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      „Ztráta naděje není koncem, protože zůstává budoucnost!“

 „Už jsi to vzdal …?“  napůl konstatoval a napůl se tázal pod zrajícími plody střešní můj nejoblíbenější 
čtenář a příznivec, fantastický diskutér a nejtvrdší kritik nejen článků v Rebelu. 

 Uznávám, že jsem od února nevydal jediného Rebela.

 Ne však z důvodů, že by nebylo o čem psát, co kritizovat a co ironizovat v končinách vémyslických, 
českých, unijních a světových!

 Příčina je mnohem jednodušší, prostší, banální až komická.

 Po Novém roku na mě dolehlo kvapem se blížící jedenasedmdesáté výročí mého narození.

 Tedy ne ve smyslu obavy z temné budoucnosti a pláče nad minulostí. Na rozdíl od více než čtvrtiny 
bývalých spolužáků žiji – a vzhledem k dosaženému věku, společenským poměrům i politické situaci 
jsem v relativně uspokojivé fyzické a psychické kondici, což se přirozeně může během okamžiku 
zásadně změnit.

 Výročí to je sice nekulaté, leč přesto osobně významné. Tudíž jako čas vhodný, doba příznivá a 
příležitost jedinečná k zamyšlení, bilancování, hodnocení i „vyčistění“ hlavy.                                   

 A tak si dovolím malou bilanci své veřejné činnosti v obci /dnes městysi/ Vémyslice.

 Do roku 1989 byla v podstatě velmi obyčejná a nezajímavá. 

 Koncem roku 1989 jsem s mnoha dalšími spoluobčany vstoupil do místní politiky a jal se budovat 
vémyslickou demokracii.

 Mým zásadním omylem byla ale nekritická víra a naivita v možnosti demokracie a bláhová představa 
o mé povinnosti zastupitele vyhovět všem ve všem, což bylo více než pošetilé.                                          

 Nu což, chybovat je lidské, ale hřešit božské.

 Takže tak.

                                                                                      2.

 „Ouřadování“ mě tehdy zrovna z nejrůznějších důvodů nesedlo/podrobnosti později/a tak jsem 
hledal cestu, jak dál.                                                                                                                                                  

 Když místním lidovcům po druhých prohraných volbách byla nabídnuta příležitost obnovit vydávání 
Vémyslických novin, pohrdavě ji odmítli jako nedůstojnou, neboť oni si zaslouží přece post starosty, a 
ne vést nějaký pochybný plátek!

 Nově zvolený starosta pan Doubek mi tuto možnost navrhl a já ji, byť s váháním, přijal.  



 S odstupem doby mohu naprosto odpovědně prohlásit, že písemné a veřejné komentování, 
glosování a kritizování nejen vémyslických poměrů a problémů bylo teprve tou správnou cestou, jak 
prosazovat, či alespoň bránit, demokratické poměry v obci z mé strany.

 V tomto kontextu si rovněž dovoluji prohlásit, že mé zastupitelské působení v polistopadové éře 
nebylo zase až tak tragické, jak jsem si dlouho myslel.

 V každém případě to byla vynikající škola a sonda do psychiky vémyslického občana /vládychtivého 
občana/a tvrdá, drsná, rozhodně však nezaplatitelná zkušenost. Získal jsem ji sice pozdě, ale pořád 
lépe než ještě později, nebo snad, nedej Bůh, vůbec.

 Počet veřejně publikovaných a podepsaných článků, komentářů, glos, úvah i satirických veršů 
zabývajících se nejen vémyslickou reálií dosáhl zhruba tři sta padesáti plus desítek fotografií ukazující 
obec a okolí v její zdánlivé všednosti.

 Že mnohým místním nebyla, není, ani nebude má aktivita po chuti dokazuje několikeré vyvrácení 
nástěnky „Demokracie je boj!“, její pomalování kosočtverci až po zákaz provozovat první a dosud 
jedinou platformu svobody slova dle Listiny základních práv a svobod a Ústavy České republiky na 
obecním pozemku.

 Je příznačné, charakteristické a typické, že návrh na zákaz užívat veřejného prostranství pro veřejnou
a nezávislou kritiku činnosti místního zastupitelstva vzešel z notně pošramocené, skomírající a 
přestárlé místní lidovecké základny. O co menší odvahu veřejně se přihlásit k lidoveckým zásadám, 
hodnotám a principům mají stávající lidovečtí zastupitelé pod naivní a průhlednou nálepkou 
takzvaných nezávislých, s o to větší neomaleností a drzostí se dožadoval lidovecký zastupitel v tomto 
volebním období postu starosty.   

 V zastupitelském klání o vémyslické starostenské křeslo už lidovci tradičně žádají o post starosty bez 
ohledu na volební výsledek.

                                                                                        3.                   

 V posledním ustanovujícím zasedání zastupitelstva jsme se pobavili poprvé při návrhu na volbu 
starosty za místní KDU-ČSL kdy kromě své sebevědomě zvednuté pravice kandidáta jej podpořila 
pouze jeho švagrová. Není nad to, když rodina drží pohromadě.

 Zbývající dva za lidovce /pánové Kudláček a Maša/ projevili zdravý rozum a smysl pro realitu, že se 
hlasování vzdali. Co vlastně hledají tito dva pánové v řadách místní politické reakce je pro mnohé 
místní voliče hádankou.

 Pravé veselí mezi přítomnými ale vypuklo po rutinní volbě zastupitelských orgánů, kdy pan Ryšavý 
požádal neúspěšného kandidáta na reprezentanta obce, aby přítomným vysvětlil, jak by v případě 
svého volebního vítězství v praxi naplnil geniální předvolební heslo KDU-ČSL že „možná by to šlo 
jinak, možná by to šlo lépe…“ 

 Následovaly desítky vteřin hrobového ticha a neslyšné pohyby rtů ještě před chvilkou absolutně 
sebevědomého venkovského politika. Paní zastupitelka Holá Mgr., místo aby srdnatě a pohotově 
vysvětlila shromážděným občanům podstatu volebního hesla a pomohla tak švagrovi z prekérní 
situace obracela oči ke stropu kde na ni asi zlomyslně vyplazoval jazyk nějaký čertík a pravděpodobně
stávající předseda místních lidovců pan Průdek cosi důležitějšího řešil se svou mladší sousedkou…

 Je varovným signálem, kdyby vládu věcí vémyslických měli převzít zastupitelé vedeni paní Dagmar 
Holou Mgr, která o co více umí prosazovat zákaz užívání veřejného prostranství k svobodě slova, proti
logice počtu prosazovat  svého kandidáta, aby ho nakonec hodila přes palubu místo, aby „ geniální“ 
volební heslo objasnila s vysokoškolskou obsažností a erudicí třeba nejen  M.Hrdinovi staršímu, 



kterému  neúspěšný kandidát  a její švagr, kdysi jako zastupitel, na veřejném zasedání označil jeho 
úvodníky „Malá vémyslická rozjímání“ za paskvil, které může stvořit jenom naprostý debil…

 Kdyby místní lidovci byli trochu soudní a nebyli hladoví dát na pivo, mohli přijít za mnou, zda bych 
nebyl ochotný jejich předvolební slogan převést do lidské řeči, ručím, že by po jejím přednesu 
„Doubkovci“ zaplakali, roztrhli si roucha, čela posypali popelem a na věčné časy a nikdy jinak se stáhli
z místní politiky…

 Kontrolní otázka: Věříte, že by místní lidovci dali na pivo a že by se „REBEL“ dal za pivo koupit?

 První 

ást je ryzí fantazie a za pivo by se „REBEL“ obětoval jedině v případě, kdyby místní lidovci na sto roků 
dopředu zaplatili všem dospělým sousedům a sousedkám volnou konzumaci piva ve všech 
vémyslických pohostinských zařízeních plus stopečku něčeho ostřejšího…

 Vážení příznivci, pokud si nepřejete, aby ve volbách zvítězili následovníci předků, kteří odmítali 
zřízení školy v obci s argumentem, že nepotřebují doktory ale pacholky a děvečky, nenechte si ujít 
srpnového předvolebního REBELA .  

 Netvrdím, že by stávající lidovecká skvadra chtěla mít v obci pouze pacholky a děvečky, ale problém 
je v jejich neschopnosti minimálně respektovat odlišné názory a v bolševicko - klerikálním potíráním 
svobody projevu na obecním prostranství dvacet devět let poté…  

  Kopírování a rozšiřování je vítáno!                                                                                Váš Milan Hrdina st.


