Paka je naše hřiště

PetrKracík

V uplynulých čtyřech letech jsi krom zastupitelstva působil i ve výboru pro rozvoj a také ve
finančním výboru. Jak to šlo?
Výbor pro rozvoj mě vyloženě „baví“, je příjemné
být u věcí, které se teprve rodí, a třeba se na jejich budoucí podobě i podílet. Finanční výbor, to je
škola. Spolukolegové z výboru jsou mnohdy celkem kapacity, řídí podniky, něco mají za sebou, já
mohl jen sekundovat. Poněvadž rozpočet finančně zasahuje do všech oblastí činnosti města, byli
jsme ve výboru neustále „pod tlakem“. Rozhodování bylo, především z důvodu omezených prostředků, někdy velmi obtížné, potěšilo mě však,
že atmosféra byla vždy věcná a korektní.
Je ti nějaká oblast přece jen o něco bližší?
Pro mě je důležitá kultura a jsem rád, že se za
poslední dva roky podařilo zrovna do této oblasti
navýšit rozpočet o nějakých 12 %. Navíc v rozpočtu Městského kulturního střediska pro podporu jeho činnosti zůstala po zrušení kina i částka
cca 450.000 Kč, kterou bylo kino (přes MKS) dotováno, takže nárůst peněz z rozpočtu města byl
reálně přes 18 %. Myslím, že to také bylo v průběhu roku vidět.
Z velkých akcí máte nyní v programu nejvýše
rekonstrukci MKS. Nechá se říci, že ses konečně dočkal!
Nikdy jsem se netajil tím, že tuto akci (a také nějaké
další) podporuji více než bazén. Na druhou stranu
musím uznat, že bazén jsme měli my, Sportovci, ve volebním programu prostě mnohem „výše“
(kolegové „straníci“ se ještě ohánějí výsledky jedné z anket, já jejich nadšení pro ankety nesdílím),
a tak bylo zřejmé, že se na případnou rekonstrukci
MKS dostane až po dostavbě bazénu. Teď je tedy
v našem programu vysoko MKS – pokud budeme
moci uplatnit svůj program, je MKS tutovka.
Zvládne to město finančně?
Dříve jsem měl také obavy. Po čtyřech letech ve
finančním výboru jsem víc v klidu. Pokud bude
město nadále rozumně hospodařit, ani rekonstrukce MKS z vlastních zdrojů nebude žádný
hazard.

VáclavPačesný

Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?

kdo jsem
Co se ti vybaví, když se řekne Nová Paka?

Domov.

Kde bys žil, kdyby byla Nová Paka
zrušena?

Na zrušeném území…

Nejkrásnější z packých hřbitovů je který?

Každý, který mohu klidným a svižným
krokem bezstarostně míjet…

Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Neodvažuji se raději odhadovat.

Jaká je tvoje nejoblíbenější televize?

Řekl bych, že vypnutá, takže nechápu,
která síla mě poměrně často nutí
k tomu, abych ji znovu a znovu zapínal.
Kdy jsi začal s děvčaty/muži?

S děvčaty někdy v minulém století, muži
mě nechávají dodnes chladným (jsou
ale vhodní na sport, občasný pokec,
pivo apod. ).
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?

S typicky mužskou touhou zanechat po
sobě co nejvíce svých genů bych jich
chtěl, samozřejmě, co nejvíce,
ale nejspíš zůstanu u počtu dva
(synové). Uvidíme, kolik bude jednou
těch vnuků… 

Co je nejdůležitější pro dítě?

Milující a milující se rodiče. Prý to nejlepší, co může otec udělat pro své děti,
je milovat jejich matku.
A tak se tedy snažím… 
Jakou jsi měl v dětství oblíbenou knížku?

Jednoznačně Robinsona Crusoea, četl
jsem ho několikrát a už jsem ho četl
i teď nedávno svým dětem.

Myslím, že zvířata patří (vyjma hospodářských) hlavně do přírody, ideálně
do té divoké, volné, lidmi nezhuntované. Já po nějakém přešlechtěném
psíkovi domů na gauč netoužím a něco
pořádného, většího mi zase nedovolí
„velikost“ naší zahrady. Ale děti se už
ozývají, takže se přece jen něčemu
menšímu asi neubráním…
Tvůj nejoblíbenější český film?

Jeden nelze vyzdvihnout, seznam
zhruba dvaceti bych dohromady ale
nejspíše dal.
Koho vyloženě nesnášíš?

Ty Hitlery, Staliny a jim podobné, kteří
teprve přijdou.
Kdy by měl člověk umřít?

Tak, aby „nepřežil“ své děti.

Umíš poskytnout první pomoc?

Vlastně nevím, ale nerad bych
to zjišťoval v „reálu“.

Kde bude Česká republika v roce 2100?

Tak hlavně aby nebyla jen v učebnicích
historie (vlastně hlavně aby vůbec
nějaké učebnice byly).
Co ti udělalo v Nové Pace poslední
dobou radost?

Nechci tu propagandisticky vyjmenovávat investiční akce, které se městu
podařilo v posledních letech dokončit.
Radost mi dělá aktivní přístup některých našich spoluobčanů, třeba
takových, jakým je pan Čančík.
Z čeho naopak v Nové Pace radost
nemáš?

Z dlouhodobě neutěšeného stavu MKS,
náměstí a poměrně značného množství
ulic. Chce se mi věřit, že po dostavbě
bazénu budou zrovna toto priority.
Za co nejvíce utrácíš?

Nerozumím otázce… 
Jaké máš zlozvyky?

U snídaně čtu noviny.

V čem můžeš být jiným lidem vzorem?

Vzory nechť hledají lidé jinde.

Které nemoci se bojíš?

Konkrétně žádné, obecně všech.
Mohu-li odpověď mírně odlehčit, řekl
bych, že třeba taková chlapská
rýmička, to je peklo. 
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Které povolání nejvíce oceňuješ?

Ze své v podstatě nepotřebné úřednické pozice vzhlížím k poctivým povoláním, k řemeslům tvořivým, jakým je
truhlář nebo kovář, stejně tak i k povoláním více „mozkově náročnějším“ typu
lékař či architekt.

