Mikuláš Rudolf Cogan

Nová Paka se výrazně nezmění, snad
to tu bude ale vypadat jako ve stejně
velkém městě v severní Itálii nebo
v Nizozemí. Prostě pěkné menší město, kde se dá žít, vlastně, kde to žije.
Do Úlibic povede přivaděč k dálnici,
od dálnice do Paky se podstatně
rozroste průmyslová zástavba. Ta
bude i kolem obchvatu. Paka sama
se bude rozvíjet v osadách, třeba
Vlkov a Kumburský Újezd sroste,
a taky na Slovanech. Ze Slovan se
ovšem směr Prahu už bude jezdit
přes Brdo, centrum Paky bude
„zasekané“. Na louce na náměstí
vznikne větší obchodní dům …
Doufám, že budu mít dost sil,
abych se mohl věnovat svým
vnukům, jak sportovně,
tak zejména mentálně, abych
měl dost autority. Určitě si
s nimi budu schopen hrát, na to se těším. A budu jim číst. V tomhle věku už
určitě nebudu závodit, ostatně startovat
přestanu, jakmile nebudu bojovat
o špičková umístění na mistrovství republiky. Ale doufám, že budu schopen
objet Český ráj na kole, a že mě bude
bavit plavání. Běhat už nebudu,
to nemůžou nohy vydržet. Věřím,
že budu ještě schopen jako advokát
zkušeně působit před soudem.
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Krev, pot a jizvy
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až mi bude 70 let
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Otakar Hrubý byl prvotřídní
bojový pilot, jeho choť skvělá žena.

kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

Televizi nyní nemám.

Kde bys žil, kdyby Nová Paka
byla zrušena?

V některé z obcí v okolí – snad Pecka.

Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Trochu jako splašeného, divokého
člověka.

Práce děvčat z MKS si velice
vážím.

Nejkrásnější z packých hřbitovů je který?

Pustá Proseč je opravdu klidná.
I Přibyslav by šla.
Kdy jsi začal s děvčaty?

V druhé třídě, tak trochu už
v mateřské školce.

Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?

Lékař, řemeslo, které má smysl.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?

3 děti, 9 vnuků.

Co je nejdůležitější pro dítě?

Kázeň, vnitřní.

Jaká vlastnost Vám nejvíc vadí na ostatních?

„Dvojí tvář“.

Čeho si nejvíce vážíte na svých přátelích?

Stálost. Vnímavost

Od roku 2012 jsem členem
zastupitelstva kraje,
opoziční lídr.

Děd z otcovy strany se narodil v roce
1900, celý život žil jako sedlák, v obci
Uličske Krive na východním Slovensku, zemřel tři dny poté, co jsem narodil (narodil jsem se 25. srpna 1971).
Se svojí o 10 let mladší ženou Márii
Coganovou měli 11 dětí, 9 synů,
2 dcery. Babička zemřela v roce
1992. Na matčině straně byl můj děd
Josef Kobrle, narozený roku 1913,
z Bukoviny u Čisté, kde jsem s ním
byl i na srazu rodáků. Děda byl velký
sportovec, fandil mi, nicméně mých
větších závodních úspěchů se nedožil, když umřel v roce 1983, byl však
proti vrcholovému sportu. Děda mě
nesmírně ovlivnil, co se týče chápání
dějin. Za ženu pojal Růženu Blímovou, z bohaté rodiny, což se proti
ní po roce 1948 obrátilo. Manželé
Kobrlovi měli syna Josefa a moji maminku Janu.
Otec Rudolf Cogan se narodil v roce
1951, od mládí se staral sám o sebe,
jeho rodiče nemohli 11 dětí úplně
podporovat. Ve svých 20 letech měl
prvního syna - mě, ve 22 druhého,
Josefa. Otec, ač vyučený truhlář, nyní
podniká ve stavebnictví. Maminka
Jana se narodila v roce 1949, celý život učila matematiku a tělocvik, nyní
je v důchodu. Nikdo z rodičů mi nemluvil do sportu a do výběru vysoké
školy.
Za ženu jsem si vzal Martinu Antošovou, ale jsme rozvedeni. Máme
syna Mikuláše, ten chodí do Základní
školy v Komenského ulici. Byl bych
rád, pokud by šel na osmileté gymnasium, a po něm ať si dělá, co chce.

Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?

Kdybych něco měl, tak psa hlídacího,
aby měl, co dělat.
Váš nejoblíbenější film?

Big Lebowski.

Koho vyloženě nesnášíš?

Lidi, kteří používají násilí bezdůvodně.
Kdy by měl člověk umřít?

Když se pro to rozhodne.

Umíš poskytnout první pomoc?

Ano, při projektování bazénu,
jsem si udělal plavčický kurz.

Kde bude Česká republika v roce 2100?
Karlovi prostě věřím.

moje rodina
– o dědečcích,
babičkách, rodičích
a dětech

Nic moc se tady v tom prostoru
nezmění.
Za co nejvíce utrácíš?

Za sport.

Jaké máš zlozvyky?

Občas jsem neukázněný.
Někdy nemám cit pro adekvátní
chování, jednám pak neobvykle.

V čem můžeš být jiným lidem vzorem?

Moc dobře si uvědomuji svoje slabiny.
Ale možná, že lépe dokážu rozlišovat
strategické otázky a detail.

Bylo to náročné, dělat starostu?
Být starosta, znamená skutečně mít starosti. Zdálo
by se, že starosta má na všechno lidi. Má
- ale svrchní odpovědnost z něj nikdo nesejme. Funkce starosty je časově náročná, nicméně ten stres,
odpovědnost je mnohem závažnější a únavnější. Dá
se na to zvyknout. Nicméně obava,
zda se nebudou někde vracet peníze, je značná,
a věřím, že řada starostů do určitých dotací kvůli
tomu ani nejde.
No jsi ale právník?!
Možná to je nevýhoda, že si vše tak beru; vidím
všechny dopady každého rozhodnutí. Možná, že
starostové - střelci, kteří se s tím nemažou, to mají
jednodušší. Když vidím výstupy z činnosti v některých
orgánů jiných obcí, tak si říkám, že jsme
v Nové Pace až příliš sofistikovaní.
Proč už nekandiduješ dál?
Už jsem trochu vyhořelý. Docela se těším, až už nebudu muset na radnici, přeci jenom už jsem v politice
16 let. Sice kolem sebe vidím úspěšné dlouholeté
starosty, rutinéry, ale ti prostě mají jiný přístup k životu.
Já asi mám „bohužel“ příliš mnoho dalších výzev.
Co třeba?
Mám rád právní souboje, přesvědčit soudce, že můj
názor je po právu, případně alespoň, že pokud nám
vyhoví, bude to spravedlivé. Taky mám smlouvu
na komentář k zákonu o krajích, a to se musí psát
koncentrovaně. Potřebuji hodně věcí načíst.
Budeš tedy advokátem na plný úvazek?
Jakého zaměření?
Ano. Já se specializuji na procesní otázky, tedy řízení
soudní, správní, a taky exekuční. Z hlediska předmětu pak zejména na pohledávky, nemovitosti, smlouvy,
správní rozhodnutí. Mám rád dva druhy případů – za
prvé ztracené. A za druhé ty velice složité.
Kdo bude příštím starostou?
O tom rozhodnou lidi. Teda vlastně, starostu volí až
nově zvolení členové zastupitelstva. Novému starostovi, ať to bude kdokoli, vše pečlivě předám
a budu mu maximálně ku pomoci. A přeju mu
úspěch ve vedení města.
V čem se budeš na městě angažovat Ty?
Určitě ve školství. Léta jsem za klíčové považoval
silnice a chodníky, ale nyní velmi vnímám závažnost
vzdělání. A také bude pokračovat výstavba bazénu!

