„Demokracie je boj! “
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Vémyslický

R E B E l speciál
Nezávislé komentování politického, kulturního i náboženského života nejen
městyse Vémyslice bez falešné občanské, politické a jiné korektnosti
“Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.”

REBELSKÉ ZAMYŠLENÍ NAD ROKEM 2015
Rok 2015 je za námi a velmi mnoho z nás se ho
podařilo úspěšně přežít.
Pro mě to byl jeden z nejlepších roků v mé, šedesát osmileté pouti pozemským životem. Jak
v rovině osobní a rodinné, tak i ve sféře vémyslicky společenské, politické a kulturní.
A je to už rok, co mi zastupitelstvo za masivní
masáže místní lidovecké gruppy odňalo bezúplatný pronájem nepatrné obecní plochy
s politicky angažovanou a skutečně nezávislou nástěnkou kriticky komentující místní poměry.
Při té příležitosti si nemohu než nevzpomenout na výrok bývalého lidoveckého zastupitele na
adresu dnes už zemřelého komunisty, že jeho politické názory bytostně nesnáší, ale že bude hájit
jeho právo svobodně je hlásat. Pronesl jsem tehdy poznámku, že se lidé začínají bát více demokratických úskalí než bývalého bolševika.
Dostalo se mi poučení, že onen lidovecký zastupitel na rozdíl ode mne bude bojovat do poslední
kapky krve za demokracii a svobodu slova a že bych se měl za svoje poraženecké a ufňukané
názory stydět.
Lidovečtí zastupitelé bohatýrsky oslavovali /už podruhé/, jak Hrdinovi zatrhli tipec.
Hlavním lídrem tažení proti nepohodlné nástěnce „Demokracie je boj“ byla funglnová zastupitelka za KDU-ČSL paní Dagmar Holá. Nevzpomínám si, že by v předvolebním období coby potencionální zastupitelka nebo starostka navštívila alespoň jednou veřejná jednání zastupitelstva,
když už ne z politického, tak alespoň z minimálního občanského zájmu o věci místně obecné.

2.
Kdo ví, možná to bylo pod její intelektuální, společenskou, politickou a občanskou úroveň. Na
druhou stranu si myslím, že šéfka tak vážené vzdělávací instituce, jíž je víceleté gymnasium by minimálně měla být povznesená nad vesnické politické šarvátky a do venkovských přízemně zastupitelských sporů vznášet ducha antické moudrosti, římské filosofie a husovského odporu proti lži, podvodu a
přetvářky.
Vémyslické noviny-co dodat.
Doufám, že se podaří vdechnout do jeho obsahu víc než informace o událostech v obci. Více komentovaných a glosovaných
místních problémů. Vyrovnávání se s problémem společenské a politické takzvané korektnosti,
dříve výstižněji nazývané cenzurou.
Pochvala – pan zastupitel Maša za aktivní inovaci při zavádění nových informačních způsobů
komunikace s občany Vémyslic ze strany Obecního úřadu a zastupitelstva.
Prosba – pane zastupiteli Čestmíre Mašo, zkuste prosadit nahrávání veřejných zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice online, jsem připravený Vás podpořit petiční akcí.
Kritika – vážení lidovci, přestaňte nás už obtěžovat s neustálými dobročinnými sbírkami pro
cokoliv, čehokoliv a komukoliv. Dám-li desetikorunu, šklebíte se na mně jako vyvrhele, mladí
inkasátoři hovoří o lakomých debilech a organizátoři sbírky se chlubí vybranými částky, aniž
víme, zda oni sami vůbec dali nějaký obolus.
Jinak – život je krásný a nenechme si ho
znechutit kýmkoliv. Především samozvanými proroky, mesiáši a spasiteli. Politickými, náboženskými, kulturními, občanskými nebo sousedskými.
Do Nového roku Vám Vémyslický REBEL
Milan Hrdina st. přeje zejména zdraví, lásku duchovní a fyzickou, rodinnou pohodu,
profesní úspěchy i jistotu, pokoru v Boží
moudrost a víru v jeho řád, pochopení
lidské slabosti vlastní i lidských bratří, odvahu, sílu a vůli čelit osobním i společenským problémům a hlavně nekolaborovat s nemravností, bezcharakterností a nečestností.
Všechny články a fotografie bez uvedení autora, grafická úprava, politické urážky, pravopisné a
jiné chyby jsou dílem níže podepsaného. Kopírování, rozšiřování a jiné způsoby kolportování
Vémyslického REBELA jsou vítané a schválené níže podepsaným
rebel Milan Hrdina st.

