
Otevřenost
a komunikace

otevřenost města
a komunikace 

s občany
Město musí naslouchat svým občanům. 
Svoboda slova a otevřený přístup k infor-
macím jsou křehké květinky, které bychom 
si na naší zahrádce měli chránit a hýčkat. 
Před lety, když jsme ještě nebyli zvole-
nými politiky, se stalo, že nám v Achátu 
odmítli zveřejnit článek, případně text ji-
ného článku před vytištěním kdosi upravil. 
Na druhou stranu je férové přiznat, že již 
tehdy byl Achát otevřenější a demokra-
tičtější než naprostá většina radničních 
časopisů v jiných městech. Může to znít 
hloupě nebo nabubřele, ale my jsme dnes 
rádi,  že kdokoliv může napsat do Achátu, 
že náš starosta je pitomec, a ten článek 
v Achátu vyjde. 
Pro Sportovce pro Novou Paku jsou ote-
vřenost města a komunikace s občany 
nanejvýš důležité. Město musí naslouchat 
svým občanům. 
Rozhodovací pravomoci mají politici, je 
pouze na nich, jak se rozhodnou. Jen oni 
sami nesou odpovědnost za přijatá roz-
hodnutí. Je ale rozumné a správné, aby se 
politici zajímali o to, co si myslí také opo-
ziční politici, úředníci, odborníci z praxe, 
jejich sousedi, manželky a další občané. 
Nejde o to, nechat se ovlivnit populizmem, 
o snahu podlehnout většinovému názoru. 
Také my si vždy rádi vyslechneme argu-
menty proti našemu návrhu, abychom se 
ujistili, že jsme při svých úvahách na něco 
nezapomněli. 
Politik má poslouchat názory občanů 
hned ze tří důvodů. První důvod jsme již 
naznačili. Politik nemá patent na rozum, 
občan ho může přesvědčit o své pravdě                                                                 
a tím mu pomoci zvolit lepší řešení, než 
původně politik zamýšlel. Druhým důvo-
dem je skutečnost, že politici svými roz-



Proč také my politici potřebujeme zpětnou vazbu 
od občanů? K nám zvoleným zastupitelům jsou 
úředníci a zaměstnanci organizací města vstřícní a 
milí, ale může to být i tím, že každý z nás je trochu 
„kulich“. Chceme věřit, že podobného zacházení, 
jako máme my, se snad dostane i každému ob-
čanovi, který není členem zastupitelstva a nemá 
známé na radnici. I toto byl jeden z důvodů, proč 
se poslední anketa občanů uspořádaná na jaře to-
hoto roku při volbách do Evropského parlamentu 
týkala hodnocení orgánů města, včetně orgánů 
samosprávy. Zajímalo nás, jak občané organizace 
města a orgány samosprávy hodnotí.
Město by nemělo jen pasivně čekat, až se občan 
přijde na něco zeptat, nebo až pošle nějaký do-
pis. Naopak. Město by mělo jít občanovi naproti, 
vytvářet podmínky pro naplnění hesla: svoboda 
slova a otevřený přístup k informacím. Snažíme 
se proto na webových stránkách města www.
munovapaka.cz zveřejňovat maximum doku-
mentů, které se týkají činnosti města. Jedná se 
například o zápisy z jednání orgánů městské sa-
mosprávy, tedy zastupitelstva, rady, všech výborů. 

hodnutími ovlivňují život v Nové Pace, tedy svý-
mi rozhodnutími ovlivňují život ostatních téměř                                
10 tisíc spoluobčanů. Je proto správné,                                                                                                 
aby všichni tito občané dopředu věděli, co se 
chystá, a mohli se k tomu vyjádřit, vždyť se 
jich to také týká. Třetí důvod již neodkazuje                                           
k samotnému rozhodování politika, jde o prin-
cip svobody slova a otevřeného přístupu k in-
formacím. Nelze proto při veřejné schůzi říci,                                                                                       
že někdo nesmí vystoupit, protože vím, že nemá 
pravdu, nebo protože jsme již danou záležitost tři-
krát slyšeli. Stejně tak nelze říci, že k některým in-
formacím budou mít občané přístup, k jiným však 
ne. Třetí výše uvedený důvod – svoboda slova a 
otevřený přístup k informacím – nás logicky dove-
de k tomu, že každý může vždy mluvit k čemuko-
liv a každá informace musí být veřejně přístupná.
Svoboda slova a otevřená komunikace mohou 
v některých situacích politiky a úředníky zdržovat, 
přidělávat práci, někteří občané toho mohou zne-
užívat. To se ale nedá nic dělat. K demokracii to 
neodmyslitelně patří a vyspělá společnost si s tím 
vždy poradí.

V případě schůzí zastupitelstva se vždy pořizuje 
také audiozáznam, aby bylo možné v případě po-
třeby zpětně dohledat, co přesně zde bylo řeče-
no. Město zveřejňuje také všechny smlouvy, které 
uzavřelo, a to již od září 2010. 
Jsme si vědomi toho, že nestačí jen zveřejnit vše, 
co se již událo, občan by měl mít přístup na radnici 
také v průběhu rozhodování a vědět dopředu, co 
se chystá. Termíny všech jednání orgánů samo-
správy jsou proto v Nové Pace dopředu napevno 
dány a jsou široké veřejnosti přístupné. Snažíme 
se, aby byl předem znám nejen termín příští schů-
ze, ale také její program. Občané se mohou zú-
častnit jakékoliv schůze zastupitelstva, rady či vý-
boru. Pokud na schůzi přijdou, mohou zde i sami 
vystupovat se svými příspěvky, připomínkami, 
námitkami, stížnostmi. Novinkou letošního roku 
pak je rubrika Závady a nedostatky na webových 
stránkách města, kde může každý občan, kte-
rému není stav našeho města lhostejný, zveřejnit 
konkrétní závadu nebo nedostatek, ať již se jedná 
o poškozené chodníky, neposečenou trávu nebo 
povalující se nepořádek, a sledovat, jak rychle         
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V problematice transparentnosti veřejné 
správy patří Josef Cogan k osobnostem, 
které jsou respektované i na celostátní 
úrovni, proto jsme se na něj obrátili 
s několika dotazy.

Zůstane Nová Paka nadále tak otevřená, 
v některých městech s tím je dost potíž?
To je myslím úplně zbytečná otázka. Před více 
než jedenácti lety jsme se stali průkopníky 
v  oblasti transparentnosti a čas nám dal za 
pravdu. Jsme rádi, že jsme byli inspirací pro 
ostatní. Například mediálně známé Semily náš 
systém v roce 2006 prakticky okopírovaly. Vždy 
budu prosazovat maximální otevřenost veřejné 
správy vůči občanům. 

Se starostou Semil Janem Farským jste byl 
spoluautorem zákona o povinném 
zveřejňování smluv ve veřejném registru. 
Povinné zveřejňování smluv celou státní správou 
by bylo obrovské preventivní opatření. Pokud by 
nebyla smlouva zveřejněna, nebyla by účinná. 
Když by bylo na internetu možné snadno a rychle 
dohledat všechny takové smlouvy, drtivá většina 
nevýhodných by vůbec nevznikla.

Proč ještě zákon neplatí? Na Slovensku ho 
prosadila Radičová během 
čtyř měsíců a už léta perfektně funguje.
To je i pro mě záhadou. V minulém období, 
když to byla s Honzou naše osobní poslanecká 
iniciativa, tak nás nakonec zablokovali ve výbo-
rech tak, že se zákon před rozpuštěním sně-
movny nedostal k závěrečnému hlasování. Před 
volbami se téměř všichni bili v prsa, 
že to podpoří. Dokonce to i podepsali v iniciativě 
„Rekonstrukce státu“. Ale „skutek utek“, 
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a jakým způsobem se město s nahlášenou závadou vypořádá. 
Tradicí jsou již ankety mezi občany. Poslední anketa se usku-
tečnila na jaře při volbách do Evropského parlamentu.Obecně 
lze konstatovat, že je to nikdy nekončící příběh, v této oblasti je 
stále co dále vylepšovat a k čemu se vracet.
Léta ukázala, že naše představa, kterou někteří z nás měli po 
sametové revoluci v roce 1989, totiž že jednou za čtyři roky 
zvolíme politiky, kteří se nám pak o všechno postarají, je hodně 
naivní. Politici a úředníci bohužel nejsou ani roboti, ani andělé. 
Jsou to obyčejní lidé, občas jsou chytří, milí a pracovití, jindy líní, 
hloupí, sobečtí, bezradní, arogantní. Je potřeba je udržovat pod 
soustavným tlakem veřejnosti, aby nezakrněli a ukázali svoji 
lepší stránku. Pokud se vše z jejich činnosti zveřejňuje a veřejná 
jsou jednání, je to ten nejlepší tlak na vyšší kvalitu činnosti 
politiků a úředníků. Zároveň je to ta nejlepší zpětná vazba pro 
občany, možnost, jak si práci politiků mohou kdykoliv 
zkontrolovat a vyhodnotit. 
I kdybychom na radnici v Nové Pace měli místo amatérských 
sportovců skutečné mistry světa, moc by to nepomohlo. Politici 
sami nic nesvedou: můžou mnohé udělat, ale zázraky neumějí. 
Mohou snad vytvořit jakés takés podmínky pro zlepšení kvality 
života ve městě a pro jeho rozvoj. Sami na to však nestačí, 
na to jich je málo a nemají takové možnosti ani schopnosti. 
Zkrátka město sice potřebuje dobré vedení na radnici, ale ještě 
více potřebuje dobré a aktivní občany, kteří se starají, každý 
svým způsobem, aby město Nová Paka vzkvétalo, aby stálo
za to zde žít.
Město musí naslouchat svým občanům. Proto prosím mluvte 
o Nové Pace nejen se svými sousedy, pište do Achátu či jiných 
médií. Pokud se vám něco nelíbí, přijďte to říci na zastupitel-
stvo, napište dopis na městský úřad, nahlaste závadu 
či připomínku na webových stránkách města. Prosím starejme 
se aktivně o veřejný prostor v Nové Pace. Na každém z nás 
záleží. Jsme jako velká skoro 10tisícová rodina a každý z nás 
přispívá svým sice nepatrným, ale pro celek velmi podstatným 
dílkem k celkovému úspěchu a vnitřní pohodě naší velké novo-
packé rodiny.

když Honza Farský předložil zákon znovu, 
tak ho vláda nepodpořila a koalice ho ve sněmov-
ně smetla ze stolu. Najednou asi zjistili, že by jim 
občan mohl vidět pod pokličku až moc.

Ponecháte i nadále na webu anonymní disku-
zi, jejíž úroveň je často velmi nízká?
I Semily ji přece mají jen pro registrované.
Problém je, že registrované diskuze jsou většinou 
zcela mrtvé. Anonymní diskuze na stránkách 
města je takové packé unikum a můžu garanto-
vat, že zastupitelé našeho sdružení budou vždy 
pro její zachování. Myslím, že je správné, když je 
diskuze co nejotevřenější. Každý občan si jistě 
dokáže udělat úsudek o relevanci anonymů sám. 
Někdy se však i zde najde zajímavá připomínka. 

Když neznáte autora, tak se na pomluvy
nedá právně reagovat...
To patří k věci. To máte jako ve volebních kam-
paních. Ti největší hrdinové se většinou nedoká-
žou postavit tváří v tvář třeba na zastupitelstvu, 
protože jim rychle docházejí argumenty, a tak se 
snaží jiné pošpinit až v kampani tak, aby ostatní 
už nemohli na lži reagovat. 

Říká se ale, že na každém šprochu 
pravdy trochu.
Víte, většinou se s odstupem času ukáže, 
že za různými pomluvami stojí nakonec lidé, 
kteří mají sami máslo na hlavě a jen se snaží 
řešit své osobní záště a frustrace. Přesto budu 
vždy hájit svobodu slova pro každého. Pro nás 
je důležitá hlavně programová diskuze a plnění 
vytčených cílů. 

Jak má tedy občan postupovat, když chce
věc projednat veřejně?
V Nové Pace jsme již před lety zavedli obyčej, 
na základě kterého může na zastupitelstvu každý 
občan vystoupit s čímkoliv v rámci bodu: Dotazy 
a vystoupení občanů k věcem, které nejsou
na pořadu. Jsou to vlastně takové interpelace 
a vedení města je povinno na všechny podněty 
odpovědět. V případě bodů, které jsou zařazeny 
na pořad zastupitelstva, může občan vystupovat 
v rozpravě ve stejném rozsahu jako zastupitel.

A mimo zastupitelstvo?
Občané se mohou obrátit na kterýkoliv orgán 
města. Výbory jsou veřejně přístupné. Důležitým 
informačním kanálem je i časopis Achát. Ten řídí 
nezávislá redakční rada, ve které není a nikdy 
nebyl žádný člen našeho sdružení. A pokud vím, 
tak se ještě nestalo, že by odmítla 
nějaký článek.O
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Otevřený dopis Sportovcům
Co chalupář ve volných chvílích vyčetl z volebních 
tiskovin a co by chtěl říci Sportovcům.

Psáno v Radkyni, 8. října 2010

Vážení a milí Sportovci, 
blíží se komunální volby a mně přistála ve schránce 

vaše grandiózní stostránková publikace „Sportovci pro 
Novou Paku 2011–2014“. Přiznám se otevřeně, že mi 

vyrazila dech. Jde totiž o velice neobvyklý počin; takto 
důkladnou publikací jste ukázali ostatním stranám, jak 

se s rozmachem dělá účinný politický marketing. Je 
to odvážný krok, protože brožura určitě stála spoustu 

peněz, kterých v dnešní době nikdo nemá nazbyt. 
Nemohu se zúčastnit komunálních voleb v Nové Pace; 

jsem pouhým dojíždějícím chalupářem a do složení 
zastupitelstva nemám co mluvit, i když zde dva dny 

z každého týdne žiji už od roku 1979. Ale s vaším poli-
tickým sdružením sympatizuji. Oceňuji vaše pravicové 
zaměření. Líbí se mi, jak jste přispěli k otevření radnice 
a zapojili veřejnost do rozhodování o důležitých věcech 
formou přímé demokracie; třeba anketami a veřejnými 

zasedáními. Zamlouvá se mi vaše snaha snižovat výdaje 
a zachovávat vyrovnaný rozpočet. Cením si webových 

stránek města a možnosti sledovat na nich, co se děje ve 
městě, jaká rozhodnutí padla a který zastupitel jak hlaso-
val. Oceňuji zkrášlování města, kruhové objezdy, úpravy 

komunikací a městské zeleně; město se za poslední léta 
hodně změnilo k lepšímu. Imponuje mi, že nasazujete 

budoucímu rozvoji města vysokou laťku, třeba plány na 
vybudování geotermální elektrárny, plánem na rozvoj 

Masarykova náměstí a dalšími smělými záměry. 
Je na vás na fotkách i hezký pohled: mladí lidé, hezké 

manželky, pevná rodinná pouta, vzdělání, aktivní život, 
spousta dětí, vztah ke svému městu. Skoro na všech 
fotkách se taky usmíváte. Poněkud to však kazí fakt, 

že o vás po všetečných otázkách víme možná víc, než 
byste sami chtěli – dokonce i to, jak byste chtěli umřít. 

Nejsem si jist, jak lidem tato informace pomůže v rozho-
dování, zda vás mají volit. 

Fakt, že směrujete investice města více do sportu než do 
kultury, je deklarován už jménem vašeho sdružení 

a nikoho to asi nepřekvapí. Mně samému to příliš nese-
dí, ale nakonec jste s volebním programem orientova-

ným hlavně na sport vyhráli po dvě volební období. 

PřIbySLAV

Kdyby se Novopackým nezamlouvaly vaše bazény, hřiště 
a tělocvičny, asi by vás nevolili. Otevřel jsem vaši volební 
brožuru, tedy jakousi deklaraci úspěchů, s velkým oče-
káváním. 
Její ztvárnění prozrazuje ruku zručného grafika. Papír je 
těžší a kvalitní. Při její přípravě se časem a náklady nešet-
řilo. Odhaduji, že pořizovací cena jedné publikace byla 
kolem 150–200 Kč. Vezmeme-li v úvahu, že Nová Paka 
má kolem 2700 adres, a pokud jste svou publikaci chtěli 
dodat na každou adresu, musela publikace stát něco mezi 
405 000 a 540 000 Kč bez DPH. To je bezesporu velká 
částka na místní politické sdružení města se zhruba 9400 
obyvateli. K tomu všechny ty billboardy po městě. S vo-
lebním bojem to tedy myslíte zatraceně vážně.
Hned na začátku publikace deklarujete, že je pro 
vás důležitá zpětná vazba. Snad se na mne, milí 
Sportovci, nebudete zlobit, že vám na váš před-
volební materiál poskytnu kritický pohled. 
Grafická úprava vaší brožury byla hodně pracná. Jenže 
jste se asi nezamysleli, že váš volební program budou 
číst i starší lidé, pro které je bílý text na tmavém pozadí 
prakticky nečitelný. Chtěli jste starší lidi vůbec oslovit? 
Taky si nedokážu představit, kdo bude mít sílu přečíst 
100 stránek výčtů úspěchů na jeden zátah. Někteří to ne-
zvládnou ani na dva nebo na tři zátahy a někteří nikdy. 
To sníží efekt celé investice. Text mohl být kompaktnější. 
Ale jsou horší věci. Za text „Sportovci pro Novou Paku 
v období 2006–2010“ by mi moje profesorka češtiny na 
gymnáziu dala jasnou kuli s vykřičníkem a ještě by ji dva-
krát červeně podtrhla. Je tam tolik hrubých pravopisných 
chyb, že to se mnou úplně kroutí. Špatná shoda podmě-
tu s přísudkem, záměna „i“ a „y“ a opačně, nesprávné 
čárky mezi větami v souvětích, případně jejich absence, 
nesprávné skloňování cizích slov. Čtenář z textu usoudí, 
že vám na češtině příliš nezáleží. Řadu hrubých pravopis-
ných chyb a překlepů je možno najít i na dalších strán-
kách publikace. Forma tak strašně dává na frak obsahu. 
Když už jste, milí Sportovci, učinili takovou investici do 
své propagace a neumíte dobře česky, nemohli jste přidat 
dva tři tisíce za slušnou jazykovou korekturu svých textů? 
Novopačtí mají rádi sport, tak je novopacká ODS láká 
na výhru sportovního vybavení s podpisy hvězd, když 
si přečtou její volební program. Mám skvělý nápad, 
jak z handicapu udělat výhodu a zvýšit čtenost dlou-
hého textu vaší brožury. Nic za něj nechci. Co zkusit 
vypsat soutěž o lákavé ceny těm, kdo ve vaší volební 
brožuře najdou nejvíce pravopisných chyb? Hodnotná 
cena by kdekoho nalákala k tomu, aby si dlouhý pro-
gram pečlivě přečetl. První chybu by čtenář našel hned                                                                                O
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... a určitě by jej to motivovalo k hledání chyb dal-
ších. To by bylo pozorných čtenářů! Každý z nich 
by znal váš volební program do posledního detai-
lu! Korekturu byste měli zadarmo. A těch voličů! 
Mne, radkyňského patriota, však zajímal především 
text, který jste vkládali do brožur doručovaných v no-
vopackých osadách. Text v mé schránce se týkal Rad-
kyně a Přibyslavi. Radkyňští a Přibyslavští se dobře 
znají; nakonec mají jen jedinou společnou hospo-
du. Budu tedy malinko mluvit i za Přibyslavské. 
Ty vkládané stránky jste, vážení Sportovci, hanebně 
odflákli. Dokument začíná obecnými a nekonkrét-
ními kecy na vyplnění místa, to se na mě opravdu 
nezlobte. Ano, máme osadní výbory, to je prima. 
Ano, jste připraveni naslouchat osadám. Ano, bu-
dete se snažit osadám vyhovět. Taky která strana 
by před volbami nechtěla „naslouchat a případně 
vyhovět“, že? Budete intervenovat za silnice. Úžas-
né! Dosavadní statisícové investice do komunikací 
v osadách jsou v případě Radkyně vaší smutnou 
vizitkou – například takzvaně vyasfaltovanými 
komunikacemi v Radkyni již dávno prorůstá trá-
va a jsou v nich po dvou letech hluboké výmoly. 
Podpoříte rekonstrukce a opravy obecních domů                 
a hasičáren. „Podpořit“ umí každý, otázkou je, co poté 
skutečně dokáže. Nepodporujte; budete-li zvoleni, 
zavažte se! A že by měla každá osada mít sportovní 
a dětské hřiště? Dětské prosím, ale na co nám bude 
sportovní hřiště, když nemáme ani pořádný vodovod 
se zdravou vodou? Budeme vás kvůli tomu volit? Ve 
vašem volebním programu není ani slovo o našem 
vodovodu a jeho ohrožování silážními zplodinami. 
Téma k pohledání a vy jste si ho ani nevšimli. Nevím 
taky, jak vašemu zvolení pomůže nový příkop na 
Přibyslavi, ale troufám si odhadnout, že vybudování 
příkopu místo vybudování silnice vám volební šance 
příliš nezvýší. I kdyby po přibyslavské silnici běhal 
předseda silničního výboru každý den dvakrát, nové 
tlumiče v autech to obyvatelům Přibyslavi nezaplatí. 
Váš volební program se opírá o předpokládaný 
úspěch soukromé společnosti, která zamýšlí vybu-
dovat v katastru Radkyně fotovoltaickou elektrárnu. 
Ale co když se elektrárnu investorovi vybudovat ne-
zdaří? Je vůbec možné spoléhat se výhradně na sou-
kromé investory? Co když nízké výnosy elektrárny 
neumožní městskou kasu dotovat? Pomyslel na to 
někdo? V případě neúspěchu soukromé investice 
nebude žádná silnice na Přibyslavi, žádná silnice    

v Radkyni, žádná oprava školy, žádná oprava kapličky atd. Váš voleb-
ní program by tedy měl jasně uvést, z jakých zdrojů pak tyto investice 
zaplatíte a kdy se tak stane. My v Radkyni na to čekáme 
a nasloucháme věru pozorně. Ve vašem volebním přípisu o tom 
ale není ani zmínka. Je ta elektrárna opravdu tutovka? Jak investora 
podporujete? Tím, že od něj přijímáte dary pro městskou kasu? 
A jak mu pomáháte bojovat s byrokracií?
O Radkyni jste převzali z monografie Novopacko archaický text, 
ve kterém už většina údajů neplatí. To vám nestálo za to, trochu se 
osadou a její současností zabývat? Jak to budou vnímat obyvatelé 
Radkyně? Asi nabudou dojmu, že o vsi nevíte zhola nic a vlastně 
vám na ní ani moc nezáleží. Nebylo by zas tak složité napsat text, 
který popisuje současný život vsi. Zase tolik se toho u nás neděje, 
ale život u nás je přece jenom o hodně jiný, než jak se píše ve vašem 
textu, milí Sportovci. Nežije tu mnoho voličů, ale nějací by se našli. 
Poslední věc, ke které bych rád přitáhl vaši pozornost, je fakt, 
že podle vaší tabulky výdajů na jednotlivé osady, která je uvedena 
na poslední stránce dokumentu pro Radkyni a Přibyslav, stála
v letech 2008–2010 údržba vodovodu v Radkyni prakticky čtvrtinu 
veškerých investic města do Radkyně. Na mnoho jiného kromě 
silnice tak nezbylo. Nejsem si zcela jist, že tato tabulka výdajů bude 
při pozorném ohledání mít na voliče pozitivní vliv. Nestálo by za to 
vodovod konečně rekonstruovat? 
Ale už jsem o tom napsal tolik článků, že omleté pravdy nechci 
opakovat.  
Milí Sportovci, to je ve zkratce souhrn toho, co mě okamžitě napadá 
při čtení vaší bohatě zdobené publikace. Abyste se nemýlili: fandím 
vám a přeji vám jedno z předních míst v nadcházejících komunál-
ních volbách. Věřím totiž, že to s rozvojem města myslíte dobře. 
Pouze ve skrytu duše doufám, že vaše zanícení hlavně pro sportovní 
investice budou koaliční partneři výrazně tlumit.  
Občas si přečtěte, co o sobě sami píšete, a občas se taky zamyslete 
nad tím, že Nová Paka má i osady a osady mají trošku jiné vize. 
Pokud se vám podaří je splnit alespoň zčásti, budete si ke svým 
stávajícím úspěchům moci připsat řadu dalších a navíc vděk mnoha 
obyvatel (a volební preference). Život je sakra krátký a času je tak 
málo; sliby nikomu život nezlepší – a když, tak jen nakrátko. 

Mnoho úspěchů v nadcházejících komunálních volbách vám přeje,

Richard Kubát, chalupář v Radkyni, 
majitel a provozovatel soukromého a nevýdělečného serveru

http://www.radkyne.cz
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PRAMíNEK V RADKyNI. 
VODA TEď TAMNí ObčANy 

ZAJíMá NEJVíCE.



Odpověď na otevřený dopis.
Vážený pane Kubáte, v  roce 2010 jste na základě 
naší předvolební brožury napsal otevřený dopis, 
nyní, po 4 letech, prostřednictvím brožury odpoví-
dám. 
Nyní se vyjádřím k  některým Vašim myšlenkám. 
S naším pravicovým zaměřením to není tak hor-
ké, my chceme kompaktní město, tak aby bohatí 
i ti, co mají méně peněz, žili společně. Aby každý 
měl motivaci pracovat naplno, a ten, kdo skuteč-
ně nemůže, a nemůže se o něj postarat ani rodina,                          
aby dostal veřejnou podporu. Příměr: ne aby léky 
byly zadarmo (tak si ČSSD kupuje voliče), ale aby 
když někdo potřebuje léčbu za miliony, tak aby pak 
na to bylo. Tedy skutečná solidarita.
Pokud jde o otevřenost, my skutečně věříme tomu, 
že by lid měl vládnout, a připadá nám především 
nedůstojné a jaksi nedospělé nynější rozhodování 
prostřednictvím politiků. 
Ano, veřejné prostory, silnice, zeleň jsou v  centru 
naší pozornosti. Geotermální elektrárna byl trochu 
exces, ale mnohdy jsou dotace na ještě větší vzdušné 
zámky, tak jsme po této stopě alespoň šli.
Pokud jde o hezké fotky – zase tak hezké nejsou, 
máme kritiku námětovou i technickou. Co se týče 
rodin – je fakt, že až na výjimky (já) jsou naše ro-
diny velice ucelené a máme, na dnešní dobu, i hod-
ně dětí. Hodně Pačáků mizí do velkých měst, my 
chceme, aby Paka byla tím velkým městem, aby se 
tu dalo žít, a to až do smrti.
Náš název je opravdu zavádějící, původně se sešla 
skupina lidí známých si navzájem ze sportová-
ní. V  našem programu se sport skoro neobjevuje,        
každý by měl sportovat především za své, a rodiče 
by měli vést děti k pohybu. Uvažovali jsme o změně 
názvu, ale asi by to bylo licoměrné.  
Pokud jde o mě, tak ano, sportuji dost, ale také dě-
lám divadlo, mám přehled o premiérách ve velkých 
divadlech (zrovna včera jsem se díval v televizi na 
premiéru Prodané nevěsty z Plzně), věnuji se hud-
bě, literatuře (vždyť jsem studoval filozofii). Kolik je 
v Nové Pace akcí pod otevřeným nebem, jak aktivní 
je knihovna, Stonožka a další – z  toho máme ob-
rovskou radost.  Obecně si myslím, že zásahy stá-
tu i města do kultury spíš škodí; pomůže se, a ten,         
kdo je skutečně nezávislý a tvůrčí (u nás David Ho-
ráček), na tom tratí.
Tiskneme 3000 brožur, posledně stály 160 tis. Kč, 
letos to asi bude více. 3 velké a 3 malé billboardy 

budou stát 20 tis. Kč. Peníze získáváme tak, že ka-
ždý daruje na brožuru vlastní finanční prostředky, 
ať už řadový člen několik stokorun, či poslanec de-
sítky tisíc. Sponzory odmítáme, chceme si zachovat 
nezávislost. Kromě brožury a billboardů a plakátů 
žádné další náklady nemáme. 
Je fakt, že i letos je grafika proti čitelnosti, zase 
máme hodně bílého písma na černém podkladu. 
Pokud jde o chyby pravopisné – my jsme trochu 
jako lavina, nás všechny baví přemýšlet, diskutovat, 
psát o Nové Pace. Je mnohdy pak problém v kultu-
ře těch diskuzí, i v tom psaní. Asi bychom působili 
důvěryhodněji bez pravopisných chyb. Věřte mi, že 
znám pravopisná pravidla v několika jazycích lépe 
než rodilí mluvčí, protože mě to baví. Ale když se 
píše brožura, což jsou prázdniny před volbami,                                                                                                  
tak především všichni formulujeme myšlenky. 
Tempo je obrovské, já mám teď (2. září 2014) v hla-
vě všech 140 stran, a jen uhlídat, aby popisky byly                
u své fotky, mi dává dost zabrat, uzávěrka je za 8 dnů 
a mně chybí ještě 3 témata včetně fotek… Témata 
zpracováváme společně, různě si připomínkujeme, 
a ztrácíme se: co je teď finální text? O korektury 
se samozřejmě snažíme, ale nedaří se vše, tak se 
omlouváme.      
Ano, texty o osadách byly v roce 2010 slabé. A pro 
nedostatek invence jsme od nich letos upustili. 
Trochu o osadách pojednáváme na konci brožury 
v kapitole Novopacko. Nicméně platí, že v posled-
ním období se osadám vycházelo vstříc až moc, ve 
srovnání se zbytkem Paky, ale asi je to dobře. Skoro 
v každé osadě se něco povedlo. Vztahy s osadními 
výbory jsou intenzivní, někdy napjaté, ale všichni 
cítíme, že to smysl má. 
S tím „podporováním“ máte pravdu, je to divný vý-
raz. Snažíme se mu vyhýbat, lepší je „dělat“. Co se 
týče hasičáren, tak na všech je nová elektroinstalace, 
opravily se i střechy. Ani se snad nechceme chlubit, 
prostě máme radost. Pokud jde o hřiště, snažíme se, 
ale osady se snaží především – Přibyslav, Vrchovina, 
Heřmanice, Štikov – super hřiště, super turnaje. 
Pokud jde o vodovod v  Radkyni, ano, to je tam 
nyní největší problém. Chceme s ním něco udělat,                      
ale „systémově“. Radkyně jako jediná část města 
má jen vlastní vodu. Za vodu se tam neplatí, a tak 
nejsou peníze na údržbu vodojemu a vodovodní-
ho řadu. Do vodojemu se nyní projektuje plastová 
nádrž, bude stát něco přes půl milionu. Měla by to 
být ale poslední městská investice do pitné vody pro 

Radkyni, následně by si tamní lidé měli založit 
vodní družstvo, kterému budou platit peníze.                                                                                      
Ty družstvo použije na údržbu, opravy a re-
konstrukce. 
Pokud jde o silnici po Přibyslavi, tak ta je vy-
projektována, finanční krytí je. Nicméně do 
soutěže na zhotovitele se letos přihlásila jen 
jedna stavební firma, a to za 2,2 milionu Kč, 
tedy za cenu projektovou. Tato cena je tak 500 
tis. Kč nad cenu, které dosáhneme skutečnou 
soutěží. Je před volbami a firmy nestíhají, po 
volbách zase bude hlad po zakázkách. Teď na 
podzim 2014 se ještě vymění uzávěry na vo-
dovodních přípojkách, konstrukce vozovky 
přes zimu slehne, kolem Vánoc vysoutěžíme     
a v létě zrealizujeme. 
Pokud jde o fotovoltaickou elektrárnu,              
tak investor to prostě nezvládl a tím pádem 
se o silnice a cesty musí starat město za své. 
Tečka. 
Ano, za kvalitu textu o Radkyni se omlouvám, 
ale nedalo se o ní nic relevantnějšího obstarat. 
Jenom zmínky v různých publikacích o Pecce 
nebo Nové Pace. Těžko Vás budu přesvědčo-
vat, jak rád mám osady Nové Paky, rád přes 
ně běhám i jezdím na kole. Pro svůj předvo-
lební klip do krajských voleb jsem si zvolil 
Rumchalpu a pak silnici Přibyslav–Radkyně. 
Všechny osady jsou klenoty Nové Paky, a sku-
tečně je máme rádi. 
A teď k Vašim závěrečným radám. Ano, kro-
mě dostavby bazénu a rekonstrukce MKS bu-
deme investovat především do silnic, cest a 
chodníků. 
Pokud jde o vodovod v Radkyni, budeme na 
něm pracovat, ale tak, aby v  dobrém stavu 
přešel přímo do rukou Radkyňských.  
Zkusíme letos brožuru lépe číst, ale je to zase 
všechno strašně rychlé, nemůžu Vám garanto-
vat bezvadnost.
Taky se nám život zkracuje, a běží čím dál 
rychleji…  
Pane Kubáte, dovolte mi na závěr poděkovat 
za Vaše myšlenky, názory, zpětnou vazbu po-
třebujeme. Přeji pěkný život v Radkyni a hod-
ně zdraví,

Rudolf Cogan,
předseda Sportovců pro Novou Paku

3. září 2014

StAROStA běží dOlů PŘIbySlAví, 
PO ROZmláceNé SIlNIcI. 
ReKONStRuKce JIž bylA
ZAháJeNA.
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