PaedDr.

Solidnost

na zahradě

JosefTůma
Čestný kandidát

jak to vidí Josef Tůma
Každý člověk projde během svého života
etapami–dětství, studium, aktivní zaměstnání, spolupráce pro něco a pro někoho.
Každý je ovlivňován něčím a někým. Řešení všech vlivů je přímo i nepřímo adekvátní
prožité výchově v rodině, škole, společenství lidí. Ti nás bezděčně vedou, někdy i
řídí, a nyní nastupuje náš vrozený charakter
ovlivněný rodinou, kamarády, spolupracovníky, tempem života. V současném období
je každý ovlivňován veřejným děním, televizí, životem v lidském „hemžení“.
Každý Čech všechno již prožil, ví, zná,
a hlavně dává všem na vědomí, že všichni
kolem něho to dělají špatně a mělo by se
to dělat jinak, ale téměř nikdy neřekne jak
a proč. Na námitku, proč se nezapojí v rámci voleb do řešení problémů, slyšíme odpověď „proč já?“. A těchto chytrých „zbabělců“ je u nás obrovská síla. Občas se říká:
„srážka s blbcem je vždy tragická“. Trochu
jsem si toto rčení poopravil: „Srážka s negativistou je nebezpečnější, protože mu nic
nevysvětlíte – on je permanentně „negouš“.
Mnoho občanů Nové Paky si váží práce,
řešení problémů i nabídnutých výhod.
Téměř každá aktivita je ihned podrobena
otázkám „proč toto, a proč ne něco jiného“.
Já si osobně vážím odstranění dluhu města a stálého zájmu o vyrovnaný rozpočet,

který je spojený s čerpáním finančních
prostředků na investiční úkoly s řízeným
přehledem vlivu konečné ceny ovlivněné
určitým „hladem“ stavebních firem po
práci. Měl by každý „Pačák“ pochopit,
že městu jde o přímou akci, ale i těsné
spojení s požadavkem na kvalitu práce
i stavebního materiálu s atestem.
Jednotlivé výbory města jsou z řad obyvatel, kteří „bdí“ nad čerpáním prostředků, kam, kolik a proč. Školský výbor od
začátku své práce stanovil několik přísných podmínek pro čerpání prostředků.
Každý, kdo je zřízen, má právo požádat
písemně o pomoc, která je ovlivněna
potřebou zlepšit, obnovit, opravit, vždy
doplněna o finanční spoluúčast, obvykle v poměru 50:50, 60:40, 70:30 nebo
80:20. Částku doporučí školský výbor,
projedná finanční výbor a schválí zastupitelstvo. Kdo šetří, vydělá! Nedočerpané peníze se na konci roku každé organizaci převádějí.
Předseda školského výboru musí být ve
stálém spojení se školami. Před každým
zasedáním výboru si předseda výboru
musí obejít školy a zjistit závady, potřeby
a informuje členy výboru.

VáclavPačesný
Funkci předsedy výboru může vykonávat jen
člen zastupitelstva, tak bych pro zastávání
předsednictví musel znovu kandidovat do zastupitelstva. Pečlivě jsem to zvažoval, nakonec
jsem řekl „ne“. Rozhodlo datum narození. Zastupitelstvo by mělo být doplňováno mladými
zájemci. Tím se nezříkám občasné spolupráce.
Stále myslím na kritiky
s obavou, že by Sportovci byli obviňováni,
že v zastupitelstvu se zakládá klub důchodců. Ke každé funkci patří i umění odejít včas z
důvodů zdravotních nebo věkových. A to je i
má situace. Znáte Pačáky – co tam ten dědek
ještě pohledává a neuvolní místo mladším. Měl
jsem obrovské štěstí, že vedení i školští pracovníci pracují velmi kvalitně, a vím, že základní
složkou spolupráce je i otevřený dialog, hovořit
klidně o věcech záporných, problémech a
společně řídit racionální chod škol a školských
zařízení. I touto cestou děkuji všem zainteresovaným za trvalou a dobrou spolupráci.
Pokud jsem někoho zarmoutil, promiňte.
Kromě zájmu o packé školství se hlásím
i jako člen automodelářského klubu. Nyní se
podílíme na výrobě modelu středu města, tj.
náměstí, z roku 1842 v měřítku 1:100. Jde
celkem o 56 domů včetně farního kostela. Jako
základní materiál je použit papír, dřevo a plastické hmoty. Celý model bude rozmístěn na panelu 2,6 x 1,5, bude vystaven v budově muzea
v místnosti Nová Paka historická. Plánované
předání je do konce ledna 2015. Členové zpracovávají model bezplatně. Na speciální druhy
materiálu, tedy barvy, lepidla, stojan a zakrytí
proti prachu, finančně přispívá kulturní výbor,
děkujeme. Na jednotlivých stavbách pracuje
každý doma. Pravidelně se setkáváme každé
úterý od 18:00 hod. Pracujeme podle plánku
z archivu ve Vídni dle situace roku 1842,
je dán přesný půdorys staveb. Ostatní detaily
zpracováváme podle fotodokumentace
z muzea (Jiří Čejka) a z archivu vedoucího
odboru školství (Mgr. B. Benč) a z archivu
prof. Zdeňka Beneše.

Josef Tůma, můj učitel
Doktora Tůmu jsem poprvé potkal jako žák V. A v základní
škole Komenského, tedy dole ve městě. Učil pracovní výchovu, a to tzv. dílny. V jeho hodinách jsme pracovali se dřevem, obráběli kovy, zkusil jsem si i práci s velkou vrtačkou.
Byl to pedant, velice detailně hodnotil každý náš výrobek,
známkoval tvrdě, ale spravedlivě. Museli jsme důkladně uklízet nářadí – učilo nás to pořádku ve věcech. Já byl dost levý,
pokud jsem celkově dostal z dílen dvojku na vysvědčení, byl
jsem rád. Přestože jsem nebyl zrovna technický typ, zvolil jsem si volitelný předmět základy techniky. Vyučoval mě
opět Josef Tůma. Nelitoval jsem. Učil teorii techniky s vel-

S doktorem Tůmou jsem potkal následně na konci tisíciletí,
mezitím se stal ředitelem školy. Jak jsem pochopil z rozhovorů se členy zastupitelstva města, cítila samospráva vůči
němu respekt, nebral si moc servítky. Za svého ředitelování
posunul školu pedagogicky i stavebně-technicky.
Poté jsme se sešli v roce 2002 v lavicích zastupitelstva
města. On se stal členem rady města. Rychle jsem zjistil,
že máme podobné názory na život. Poznal jsem, že je velmi
spolehlivým člověkem, který drží slovo. Někdy mluvil trochu
z cesty, ale nikdy nebylo na škodu, že měl jiné názory.
Roku 2006 se ještě jako člen Klubu angažovaných nestraníků znovu dostal do zastupitelstva. Později se stal i členem
sdružení Sportovců a roku 2010 za ně úspěšně kandidoval.
V prosinci roku 2013 si v primárních volbách na kandidátní

tatra
Láďa Janata, stříbrný smrk a Josef Tůma. Láďa Janata byl prvotřídní
sdruženář (skok a běh na lyžích) a poctivý zahradník. Láďa byl také vynikajícím organizátorem práce packého Klubu angažovaných nestraníků,
přitáhl Josefa do politiky.

kým nadšením a do detailu. Dodnes vím, co je Whitworthův
závit nebo Wankelův motor.
Taky jsem trochu pronikl do komunity modelářů. Viděl jsem
obrovskou autodráhu v budově vedle dnešního Vitvara, chodil i na menší soutěže. Na modelování jsem však neměl trpělivost. Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že Pepa
Tůma je mistrem sportu v modelářství a že je v tomto oboru
respektovanou osobností – nyní pracuje na modelu packého náměstí z 19. století. Je duší celé modelářské komunity.

JosefTůma

listině opět vybojoval volitelné místo. Ovšem v květnu řekl,
že nebude kandidovat, a to s ohledem na svůj věk. Toto
rozhodnutí dokresluje jeho osobnost, jeho odpovědnost
a soudnost. I když nebude v zastupitelstvu, počítáme s ním
jako se členem školského výboru.
Závěrem bych chtěl uvést, že dr. Josef Tůma se zasloužil
o Novou Paku.
Rudolf Cogan, starosta města

