„Demokracie je boj!“

Vémyslický rebel
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Téma: PROČ /NE/CHODIT K VOLBÁM
ZASTUPITELSKÉ POČÍTÁNÍ
„Vyhrát nestačí, zvítězit je důležitější!“ soused pan Vítek

Ve Vémyslicích je dovolbováno.
Karty vyložené, hra zahájená.
Protože pamatuji volby v dávných časech lidodemo, socialismu, reálného socialismu, vítězného
listopadu a demokratických lepších zítřků, dovoluji si se svou pověstnou opovážlivostí podívat na
výsledek posledních vémyslických voleb před ustanovujícím zasedání zastupitelstva městyse trochu
jinak, než bývá v končinách místních obvyklé.
Musím se přiznat, že mě v podstatě nikdy nenapadlo zkoumat vémyslické / potažmo jiné
demokratické/ volby z hlediska nudných statistických čísel a jakkoliv pochybovat o pravosti oficiálních
a odborně vyčíslených výsledků. Mám k nim důvěru i nadále – ale za suchou řečí matematických
výpočtů se musím zeptat, zda za obecně uznávanými, respektovanými a právně ošetřenými volebními
modely je zohledněno rozumné demokratické smýšlení, morálka, mravnost, obecná slušnost, smysl
pro vyváženost a onen ryze český, nezpochybnitelný a evropsky moderně jedinečný “vyšší princip
mravní“.
Tak tedy železná, vědecky ověřená a nebeskými zákony posvěcená argumentace.
Politický volební subjekt KDU – ČSL / 864 odevzdaných hlasů, jakýsi pochybný koeficient pro čest být
členem vémyslického zastupitelstva je 105 volebních hlasů a dva zastupitelé/ neuvádím nepodstatné
desetinky! /
Starostové a osobnosti pro Moravu 1157 odevzdaných hlasů a koeficient pro sesílko v zastupitelstvu
140 odevzdaných hlasů a tři zastupitelé
Sdružení nezávislých kandidátů 1385 odevzdaných hlasů s koeficientem 168 pro čtyři zastupitele.
Bez ohledu na averze, sympatie až lhostejnost k politickému dění v republice české nebo v našem
městečku, veřejně prohlašuji, že je cosi shnilého v demokracii české a pohavlovské.
Demokracie už z principu společnost nesjednocuje ale štěpí.
S úžasem jsem zaznamenal, že čím větší počet hlasů volební strana dostala, tím menší počet
zastupitelů se jí dle „demokraticky spravedlivého“ klíče dostane.
Stručně, jasně a natvrdo – 1385 hlasů pro volby na radnici má menší hodnotu, váhu, přesvědčivost,
mravní, ideový, lidsky důvěřivý a prostý rozměr lidu každodenní lopoty a boje o chléb vezdejší než
1157 hlasů pro „Osobnosti až 864 hlasů KDU-ČSL.
Není to na Kalašnikova?
Ovšem pozor!

Jiná realita, pravidla a zákony ale platí v případě uzavírání nejrůznějších koalic, kdy vítězná volební
strana skončí v poli poražených.
To už je z hlediska demokratických principů, zásad, práva a zákonnosti legální, legitimní, zákonné,
politicky nenapadnutelné /sic!/, nezpochybnitelné a mnohdy i – případ od případu – prospěšné pro
demokratický řád.
Funkčnost, doba a praktická užitečnost koalic /a vesnických obzvlášť! / je zásadně odvislá od
mravních, morálních a charakterových vlastností jednotlivých protagonistů uzavírajících politické
spojenectví, mnohdy popírajících předvolební názory, postoje, stanoviska, ideje, osobní vztahy, vazby
a lidsky pochopitelné antipatie je poměrně nejistá, křehká, nespolehlivá, více než pravděpodobně
rozporuplná, těhotná nevyslovenými, leč spolehlivě zmaterializovanými problémy už v blízké
budoucnosti, které při neexistenci silné osobnosti, charismatického a přesvědčivého koaličního lídra
mohou vést -a také vedou - k rozpadu už svou podstatou velmi nestabilnímu konstruktu lidské
pošetilosti v touze získat moc ve venkovských dimenzích.
Velmi pochybuji o variantě podpory „Doubkovců“ ze strany „Osobností pro Vémyslice“ nebo KDUČSL, i když „nic není nemožné, TOYOTA!“
Nejpravděpodobněji se jeví koalice „OSOBNOSTÍ“ a lidovci což se může jevit sice jako přirozené, ale
zato velmi pikantní, úsměvné, zábavné, podezřelé až otevřeně komediantské.
Opravte mě, pokud káži bludy, nedržím se zjevných faktů, vémyslické politické reality a
předvolebních „Hlavních priorit osobností vémyslických“ a lidoveckých „O co se budou snažit.“
Cituji z hlavních priorit „OSOBNOSTÍ“ bod 6., věta třetí, v níž „OSOBNOSTI“ slibují informovat občany
o dění na radnici a transparentnost všech kroků radnice. Kandidáti za KDU-ČDL se zavazují přiblížit
Obecní úřad občanům využitím moderních technologií, zajistit včasnou informovanost o aktuálním
dění v obci prostřednictvím sms, emailu, hlášení rozhlasu po 18.hod.

Zlatá slova, jen je vytesat do kamene.
Říká se, že slibem nezarmoutíš. Nevěřím ale „OSOBNOSTEM“, že nás budou informovat o dění na
radnici a transparentnosti všech kroků radnice /až bude starostou OSOBNOST pochopitelně/, protože
OSOBNOSTI pan Maša a pan Kudláček nepovažovali za samozřejmé, politicky správné a lidsky slušné
informovat místní venkovany o skutečnosti, že opouští řady KDU-ČSL z těch a z těch důvodů. A že
z těch a těch důvodů zakládají v obci politickou stranu / nebo hnutí? / která má devět členů.
Když už nic jiného, mohly OSOBNOSTI alespoň stručným vyjádřením představit svou politickou vizi a
ideu ve Vémyslických novinách. Pro hlavní OSOBNOST pana Maše však bylo hlavní prioritou košaté
popisování akce KOLKOLEM… A hlavní osobnost Starostů také na posledním zasedání dnes už
minulého zastupitelstva názorně předvedla /ještě v dresu KDU – ČSL/ jak si představuje podporu
místního podnikání nového nájemce obecní hospody „Pod věží“ za minimální nájem s fantastickým,
nenapadnutelným a absolutně nezpochybnitelným argumentem, že uvedenou provozovnu
navštěvuje příliš málo pivníků…
Až bude OSOBNOST pan Maša starostou městyse Vémyslice dovolím si doufat, že alespoň
důchodcům bude za každé vypité pivo v uvedené provozovně úřad městyse vyplácet deset Kč, aby
uvedená provozovna byla pro obětavého nájemce rentabilní…
Rád bych také pánům z „Osobností pro Moravu“ připomněl, že volební zisk v počtu tří zastupitelů
není zas až výrazným důvodem k jásotu uvedeného volebního skupenství nepokrytě,
nepřehlédnutelně a okatě šitého více než horkou jehlou protidoubkovské nevraživosti než

realistickým posouzením problémů obce Vémyslice a přiměřeně alternativním programem
k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji obce prezentovanému „doubkovci.“
Předvolební rétorika a mnohdy úsměvné předvolební sliby jsou minulostí, zastupitelské židličky
rozděleny a čekají nás čtyři dlouhé roky, v nichž budeme my, vémysličtí občané tvrdě, nemilosrdně,
neúprosně, vytrvale a více méně úspěšně tlačit „pány Rathausu“ k alespoň rámcovému plnění
volebních programů v předpokládané koaliční sestavě OSOBNOSTI a KDU-ČSL.
Vzhledem k mému požehnanému věku téměř dvaasedmdesáti roků připouštím, že nepostřehnu
nebo mylně interpretuji jevy, události a okolnosti, jichž jsem byl přímým účastníkem. Jako cynik
tvrdím, že to není nedostatek, přirozená nedokonalost natož senilita.
Je to, velmi zlomyslně řečeno, dar od Pánaboha, za nějž jsem ale vděčný.
Místní KDU-ČSL jejich povolební situaci nezávidím. Mají sice příležitost po dvaceti letech přejít
z opozice do vlády
nad radnicí městyse Vémyslice ale s pachutí podpory odpadlíků, přeběhlíků a politických turistů pana
Kudláčka a pana Maše.
Je pravda, že jsem místní KDU-ČSL nikdy příliš nešetřil. Nástěnkou „Demokracie je boj!“ počínaje a
REBELEM konče.
Rovněž pokorně připouštím, že ne vždy jsem byl k pánům a dámám z KDU-ČSL / a nejenom k nim! /
relativně spravedlivý, objektivní, soudný, slušný, uctivý, laskavě chápavý, vstřícný, a hlavně
apoštolsky sebezničujícím způsobem obětavý. /I když i takový jsem před čtvrt stoletím, pravda, byl…/
No řekněte – mohu jít do politického důchodu?
Dovolím si předpokládat, že už blízké ustanovující zasedání městyse Vémyslice bude průlomové v
„onlajn“ přenosu tohoto slavnostního aktu a uložením nejenom tohoto dokumentu do oficiálních
stránek městyse, aby v průběhu nejen následujícího volebního období mohl kterýkoliv občan
posoudit slova, činy i skutky jednotlivých zastupitelů s odstupem času i událostí.
Lidí má předpokládaná vítězná povolební koalice k splnění tohoto velmi lehkého, nenáročného a
jednoduchého předvolebního slibu dost, protože pokud počítám správně, OSOBNOSTI i KDU-ČSL mají
zastupitelských záloh celkově třináct občanů, a to by v tom byl čert i ďábel, aby „pomocí moderních
technologií nezajistili včasnou informovanost občanů a aktuálním dění v obci“ citát z KD-ČSL „O co se
budeme snažit:“ souznící s „Hlavními prioritami“ vémyslických OSOBNOSTÍ.
V souladu s předvolebními proklamacemi OSOBNOSTÍ i KDU-ČSL si dovoluji předpokládat, že mi
nebudou kladeny překážky pro oficiální pořízení fotografií pro vémyslického REBELA, který má své
čtenáře, namátkou, nejen v našem městečku, ale třeba v Brně, Ostravě, Kladnu, Praze, a dokonce
v zahraničí – konkrétně na Slovensku.
Pokud mě neskolí infarkt, neupracuji a neumiluji se k smrti, nezabije mě meteorit, nezemřu na
otravu alkoholem či jiných psychotropních látek, nezešílím neunesou mě mimozemšťané nebo se
nestanu obětí těžko předvídatelných katastrof, událostí, jevů, epidemií nebo atentátu můžete mí
věrní čtenáři i oponenti čekat nejpozději ve středu 7. listopadu zvláštní a mimořádný komentář
REBELA k ustanovujícímu zasedání nového zastupitelstva městyse Vémyslice.

„Nemám rád lidi lhostejné k pravdě!“ B. Pasternak
Jakékoliv rozšiřování, přeposílání a kopírování se povoluje a je i žádoucí!
Váš REBEL Milan Hrdina st.

