
zastupitelky města Napajedla nazvaný
„...Napajedelské referendum...Když město
nechce, cestu si vždy najde...“. Jako starostka
města Napajedla si tímto dovoluji na tento článek
reagovat, resp. učinit tzv. odpověď ve smyslu ust.
§ 10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, neboť
uvedený článek obsahuje některá neúplná
a zkreslující tvrzení týkající se okolností podání
návrhu na konání místního referenda ve věci
prodeje a využití zámku v Napajedlích a přilehlého
parku.

V první řadě bych chtěla popřít tvrzení paní
zastupitelky Lucie Lompejové, že zastupitelstvo
města Napajedla se odmítlo zabývat nabídkou
vlastníka zámku a parku na jejich prodej. Zastu-
pitelstvo se neodmítlo zabývat nabídkou bez dalšího,
je však nutné si uvědomit, že městu navržená
kupní cena za obchodní korporaci Zámek
Napajedla s.r.o. byla ve výši cca 80 mil. Kč, kdy
úhrada kupní ceny by podstatně omezila další
investice do majetku města a jeho údržby.
V okamžiku, kdy byl učiněn návrh na konání
místního referenda, Městský úřad Napajedla
(dále jen „městský úřad“) návrh pečlivě posoudil,
zcela v souladu se zákonem o místním referendu.

K obsahu výzvy k odstranění nedostatků
návrhu na konání místního referenda ze dne
24. 8. 2016 doplňuji, že nedostatek spočívající
v chybějícím datu narození u osob, které podepsaly
návrh, nebyl jediným vytýkaným nedostatkem,
současně byl přípravný výbor již v první výzvě
vyzván k odstranění nedostatků spočívajících v:
- neuvedení způsobu úhrady nákladů spojených

s provedením referenda a nákladů spojených
s realizací rozhodnutí přijatého v místním
referendu z rozpočtu obce,

- neúplnosti podpisových archů, kdy každý arch
neobsahoval znění otázky a jména a příjmení
členů přípravného výboru,

- nedodržení zákonného požadavku, aby každá
oprávněná osoba uvedla na podpisovém archu
vlastnoručně své jméno, příjmení, datum
narození, adresu a připojila vlastnoruční
podpis.

Vzhledem k tomu, že v opraveném návrhu ze
dne 20. 9. 2016 nebyly odstraněny veškeré
nedostatky, tak jak byly specifikovány ve výzvě
ze dne 24. 8. 2016, vyzval městský úřad přípravný
výbor opětovně k odstranění nedostatků, a to
výzvou ze dne 4. 10. 2016. Dne 20. 10. 2016 byl
městskému úřadu znovu zaslán opravený návrh,
kdy opětovně bylo shledáno, že nebyly odstraněny
veškeré nedostatky dle výzvy ze dne 4. 10. 2016,
a proto byl přípravný výbor již po třetí vyzván
(dne 3. 11. 2016) k odstranění nedostatků návrhu
na konání místního referenda.

Je nutné zcela odmítnout tvrzení uvedené
v předmětném článku, že městský úřad při
posuzování návrhu „překročil svoji pravomoc“
a dopustil se „šikany obyčejných lidí v zájmu
veřejnost umlčet“. Jak z Usnesení Krajského
soudu v Brně (dále jen „KS“) ze dne 21. 12. 2016,
č. j. 65 A 5/2016-53 (dále jen „Usnesení“), kterým
byl zamítnut návrh na určení, že návrh na konání
referenda nemá nedostatky, tak z Rozsudku
Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“)
ze dne 20. 4. 2017, č. j. Ars 1/2017-44 (dále jen
„Rozsudek“), kterým byla zamítnuta kasační
stížnost proti Usnesení, vyplývá, že Městský
úřad Napajedla postupoval při posuzování návrhu
přípravného výboru na konání místního referenda
zcela v souladu se zákonem o místním referendu
a nedopustil se žádného pochybení. KS v Usnesení
uzavřel, že „petiční archy předložené v posuzované
věci, resp. jejich části soud za řádné petiční archy
nepovažuje“ a dále, že „soud dospěl k závěru, že
odpůrce (tj. městský úřad) řádně konstatoval, že
návrh má vady, pro které nelze předložit návrh
na vyhlášení referenda zastupitelstvu“. NSS
v Rozsudku pak konstatoval, že „návrh na konání
místního referenda totiž měl nedostatky, jelikož
podpisové archy neměly všechny předepsané
náležitosti“.

KS skutečně připustil použití vícelistých
petičních archů, ale „pouze za předpokladu,
že by z nich bylo zřejmé, že by byly způsobilé
zajistit základní informovanost petentů,
a zároveň by u nich byla vyloučena možnost
manipulace s nimi“. KS nepovažoval petiční
archy za řádné, neboť pouze jeden jediný
obsahoval všech pět listů a bylo evidentní, že
„podpisové archy nebyly koncipovány jako
jediný arch spojených listů od začátku, nýbrž jako
volné listy, které byly po vyplnění spojeny
dohromady“. NSS v Rozsudku následně uzavřel,
že „spojené listy nesou zjevné známky
manipulace, jelikož u nich došlo k rozpojení
a dodatečnému spojení“.

S ohledem na výše uvedené odmítám
z důvodu nepravdivosti tvrzení, že mé vyjádření
v Napajedelských novinách z ledna 2017, že
„platnost podaného návrhu posoudil soud, který
postup města potvrdil jako správný“, bylo
přemrštěné a zavádějící.

Je-li v článku paní zastupitelky Lucie
Lompejové uvedeno, že KS konstatoval, že „není
možné, aby posoudili, zda úředníci vyškrtali
jednotlivé podpisy právem či nikoliv“, je současně
nezbytné doplnit, že tak bylo z důvodu neurčitosti
výzvy ze dne 3. 11. 2016, která neměla vliv na
závěr, že návrh na konání referenda skutečně
obsahoval nedostatky, které znemožňovaly jeho
projednání zastupitelstvem.

Reakce na článek …
Napajedelské referendum …

„Když město nechce,
cestu si vždy najde“

Štěpán Forgáč
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Vyjádření  k   inc identu na ZM ze dne 20.9.2017
Na zářijovém zastupitelstvu města dne 20.9.2017 jsem v diskuzi informovala

zastupitele i občany o stavu životního prostředí v našem městě. V odpovědi
na můj příspěvek  paní starostka v přímém přenosu sdělila, že paní Malovaná
udala firmu BRAMO. Vzhledem k tomu, že žádnou firmu BRAMO neznám,
netušila jsem o čem je řeč.

V průběhu mého vystoupení ke mně přistoupil pan Brabec a podstrčil mě
nějaký papír, který si následně odebral aniž bych se s jeho obsahem seznámila.

Po ukončení zastupitelstva a vypnutí kamer na mě čekal pan Brabec
manžel paní starostky a nevybíravým hlasitým způsobem mě sdělil, (doslova
křičel), že jsem udavačka a vykazoval mě z jednací místnosti zastupitelstva.
Přesto, že tam bylo ještě několik zastupitelů, právník i paní starostka, nikdo
nezakročil. Pouze zastupitel pan Tomáš Čabla, panu Brabcovi řekl, co si to
dovoluje k zastupitelce města. Suverénnost a arogance pana Brabce pokra-
čovaly i na chodbě radnice, kde jsem jej žádala o vysvětlení celé situace.
Ukázal mě dopis z ČIŽP Zlín, která údajně oslovila nejen jeho, ale i další
firmy podnikající v Napajedlech, aby doložili 7 let zpátky kam dávali odpady.

Jako zastupitelka města tak také bývalá předsedkyně spolku ZDRAVÁ
NAPAJEDLA dlouhodobě upozorňuji na znečištěné ovzduší v našem městě.
Bohužel spolupráce s odborem ŽP nefunguje jak by měla, neboť paní
Kozmíková tvrdí, že to či ono není v její kompetenci a odkazuje mě i jiné
občany na KÚ Zlín, ČIŽP Brno, KHS Zlín nebo ŽP Otrokovice. Jsem proto
nucena díky neochotě odboru ŽP v Napajedlech řešit tyto problémy se
znečištěným ovzduším s uvedenými orgány osobně. Občané se na mě obrací
a informují mě o stavu ovzduší v různých lokalitách města a žádají, abych to
jako zastupitelka města řešila. Což ovšem neznamená, že bych někoho udávala.

O problémech se znečištěným ovzduším byla průběžně informována také
starostka města paní Brabcová se žádostí, aby problém řešila nejen jako
starostka, ale také velitelka MP. Na písemné žádosti reagovala jen jednou
a uvedla, že to není v její kompetenci a na základě další stížnosti za námi
poslala  ředitele MP, který nám sdělil, že oni nemají žádné kompetence to řešit
a do  areálu Slávie zajíždět nemohou jelikož se jedná o soukromé cesty
a podnikatelé si to nepřejí. Dlouhodobě spatřuji v chování paní starostky
Brabcové podjatost a podrážděnost pokud jsem si dovolila na zastupitelstvu
o problémech spojených s areálem Slávia mluvit. Poškozený občan je
označován za otravného stěžovatele a podnikatelská činnost je vydávána na
odiv, že přece lidem dávají práci. Ano s tím lze souhlasit, že lidé práci potřebují,
ale na druhou stranu se musí také vedení města postarat o své občany a zajistit
jim zákonem zaručené ničím nerušené bydlení a už vůbec je nemyslitelné, aby
někdo svojí činností ohrožoval jejich zdraví.

Za naprosto skandální považuji prohlášení paní starostky na ZM dne
20.9.2017, kdy mě označila za udavačku, protože hájím zájmy občanů

města což by měla právě zajišťovat ona jako starostka města.
Toto prohlášení je poškozením mého dobrého jména a požaduji, aby paní

starostka předložila důkaz, že jsem „udala“ firmu Bramo, jenž je vlastněna
manželem paní starostky panem Zdeňkem Brabcem.

Pokud takový důkaz nepředloží požaduji omluvu za toto nařčení na příštím ZM.
Marie Malovaná, zastupitelka, Napajedla 14.1.2018

pozn.red. Článek nebyl vytisknut v městských Napajedelských novinách podle
ust. §4a tiskového zákona č. 46/200sb., a redakční rada Napajedelských novin,
vyzvala p.Malovanou k úpravě závadného sdělení, které nemá oporu v zákoně.
Označeno v článku tučně s kurzívou. Zda-li redakční rada městských novin
měla právo či neměla, zastupitelka paní Malovaná u soudu žalobou nezjišťovala.

Paní zastupitelka Lucie Lompejová bez dalšího
uzavírá, že NSS přezkoumal postup KS pouze
pokud se týká platnosti podpisových archů.
Omezený přezkum NSS nepředstavuje vadu jeho
rozhodnutí, neboť NSS se nemůže zabývat
otázkami, které KS neřešil, protože by se
dopouštěl právního posouzení otázky, což není
slučitelné s povahou řízení o kasační stížnosti
jako opravného prostředku proti rozhodnutí
krajského soudu.

Není pravdou, že NSS odmítá provádění
dokazování, když současně uvádí, že bez
rozsáhlého dokazování není možné postavit na
jisto, jak vypadaly jednotlivé části podpisové
listiny. NSS nevytýkal městskému úřadu
neprovedení dokazování s ohledem na svůj
logický závěr, že „při přezkumu návrhu na konání
místního referenda není třeba provádět
dokazování, jelikož to není třeba vzhledem
k povaze takového přezkumu“, a dále, že „zákon
o místním referendu vychází z logiky, že již
samotný návrh, jehož součástí je podpisová
listina, má být dostatečným dokladem v daném
směru“.

Na závěr zcela odmítám tvrzení, že se

zastupitelstvo „rozhodlo ignorovat hlas
bezmála 1.500 občanů“. Městský úřad
postupoval zcela v souladu se zákonem
o místním referendu, což vyplývá z výše
citovaných rozhodnutí KS a NSS. Současně
je nepřípustné konstatovat, že úředníci
městského úřadu nyní mají „dostatek
výmluv, na základě kterých mohou shodit
případné budoucí návrhy“. Nelze městskému
úřadu vytýkat, pokud postupuje v souladu
se zákonem a respektuje rozhodnutí soudů
ve správním soudnictví.

Ing. Irena Brabcová,
starostka města Napajedla

Lucie Lompejová,
zastupitelka města: odpověď

Paní starostka, Ing. Irena Brabcová se obrátila
na správce tisku Napajedla bez cenzury s žádostí
o otisknutí reakce na můj článek, ve které se
odkázala na tiskový zákon. Jsem opravdu velice
ráda, že její žádosti bylo vyhověno i přesto, že
její celý příspěvek přesáhl svojí délkou i obsahem

zákonem garantovaný prostor.
Je důležité, aby paní starostka mohla vyjádřit

svůj pohled na věc, i když je odlišný od toho
mého a já osobně jej mohu vnímat jako néuplný
a možná i zavádějící.

Jediné, co bych ráda znovu zdůraznila je
fakt, že by si nikdo neměl nechat namluvit, že
zastupitelé měli v případě vyhlášení referenda
svázané ruce. Zastupitelstvo má ze zákona
možnost vyhlásit místní referendum samo
z vlastní vůle.

Bohužel většina zastupitelů se rozhodla
ignorovat přání bezmála 1500 plnoletých občanů
města Napajedla, Naproti tomu se zastupitelé
rozhodli brát za bernou minci anketu o koupališti/
bazénu, ve které hlasovalo zhruba 700 lidí. Tato
anketa neobsahovala žádné konkrétní informace
ve smyslu rozsahu a finanční náročnosti
a prostředků pro tento projekt, jak naopak
představoval návrh na referendum, ale navíc
v této anketě mohli hlasovat i lidé bez trvalého
pobytu ve městě Napajedla a hlasování ani nebylo
ošetřeno ve smyslu dosaženého věku.

Nabízí se tak otázka, kdo opravdu rozhoduje
o rozvoji a tváři tohoto města?

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

Demokracie panuje od Aše po Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,
dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

Karel Kryl – Demokracie
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Kare l  K r y l  –  Kam jdeme….
Výpis ze článku, Květy 1991

““ ……  Tvůj pohled na vývoj u nás od
listopadu 1989 dodneška ?

Já jsem to vlastně napsal v prosinci 1989.
K tomu nebudu říkat víc než: „Jsou stromy plné
mízy, a někdo jiný sklízí to, co jsme zaseli.“

Kam se ubíráme, jak to bude dál s touhle
republikou ?

(smích) Proroctví slepého mládence? Já ještě
vidím. A mám takový pocit, že: „V duši temno
zbylo a v srdci vězení.“ Je snadné udělat
revoluci, je nesnadné dělat permanentní revoluci,
a co je nejtěžší, je udělat revoluci v lidské  duši,
v lidském myšlení. Jestli si někdo plete obchod
se zlodějnou, svobodné podnikání s krádeží
a vydíráním, soud, respektive soudnictví
s kádrováním nebo svobodný tisk s bulvárem, je
třeba, aby se spálil a posléze se vrátil ke svým
problémům a ke svým chybám, podíval se na to ,
co dělal špatně, a nikoli aby to zatloukal a zametal
pod koberec. To je to, co jsem zatím viděl. Ještě
„po vinných ani slechu.“ Dodneška není tahle
věc vyřízena.  Dodnes nebyl povolán nikdo k
zodpovědnosti. Ale to, co vidím vznikat, vidím
jako velké pozitivum. Musím říct, že se moc
změnilo v této zemi k dobrému, ale to je jen
normální lidský rozum, který se vždycky pokouší
vítězit nad blbostí. Postrádám cílevědomý...
cílevědomý postup. Postrádám chlapa v této zemi.

Chlapa, který se může splést, ale který přesto
bouchne do stolu. Postrádám figuru, jako je třeba
Boris Jelcin, třeba. Nebo jako byl Lech Wałęnsa,
přes všechny chyby,  všechny pitomosti, které
nadělal, to nevadí. Chlap, který stojí za svým
a jede. Samozřejmě i s chybami, nakonec ho
můžou sesadit. Ale člověk, který má odvahu říct:
„Tohleto, prosím, už ne !“ Má odvah říct : „Ten
a ten člověk se dopustil zločinu, a proto je třeba
ho soudit.“ To je ta věc, která mi tu schází a která
mi brání v tom, abych se dopouštěl jakýchkoli
prognóz. Protože v zemi, která nemá ústavu,
soudy, justici, berňák, která podvazuje z jedné
stran svobodné podnikání a z druhé strany
povoluje hospodářskou kriminalitu v co největší
a nejširší míře, se neodvažuji jakékoli prognózy.
Já se opravdu neodvažuji a nechci o tom mluvit.
Já sem budu jezdit, hodlám do toho zase zarejt,
tak jako jsem ryl doteďka, protože jsem ten
„ukřivděnej emigrant“, jak mi říkají, a že jsem
dneska zlej a jízlivej. Dobře! Já jsem netleskal
dvaadvacet let. Na to , aby se tleskalo, tady vychází
sedmdesát časopisů a novin. Na to máme televizi
a rozhlas, které poslouchám. Totiž, tuhle jsem
poslouchal zase pořad – já si pouštím ráno Prahu
– to je stanice blbec – nebo pardon, to je stanice
jako bejk, nebo jak to mám říct ještě – fantastická.
Tak jsem poslouchal ten pořad a říkal jsem si:
„Která léta píšeme?“ Tak nějak v třiapadesátém
mi to připadalo. A určitě by to bylo tenkrát prošlo,
takové to bylo učesané, o ničem. Prostě dobrý,

to mám rád, že lidé nemají žádný problém, že jo ?
Jakmile je problém, zamete se pod koberec! To je
fajn,  to se mi líbí! Prostě člověk se nedoví
o ničem, takže vlastně můžeme být optimista.
To je výborné, ale optimismus je nedostatek
informací. A to je problém lidí, aby si řekli, co
chtějí. A zase jsme v tom, co já mám rejpat do
tohohle režimu, to je přece režim, který ti lidé
chtějí, ne? Co já mám mluvit do této vlády – lidé
si ji zvolili a nekontrolují ji – jejich pivo. Já do
toho vrtám, takže jsem ukřivděnej.

Odpověz na otázku, kterou jsem nepoložil.
Odpověz, na co chceš.

Já nebudu na nic odpovídat. Můžu něco říct ?
Možná výzvu, apel na to, co zůstalo zdravého
v lidském mozku. Dneska se nikdo nemůže
vymlouvat nato, že si páni zase udělali. Ti páni se
stali z těch, které jsme zvolili. To my jsme
dopustili, aby se  z nich páni stali. Dokuk si lidi
nezačnete, nebo nezačneme, tyhle lidi, kteří
jsou nahoře, které jsme si tam dosadili, zvát
k odpovědnosti, tak se nezmění nic. Oni nejsou
páni, oni jsou sluhové, jeden ze druhým.
Počínaje Václavem Havlem a konče posledním
poradcem, poradcem poradce poradce – už se tak
nejmenují, tuším. Každý z nich je sluha, žádný
z nich není pán. A je třeba, abychom to
vyžadovali, aby byli sluhy a ne pány. To je
všechno a je to všechno jenom v té duši a v tom
srdci, kde ještě zbylo temno. ““

VOLBY do PS 2017

a Presidentské volby 2018
V posledních letech jsem byla členkou několika

volebních komisí v našem městě. Před volbami
jsou členové volebních komisí pozváni na
schůzku, kde jsou jim vysvětleny pravidla,
dostanou materiály a informace, kdy se mají
dostavit k volbám. Jedná se o dlouhodobou
zaběhnutou praxi.

V září 2017 jsem byla určena do volební komise
v okrsku č. 5 na radnici. Vše probíhalo v pořádku
až do okamžiku, kdy se ve 22 hodin mají zapečetit
urny a dveře volebních místností. K mému
nemilému překvapení byly dveře na radnici pouze
uzamknuty, ale nezapečetěny. Na můj dotaz co to
znamená mě jak zapisovatelka tak předsedkyně
komise sdělily, že to není potřeba a ony to mají
zakázáno, protože by se mohl sloupnout lak na
dveřích. S tímto argumentem jsem nesouhlasila
a žádala zapečetění dveří od volební místnosti.

Zapisovatelka se sice na moji žádost vrátila do
volební místnosti pro pečeť, kterou lehce přilepila
na dveře volební místnosti  bez řádného podpisu
a razítka. Ke dveřím jsem se vrátila a rukou se
snažila pečeť lépe přilepit. Na moji osobu padaly
slova co si to dovoluji po nich požadovat a pokud
to udělají, že za to dostanou. Na můj dotaz od
koho bez odpovědi.

Druhý den ráno byla pečeť stržena bez toho,
aniž by zapisovatelka počkala na někoho z volební
komise takže další pochybení. Oznámila jsem jak
zapisovatelce tak také předsedkyni, že strana za
kterou jsem u voleb nám sdělila své instrukce na
co si máme dávat u voleb pozor a dámy se tomu
vysmály.

Další pokračování při presidentských volbách
v podstatě to samé, pečeť na dveřích jen na oko
a s arogantním chováním vůči mé osobě.

Bylo mě řečeno, že se dveře ve volební místnosti
na radnici ještě nikdy nepečetily tak co s tím otravuji
a o tom nebude rozhodovat nějaký člen volební
komise, ale jen předsedkyně volební komise. Na
štěstí u presidentských voleb se ke mně přidali
i další členové volební komise a tak se nám
podařilo přes nevůli určité části členů volební
komise prosadit zapečetění dveří volební místnosti.

Rozhodla jsem se tímto článkem informovat
voliče našeho města o tom, že někdo si myslí, že
jeho slovo je v našem městě víc než  zákon a tvrdí,
že jsou přece dveře od radnice zakodované  a v tom
případě je naprosto vyloučeno zfalšování voleb.

Blíží se nám podzimní komunální volby a chtěla
bych věřit, že budou dodrženy veškeré náležitosti
jak ukládá volební zákon a volby proběhnou
demokratickou cestou.

M. Malovaná, zastupitelka Napajedla
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Úřad vs. Občan X/Y a „Co na to Masaryk ?“
Otázka demokratických principů se váže i na

otázku morálního principu, jak dokážeme
demokratický systém uplatňovat skrze náš osobní
přístup v úřadě,  v politice a ke společnosti.

Napajedla bez cenzury jsem začal vydávat proto,
neboť jsem byl donucen našimi představiteli města
a to právě ve věci manipulací, intrik a arogancí,
které se nedají jen tak přehlížet.

Tady si musíme položit otázku, jestli jako
společnost podporujeme vedení radnice, které na
princip dobré veřejné správy a morálního chování
rezignovalo a vytváří z radnice svoje soukromé
s.r.o..

Uvedu zde několik příkladů demokratických
jevů na naší radnici, které by se dali označit po
Krylovsky - Demokratůra.

1. Občan X/Y se domáhá práva na spravedlivý
proces při přestupkové komisi v Napajedlích.
Bohužel se mu takové jednání nedostává a má na
úřad kritický názor a nebojí se ho vyjádřit veřejně
na plakátovacích plochách města, jenž si řádně
zaplatí.

K vůli této věci se dostane Úřad vs. Občan X/Y
do křížku. Protože Občan X/Y se neztotožňuje
s chováním úřadu, obrací se na zastupitelstvo, aby
tuto  věc řešilo na svém zasedání. Zastupitelstvo
se k tomu postavilo tak, že za :
A. zakázalo na plakátovací plochy vylepovat jiné

věci než kulturní akce,
B. na zastupitelstvu při veřejné diskusi Občana

X/Y  mu neumožnilo veřejně vystoupit, neboť
sice prý tady má svoji rodinu již několik let,
ale nemá trvalé bydliště v Napajedlích a není
jeho občanem. A proto nemá ze ZÁKONA
právo v Napajedlích promluvit.

Jistě, kdo by rád poslouchal na veřejném
zastupitelstvu stížnost na úřad, takové nepřístojnosti
musí být vládnoucí klikou hned zavčasu
eliminovány, ještě by občan chodil na radnici
a veřejně vytýkal práci úřednictva a politicky
volených představitelů. Jaká to opovážlivost k tak
důstojnému úřadu a politicky volených zástupců
z lidu.

Nicméně se tato věc dostala díky Občanovy
X/Y na min. vnitra pod které spadá veřejná správa
a při vší slušnosti k dodržování zákonů
v předmětné věci, ministerstvo píše cituji „Na
druhou stranu musí být ale zdůrazněno, že ačkoli
nenalézáme žádnou speciální zákonnou úpravu,
která by stanovila pravidla pro vyřizování podání
„neobčanů“ obce, lze s ohledem na základní
principy dobré správy předpokládat, že na ně bude
oslovenými orgány obce reagováno. V případě,
že podatelem stížnosti adresované zastupitelstvu
obce, resp. požadavku na projednání určité
záležitosti, zastupitelstvem není občan obce, resp.
jiná osoba oprávněná dle §16 zákona o obcích
o obcích či dle §17 zákona o obcích, je s odkazem
na čl. 18 Listiny základních práv a svobod
přinejmenším vhodné přiměřeně aplikovat
ustanovení §16 odst. 2 písm. f/zákona o obcích.
Na tomto místě je dále nutno zdůraznit, že
citovaného zákonné ustanovení výslovně neukládá
zastupitelstvu/radě, aby záležitost předloženou

občanem obce věcně projednala. Pakliže ani občan
obce, resp. osoba oprávněná dle §16 odst. 3
a §17 zákona o obcích, nemá zákonný nárok na
to, aby jeho požadavek byl věcně vyřízen, stěží se
přijetí rozhodnutí/usnesení zastupitelstva
o vzneseném požadavku může domoci „neobčan“
obce. Z dikce zákona o obcích vyplývá „pouze“
povinnost zařadit občanem požadovanou
záležitost do návrhu programu zasedání.
Zastupitelstvo obce poté rozhodne, zda věc bude
jako bod programu projednávána či nikoliv. Ovšem
i v případě, že se stane součástí programu
zasedání a povede se o ní jednání, nevzniká
povinnost zastupitelstva dospět k věcnému
rozhodnutí/usnesení. Zákonu je učiněno zadost
rozhodnutím o požadavku na projednání,
případně samotným projednáním příslušným
orgánem. Z hlediska požadavků dobré správy
však lze takové informování doporučit“ konec
citace.

Co z toho vyplývá pro Občana X/Y
v Napajedlích, žádný zákon v platné legislativě
není porušen, jen dobré mravy a čl. 18 Listiny
základních práv a svobod.  Lide miluj nás !

2. Občan X/Y při návštěvě v úřední den odejde
bez informací, jenž žádal a to pro nedostatek času
úřadu, který musí řešit další záležitosti města
a jeho občanů. Ono by to bylo k pochopení, že
občan nemůže jen tak kdykoliv dojít a něco si
vyřídit, pokud dokumenty vyžadují úpravy. Ale
už nejde pochopit, když Občan X/Y, podle §106
zákona o svobodném přístupu k informacím, se
dotáže, cože tak důležitého bylo pro neodkladnou
práci, pro kterou nebyl úředník občanu k
dispozici, tož odpověď úředníka zní: žádná !?.

Má tedy Občan X/Y snášet aroganci  úředníka
ve městě, který při Vaší návštěvě v úřední den Vás
odporoučí ?!

3. A k tomu se váže zákon o podjatosti úřadu.
Občan X/Y totiž v Napajedlích nemůže jen tak
kritizovat úřad, úředníka, politické představitele,
neboť jak by k tomu tito lidé přišli, když do
roztrhání těla vytvářejí hodnoty a zlepšují obecné
blaho „všech“. Takový Občan X/Y se pozve na
kobereček k přestupkové komisi, protože úředník
či zastupitel byl uražen na cti tím, že jej veřejně
kritizujete. Bohužel na radnici neplatí podjatost
úřadu, to slovo je v těchto kuloárech cizí slovo
a tak se Občan X/Y musí domáhat svého práva, že
pokud jsou na úřadě lidé jedna parta, tak ze slušnosti
a dobré veřejné správy by rozhodovat o věci, jenž
přesahují osobní zaujatost zúčastněných, měl dělat
jiný úřad. Taková praxe je již samozřejmostí, neboť
proběhla v mnoha soudních líčení ve správních
soudech, kde se uvádí „v případech, kdy rozhoduje
úředník územního samosprávného celku ve věci
(pozn.totéž platí i u zaměstnanců, úředníku státu),
která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku,
není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji
„systémovou podjatost“, avšak je u něho dáno
„systémové riziko podjatosti“, kvůli němuž je třeba
otázku jeho případné podjatosti posuzovat se
zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů
územního samosprávného celku nijak nedotýkají.“

Ovšem naše Napajedelská elita si nepřipouští
jakékoliv pochybnosti o své loajálnosti k právu
a spravedlnosti. Lide zbožňuj nás !

4. Když Občan X/Y se domáhá rozhodovat o svém
městě a jeho rozvoji, zastupitelstvo není schopno
akceptovat vůli bezmála 2 000 občanů a nevytváří
podmínky pro vypsání „Místního Referenda“
o koupi zámeckého areálu i ze zámkem. Za to má
spousty řečí jak toho nelze dosáhnout a schovává
se za zákony.

5. Má-li Občan X/Y řešit svoje bydlení, které není
komfortní a za které platí městu nájem a požaduje
investice do majetku města, nemůže úředník tuto
informaci nepředat zastupitelstvu ! Je zarážející,
že praxe úřednictva takovým způsobem vyřizuje
potřeby občanů, které se nedostanou ke všem
zastupitelům. Myslím, že o investicích do budov
města rozhoduje zastupitelstvo nikoliv úředník.

Je tedy Občan X/Y se svojí kritikou nepřítelem
radnice a jako z takovým s ním má být zacházeno
? Je Občan X/Y hrozbou pro klidnou práci
úřednictva a jeho politických představitelů ? Je
Občan X/Y druhořadým občanem před občany
privilegovanými, jenž jsou kamarády či přáteli
mocných ? Pracuje úřad a političtí představitelé
pro všechny nebo jenom pro některé ? Je taková
správa demokratická ? Je zde zaručeno právo na
veřejnou diskusi o jakémkoliv problému ? Má
Občan X/Y právo kritizovat radnici, aniž by se
nestal jejím nepřítelem ? A co na takovou diskusi
s Občany X/Y by řekl T.G.Masaryk ?

„„(Karel Čapek hovory s TGM)
� Jak byste tedy formuloval svůj vlastní a nejhlubší
důvod pro demokracii ?

Nejhlubší argument pro demokracii – víra
v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovost a v
nesmrtelnou duši; to je pravá, metafyzická rovnost.
Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické
uskutečňování lásky k bližnímu. Věčné věčnému
nemůže být lhostejné, věčné nemůže věčného
zneužívat, nemůže ho vykořisťovat a znásilňovat.

� Vy tedy koneckonců vidíte pravý základ
demokracie v náboženství; smím-li to tak říci,  jste
vlastně také teokratem.

Nebojím se slov, a proto nemám nic proti té
formulaci, berete-li teokracii doslovně jako
bohovládu. Pojímám stát, státní život, politiku, jako
celý život, opravdu sub specie aeternitatis.
Demokracie pravá, založená na lásce a úctě
k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním
božího řádu na zemi.

Demokracie není jen formou státní, není jen
tím, co je napsáno v ústavách; demokracie je názor
na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v
lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez
důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je
diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde
si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.
Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení
svobodných občanů před  celou veřejností – slovo
„parlament“ má krásný smysl, jen je učinit tělem!

dokončení na straně 6
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Řekl jsem, mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou
rovni; nikde na zemi, v lidech ani v přírodě není
rovnosti – je rozmanitost; jen jako nesmrtelné duše
jsme opravdu rovnocenní. Liberté, égalité, fraternité
– i Francouzská  revoluce přijala de facto přikázání
Ježíšovo, přikázání lásky k bližnímu. Zní to jako
paradox, ale je to pravda; i francouzští racionalisté
byli – teokraté, třebaže Boha měli jen jako Nejvyšší
bytost.

Demokratický ideál není jen politický, je
i sociální a hospodářský. Komunism odmítám. Bez
individualismu, bez nadaných a vynalézavých
jedinců, bez schopných vůdců, bez géniů práce
pro společnost se nedá rozumně a spravedlivě
organizovat. Demokracie po stránce sociální
znamená překonání degradující bědnosti;
v republice, v demokracii nesmí být možné,
aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své
spoluobčany – v demokracii člověk člověku nesmí
být prostředkem. Ta přirozená rozmanitost musí
být uspořádána dělbou a hierarchií funkcí a práce;
není možná organizace lidí bez nadřaděných
a podřaděných, ale musí to být právě organizace
a ne privilej, ne aristokratické panování, ale
vzájemná služba. Demokracie potřebuje vůdců,
ne pánů.

Přijímám demokracii i s důsledky hospo-
dářskými a materiálními; ale zakládám ji na lásce –
na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky,
a na přesvědčení, že máme na světě pomáhat
k uskutečnění řádu božího, k synergii s vůlí Boží.

Vím, dnes se zásady demokracie často dovozují
z materialismu;  materialism je sice vědecky
překonán – jen se podívat do moderních věd, co
říkají o té matérii – ale trvá v přeceňování hmotných
podmínek života. Vím, byl a je útlak hmotný, ale
ten je jen částí útlaku mravního. Namítá se proti
teismu, že víra v nesmrtelnost a láska k bližnímu
se spokojuje s filantropií, s almužnou, že nevede
k modernímu a socialistickému požadavku
právního a zákonného odstranění bídy. Nevím,
proč by nevedla. Teisim, náboženství vůbec přece
není jen osobní atitudou, je i kolektivním řádem
a hledí vždy a všude se stát organizací. Láska
rozumná, náboženství řízené rozumem bude
uskutečňovat humanitu zákonem, ale nikdy nás
nezbaví mravního závazku účasti a pomoci osobní.
Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo
místa pro mravní iniciativu individuální.

� Mluvíte o demokracii dokonalé; dnes je spíš
zvykem hledat na ní chyby a mluvit o krizi
demokracie.

Krize demokracie -  prosím vás, co dnes není
v krizi ? Žijeme právě v době přechodní; jak víte,
Švehla říkal, že válka dosud trvá, i když se nestřílí.
Jsme – všechny státy a národy – v těžkém přerodu;
těžko žádat hned dílo dokonalé a na věky. To
neznamená, že by naše demokracie, vůbec naše
řády nemohly být lepší, než jsou. Demokracie má
své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký
pán, takový krám.

Podívejte se na nás : Neměli jsme po staletí své
vlastní dynastie, neměli jsme – až na nepatrné
výjimky – národně uvědomělé šlechty, neměli
jsme svých boháčů a velkých pánů - jsme svou
historií i náturou určeni pro demokracii. Kulturně
náležíme k evropskému západu; zase odkaz na
osvícený demokratism. Jsme národ tělem i duší
demokratický; má-li naše demokracie své
nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale
ne  překonávat demokracii.

Říká se například: prý parlament už nedostačuje.
Ne už, ale ještě ne : parlament je volen voličstvem
– kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně ?
Starý režim; poslanců vyrostlých za republiky ještě
nemáme. Demokracie nesmí být jen na ustaním
papíře a v ústech demagogů. Ani ten nejlepší
parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je
pravda, právo a mravnost; o pravdě, o základních
zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže
hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidí
nevychová. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají
rodinou, školami, církvemi, státní správou,
literaturou, žurnalistikou a tak dále - překáží tomu
demokracie ? Není tu politický circulus vitiosus ?
Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii
lepší demokrati. Jen si přiznejme, že tu má svůj díl
viny takřečená inteligence – duchovní, učitelé,
spisovatelé, úředníci a vůbec lidé, odchovávající
a vedoucí masy občanstva. Demokracie je
majorita vedená – kdo a jací jsou tedy ti vůdcové?
Francouzský spisovatel nedávno správně
rozpoznal „zradu inteligence“.

Žaluje se na korupci – dobrá, jen do ní ! Ale
nedejme se svést ke generalizacím - a nevěřme
korupčníkům, žalujícím na korupci. Je dost korupce
tiché, toho šikovného obcházení zákonů, korupce
skoro legální – té nestačí čelit negativně, ale
pozitivně : víc úcty k zákonům a státu ! Ano,
myslím občanskou morálku – loajalitu ve smyslu
anglickém.

Stejně jako na korupci žaluje se na politické
chyby, na neschopnost poslanců, vlády a všech
možných veřejných činitelů. Ano, děláme chyby,
sám jsem jich udělal dost, neumíme to ještě.
Republika, demokracie, náš stát je mladý a dostal
se nám skoro zadarmo. Nemáme tradice a v politice
a v administraci, a proto děláme chyby.

Nemluvím proti kritice, naopak přeju si kritiky
všech vad a omylů; jenomže ta kritika nemá být
k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě.
Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých,
kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž;
pravá kritika není negace ani svalování
odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spolu-
odpovědnost.

Žaluje se na politické strany. Právem, pokud ty
strany hovějí stranickému sobectví. Ale strany
přece nejsou a nemohou býti jiné než průměr jejich
voličů, ten zase závisí na tisku a občanské výchově
– pořád ten problém vedení ! Jedno musíme na
stranách žádat stále a stále: aby za své poslance
a představitele vybíraly slušné, politicky schopné

a vzdělané muže a ženy. Pro mne je politika a
demokracie věc nesmírně vážná: práce, řekl bych,
pro ty nejlepší a nejvybranější lidi.

A když se budeme opravdu starat o nápravu
svých věcí, nezapomeneme na politický dorost –
to je tak důležitá otázka pro stát, pro jeho vlády
a strany! Starý problém otců a dětí! A zase ten
začarovaný kruh: jsou si toho dost vědomi naši
duchovní, učitelé, spisovatelé a žurnalisté? Pamatují
na to vlády, strany a poslanci?

� A co ty hlasy volající po státě stavovském nebo
po diktatuře ?

Nu, nebudete po mně žádat, abych podával celou
státovědu; vyšli jsme prostě z daných politických
poměrů a řekli to ono k nápravě našich veřejných
věcí. Vím, jsou i u nás lidé, kteří mohou nechat oči
na stavovských nebo diktátorských státech -

� Ale jen na těch velikých a mocných; ty menší už
nedávají tak svůdný příklad.

Rozumí se. Lidem se líbí moc, ale ta moc se
přece napodobit nedá; žádný režim neudělá
z malého státu velmoc. Lidé málo uvažují, co se
hodí pro nás; často se jen opičí po cizím, místo
aby se z cizího poučili – především vyčkat, jak se
co osvědčí ! Pět let, deset let je ještě málo na
historický argument. Tak řekněme: stavy místo
stran, stát stavovský ? Za středověku býval všude
stavovský stát – ptám se, proč si ho lidé nenechali?
Byly stavy méně sobecké než nynější strany?
A nejsou strany u nás z velké části stavovské?
Dnes jsou sta a sta zvláštních zaměstnání
a stavovských zájmů – jak chcete mezi nimi
dosáhnout dohody, ne-li zase nějakým
parlamentem? Diktatury zrušily parlament, ale
dovolávají se vůle lidu; tedy vlastně se dovolávají
demokracie. A zase: absolutní monarchie byly
svého druhu diktaturami – proč si jich lidé
nenechali ?

Když se končila válka,  myslel jsem: bude
u nás republika, ale ze začátku řízená diktátorsky.
A vidíte, naše republika se bez toho obešla.
Nebojím se slov a řeknu, že bez jistého stupně
diktatury není ani demokracie; když nezasedá
parlament, rozhoduje vláda a president republiky
neomezeně; ale jsou vázáni zákony a podléhají
budoucí kritice a kontrole parlamentu, kritice novin
a schůzí. To právě je také základ demokracie:
svobodná kritika a veřejná kontrola.

Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem
demokracie; znám slabiny systému a neušla mi
žádná špatná zkušenost, ale – nelituju ani na
okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil, když
jsem se vracel z války: že budu sloužit demokracii
a republice.

Demokracie je zárukou míru. Pro nás i pro
svět.““

Doslov
Chceme-li pro děti mít lepší obec, kraj, stát

nemůžeme o nejzákladnější princip slušnosti
a morálky politikařit a handlovat s nimi jako
s dobytkem na trhu, já tobě a ty mě !

Tomáš Čabla, zastupitel Napajedla

Úřad vs. Občan X/Y a „Co na to Masaryk ?“
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