
JosefCogan

Po třetí za sebou jste lídrem kandidátky Sportovců.      
Co to pro vás znamená?
Dlouhodobé důvěry členů sdružení si velmi vážím. Je to pro 
mě čest, ale zejména odpovědnost za kroky, které činím. 

Při minulých volbách jste jasně řekl, že na 
starostu nekandidujete. Jak je to nyní?
Jsem proti kumulaci veřejných funkcí na plný úvazek, a pro-
to jsem považoval za správné o tom informovat občany ještě 
před volbami. Nyní tuto překážku svědomí nemám. Jako lídr 
kandidátky přirozeně stojím na větru a této odpovědnosti 
se nemohu zbavit. O tom, kdo bude starosta rozhodnou         
občané. 

Starostu ale přece volí zastupitelstvo.
Formálně právně ano. Osobně si však nedokážu představit, 
že bych kandidoval na starostu, pokud by sdružení získalo 
nízkou podporu od občanů. Ve volbách se svým progra-
mem ucházíme o důvěru jako celek. Všichni kandidáti jsou 
připraveni pracovat pro město dle svých odborných schop-
ností. Bez dobrého týmu by starosta byl „nahý“. Proto je pro 
mě rozhodující právě podpora pro celé sdružení. 

Co je pro vás nejdůležitější cíl programu?
Jednoznačně „Prvotřídní hospodaření města, nežít na dluh“. 
To je pro mě zcela klíčový bod, z něho se pak odvíjí dal-
ší možnosti města. Pokud zastupitelé nebudou důsledně 
hlídat finance na všech úrovních, tak se bezejmenně utopí 
v běžném provozu úřadu a organizací města. Nechceme se 
dostat na standard ostatních měst naší velikosti, která ovlá-
dají byrokrati a na investice mají o polovinu méně peněz.

 Proč to jinde nejde?

Paka navždy



Je to výsledek dlouhodobé mravenčí práce nad 
jednotlivými položkami rozpočtu. Pro Paku je 
velkou devízou, že finanční výbor má tradičně 

velmi kvalitní obsazení. Z osobní zkušenosti vím, 
že předseda Václav Pačesný je nepochybně od-
borně zdatnější než minulý i současný předseda 

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. 

Nepotopí město finančně stavba bazénu?
Ne! Město má velmi stabilní ekonomické po-

stavení. Jsme jediné město Královéhradeckého 
kraje s počtem obyvatel nad pět tisíc, které má 
finanční rating A. O bazén přišly již dvě genera-
ce, pokud by se stavěl za deset let, cena bude 

patrně vyšší o více, než bude činit dotace za 
deset let jeho provozu. Měli jsme i trochu štěstí, 
protože bazén byl vysoutěžen v pro město v mi-

mořádně příznivé době, již dnes, kdy šly ceny 
stavebních prací zase nahoru, by byl 

o min. 10 % dražší. 

Asi vám dost pomohlo i nové spravedlivější 
financování obcí?

Samozřejmě stejně jako ostatním obcím 
a městům mimo čtyři největší. Stavbu bazénu 

a následně i rekonstrukci MKS jsme díky němu 
schopni zvládnout i jen z vlastních zdrojů. S re-

álným výsledkem jsem spokojen, například Paka 
získá za dva roky skoro 28 mil. Kč navíc.

Co vám působení ve sněmovně přineslo 
osobně?

Ta změna mě určitě profesně i osobně posunula 
vpřed, ty tři roky mi pomohly rozšířit si obzory, 

získat nové kontakty a i určitý globální nadhled. 
Přinesly mi také spoustu zkušeností a rozšířily 

moje odborné možnosti. Práce byla odlišná 
od práce starosty. Jednalo se zejména o práci 

s legislativními texty a tím byla i bližší mému 
civilnímu oboru.

V minulém období se vám narodila dcera. 
Jak kluci přijali přírůstek do rodiny? 

Čas utíká rychle. Evičce jsou už dva roky. Na 
kluky si zatím nemohu stěžovat. Výrazně se zvý-

šila jejich odpovědnost. Vědí, že se musí umět 
omezit, a pomohou i s hlídáním. Hlavně ztřeště-

nosti jim jdou hodně dobře.

Vážený pane Mgr. Josefe Cogane!
Srdečně zdravím Tebe i celou Tvoji rodinku. Při-
pojuji přání, které je pro spokojený život nejdůle-
žitější: „PEVNÉ ZDRAVÍ!“
Jsme obklopeni „fofrem“ kolem předvolební kam-
paně. A proto si dovoluji připojit výzvu i přání a je 
nás hodně: Jdi do voleb. Paka Tě potřebuje! Máš 
velké zkušenosti, jsi vynikající diplomat, který umí 
nejen věcně a dobře mluvit, ale Tvojí nesmírnou 
výhodou je, že umíš kvalitně naslouchat. Nikdy 
jsem Tě neviděl ukvapeně reagovat. Tvá odpověď  
byla vždy věcná a šla k jádru „pudla“. Byl jsem 
svědkem, že Tvá chytrá odpověď byla takovým 
malým dialogem. Necháváš každého tzv. „vypo-
vídat“. V pravou chvíli Tvá odpověď naslouchá, 
pomáhá a řeší dané téma. Elegantně si zjišťuješ, 
o co komu jde a proč a také kam tím míří.
Protože bydlím na sídlišti, kde se setkávám s lid-
ským hemžením, jinak řečeno lidským pozitivem      
i negativem. Opravdu hodně občanů vysoko oce-
ňuje Vaši snahu, aby se v Pace dobře žilo a hod-
ně nového uskutečnilo. Hodně lidí si pochvaluje 
Tvoji veselou a vstřícnou tvář. Každý již předem 
počítá s tím, že odpovědi dobře promýšlíš. I já si 
vážím toho, že odpovědi jsou promyšlené. Čas-
to si vyžádáš čas na prošetření věci. Já jsem ve 
škole žákům, kteří rychle odpovídali a řešili, říkal 
trefně „slovní buldozer“. V rámci svých možností 
Ti slibuji plnou pomoc.

Přemýšlej a JDI DO TOHO.
PaedDr. Josef Tůma
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OCHRANKA MI DĚLÁ RADOST



jak mě vidí jiní
Ing. Pavel Šubr starosta Lázní Bělohrad

„Město Lázně Bělohrad patří mezi města, kte-
rým v jejich hospodaření výrazně pomohla nove-
la zákona o rozpočtovém určení daní platná od              
1. ledna 2013. Město má zhruba 3 700 obyvatel 
a právě obce a města této velikosti byly v minu-
lých letech nejvíce postiženy nespravedlivým roz-
dělováním daňových příjmů státu. Vedení města 
proto nekompromisně podporovalo snahy hnutí 
STAN a jeho poslanců změnit způsob rozdělo-
vání daňových příjmů ve prospěch měst a obcí         
o velikosti mezi 1000 a 10000 obyvateli.

Díky bývalému novopackému starostovi Josefu 
Coganovi a dalším poslancům hnutí STAN se 
podařilo změnu zákona prosadit. V meziročním 
srovnání let 2012 a 2013 vzrostly daňové příjmy 
města Lázně Bělohrad o více než 9,5 milionu 
Kč, což představuje meziroční nárůst sdílených 
daní o více než 36 %! Město v roce 2013 použilo 
tyto navýšené příjmy především na úhradu úvěrů          
z minulých let a na realizaci investičních akcí, jako 
jsou zateplení 2 budov mateřských škol.

Pro další volební období město připravuje něko-
lik významných investičních akcí, jako je výstav-
ba vodovodu a kanalizace v místní části Brtev či 
dostavba sportovního areálu u Bažantnice. Jejich 
realizace bude možná jen díky této novele záko-
na o RUD.“Jo
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

ČT2.
Nejoblíbenější rozhlas?

Rádio Beat.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?

V Hřídelci.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Asi jako pohodáře.
Nejkrásnější z packých hřbitovů je který? 

Na Novopacku–u kostelíka 
sv. Maří Magdalény ve Stupné.

Kdy jsi začal s děvčaty?
Platonicky v mateřské škole.

Jmenovala se Martina.
Které nemoci se bojíš?

Nevyléčitelných.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?

Vědec, protože posouvá lidstvo kupředu.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků? 

Děti mám tři a jsem spokojen, vnuků
a vnuček bych chtěl minimálně šest.

Co je nejdůležitější pro dítě?
Rodina a zdraví.

Jaká vlastnost Vám nejvíc vadí na ostat-
ních?

Závist a pokrytectví.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?

Přátelství.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?
Máme želvu, ta nám úplně stačí.

Tvůj nejoblíbenější český film?
Jáchyme, hoď ho do stroje.

Koho vyloženě nesnášíš?
Lháře.

Umíš poskytnout první pomoc?
Ano, ale omezeně. Mám chabou praxi.
Kde bude Česká republika v roce 2100?

V Evropě.
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POSLANEC NA 100 %

Za co nejvíce utrácíš?
Za bydlení.

Jaké máš zlozvyky?
Upovídanost.

V čem můžeš být jiným lidem vzorem?
Možná v postoji k svobodě

a demokratickým hodnotám.
Tvůj oblíbený sport?

Volně se proběhnout v přírodě.
Tvoje jiná oblíbená zájmová činnost?

Cestování.
Tvoje oblíbené zvíře. Proč?

Delfín, je mi prostě sympatický. 
Tvá oblíbená rostlina?

Lípa, pokud z ní zrovna nepadá listí.


