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Jan Čechlovský
Vážení spoluobčané,          
právě se Vám dostal do rukou magazín chrudimské ODS. Pokud jste se teď náhodou vylekali, že nás zase čekají nějaké volby, 
není tomu tak. To až příští rok. My se Vám v této chvíli chceme připomenout u příležitosti toho, že v minulých dnech uplynul rok 
od posledních komunálních voleb a ustavujícího zastupitelstva našeho města.                     
Po loňských komunálních volbách byla začátkem listopadu zvolena radniční koalice, kterou tvoří ANO 2011, Chrudimáci, Piráti  
a ČSSD, tedy strany, které se na vedení města až na výjimky dosud nepodílely. Na tom ale není nic pozoruhodného: všechny získaly  
své mandáty od Vás – voličů a dohromady složily koaliční většinu. Za připomenutí snad stojí jenom to, že celé nové vedení a rada 
města byli vloni zvoleni se stoprocentní podporou komunistů a že se nová koalice opírá o své dva členy, dokonce radní, kteří sice 
v Chrudimi mají formálně bydliště, ale bydlí přitom úplně jinde. Ale co, dopředu přece deklarovali, že to budou dělat jinak.                      
My jsme po posledních volbách zůstali opět po několika letech v opozici. Jako opoziční strana jsme nové koalici veřejně deklarovali,  
že jim náleží „sto dní hájení“, a svým způsobem jsme tuto dobu protáhli až do dnešních dnů. I když s řadou kroků nového vedení 
nesouhlasíme, respektujeme, že má mít právo se zorientovat (když se tedy nestihlo připravit na vládnutí před volbami), a to až do doby, 
než si samo sestaví svůj první vlastní rozpočet města. Nemyslíme si navíc, že bezhlavá kritika všeho něčemu prospívá, i když například 
pan starosta prostřednictvím svých internetových novin nebo Piráti prostřednictvím všech druhů médií ve svém kritice vůči bývalé 
koalici nepolevili prakticky dosud, jako by snad ani nepostřehli, že je to už rok, co vládnou oni. A konečně – k čemu se vyjadřovat,  
patří-li mezi nejvýraznější počiny koalice v prvním roce vládnutí proškrtávání seznamu čestných občanů města, snaha instalovat 
radary na měření rychlosti nejlépe v celém okrese Chrudim nebo prosazení možnosti podávat dotazy a podněty na jednání 
zastupitelstva města elektronicky? Naopak, byť v opozici, jsme hned od začátku projevili zájem podílet se na práci pro naše
město prostřednictvím výborů, komisí, případně dalších pracovních orgánů, bude-li chuť, vůle a může-li to k něčemu vést.                      
A v tomto duchu se nese i tento magazín. Žádná notorická bezhlavá kritika všeho, co se událo nebo naopak neudálo. Na následujících 
stranách se Vám představí kolegyně a kolegové, kteří se podílejí na práci zastupitelstva nebo komisí, se svými pohledy a názory  
na život ve městě, práce komisí nebo aktuální situaci, a přinášíme i krátké ohlédnutí našeho senátora Jana Tecla za prvním rokem  
jeho působení v našem volebním obvodu.                      
Děkuji Vám všem, kteří se aktivně zajímáte o život ve městě a veřejné dění, možná o to více, připomínáme-li si v současných dnech 
třicet let od sametové revoluce v roce 1989.                     
Jan Čechlovský 



2



3

Kateřina Jánská
Blíž přírodě
          
Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno,  
co s tím můžete dělat – ŽIJEME VE MĚSTĚ... a od toho se vše odvíjí, mimo jiné  
i zeleň, a rovnou říkám, že nesekané trávníky nás nespasí. Je třeba tvořit kvalitní  
malé zelené ekosystémy, které budou sloužit lidem, motýlům, včelám,
žížalám i kosům a vrabcům.                 
Městská krajina vzniká a je ve své existenci udržována urbanizačními procesy. Koncentrace  
a vysoká intenzita lidských aktivit výrazně městskou krajinu ovlivňuje. V duchu boje proti suchu  
se v posledních letech snažíme si očistit své svědomí a zavést do urbanizované krajiny města 
jednotlivé segmenty „divoké přírody“ a většinou jsme hluboce zklamáni, že TO nefunguje.      
Málokdo z nás si uvědomuje, že město je třeba vnímat jako celek - dominantní postavení ve struktuře městské krajiny má zástavba 
(30–60%), na zástavbu navazují zpevněné plochy (20–40%), většinou ve formě komunikací – ha, obětujete ve jménu sucha a včel  
své suché místo k zaparkování všech svých tří aut? Pokud chceme do města vnést přírodu, zvlášť z krajinně-ekologického pohledu, 
významné postavení mají nezpevněné a nezastavěné plochy (1–60%), na kterých se nachází různě intenzivně ovlivňované  
ekosystémy–sídlištní zeleň, zeleň vnitrobloků, zahrady, parky, hřbitovy; to jsou ekologicky nejkvalitnější části městské krajiny.
No, a ještě jsou tu lidé, kteří město používají. Mají auta, kola, děti, jsou imobilní, senioři, město je jejich jediné teritorium.  
Chtějí se zastavit, dát si pauzu, chtějí se setkat s přáteli, v klidu poobědvat, vyjít si s rodinou, odpočinout si nebo posedět ve vlhčím 
stínu, osvěžit se a nabrat dech. K tomu slouží především posezení, ať už formální jako lavičky nebo „placená“ místa před kavárnami,  
nebo neformální v podobě velkých květináčů, nízkých zídek, schodů, nebo dokonce zastíněných trávníků.         
Takže mezi požadovanými funkcemi městské zeleně má významné postavení funkce rekreační, a pokud dokážeme vytvořit kvalitní  
a funkční zelený městský prostor se zeleným trávníkem, vzrostlými stromy, kvetoucími záhony a keři, můžeme si dovolit i kvetoucí 
louky a bylinné pásy, které na něj budou navazovat a spojovat je. Vyjděte příště ze dveří s hlavou hrdě vztyčenou a očima otevřenýma, 
podívejte se, kdo bydlí vedle Vás, nebuďte nabručení a rozhlédněte se kolem, a přemýšlejte, kde je to v Chrudimi pěkné, kde byste si Vy 
chtěli cestou z práce posedět, odpočinout si, chvíli si jen tak pokoukat a vyprázdnit hlavu. Možná tam jen NĚCO málo chybí,  
co dokáže doplnit „radnice“, záhon, strom, trávník místo asfaltu, a čím víc  
takových míst bude, tím se Vám tu bude žít lépe a i těmito menšími ostrůvky  
kvalitní zeleně budeme o něco blíž přírodě.    
        
Kateřina Jánská
správce městské zeleně



Pavel Kobetič
Co všechno zatím projednala historická  
a letopisecká komise
          
Ne všichni naši spoluobčané si na webu města asi čtou zápisy z jednání komisí Rady města  
(a žádný dosud nevyužil novou možnost zúčastnit se jednání naší komise), a proto jistě nebude
na závadu připomenout, o čem jednala historická a letopisecká komise za šest měsíců své
činnosti od svého ustavení v březnu t. r.                     
Nejdůležitějším úkolem komise bylo samozřejmě schválení ročního zápisu do kroniky města za rok 2018 a zápisů kronikářů 
místních částí. Komise dále doporučila zpřístupnit loňskou výstavu „100 let v Chrudimi“ při letošním Dni otevřených dveří památek 
(výstavu bylo možné vidět již před tímto termínem − umístěna byla v klášterních zahradách) a vydat při této příležitosti i publikaci 
stejného jména (z různých spíše technických důvodů se naplnit tento požadavek nepodařilo a je otázkou, zda bude vůle učinit tak v dalších 
letech při jiné vhodné příležitosti). Na základě žádosti Odboru územního plánování a územního rozvoje doporučila komise pojmenovat 
ulici v prostoru budované tzv. Rezidence Kopanický mlýn ulicí U Podkopanického mlýna.

Doporučila dále umístit orientační tabule na židovském hřbitově (autorsky a výtvarně bude tento záměr, který navazuje na obdobné 
tabule na hřbitovech U Kříže a U Václava, realizován do konce tohoto roku; s jejich slavnostním odhalením se počítá na začátku roku
příštího). Apelovala také (po kolikáté již) na nutnost řešit neutěšený stav náhrobních desek osazených ve zdech kostela sv. Michaela 
(vědoma si složitosti tohoto problému, doporučila, aby byly ze strany města hledány způsoby, jak vlastníku kostela napomoci alespoň
k odstranění sprejových nápisů na náhrobních deskách). 

Navrhla v souladu s par. 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku převést do vlastnictví města jeden „neobsazený“ 
hrob (tj. hrob, o nějž se již nemá kdo starat) a tři „neobsazené“ hrobky na hřbitově U Kříže, konkrétně hrob pruských vojáků, obětí války
1866, hrobku dědičných chrudimských poštmistrů Geisstlerových a Pittoni, hrobku hasičského funkcionáře JUDr. Jana Figara a hrobku 
významného šlechtického rodu z Peyersfeldu (v době, kdy byl psán tento příspěvek, nebylo o tomto návrhu rozhodnuto). Podpořila dále 
návrh akad. sochaře Jaroslava Brože osadit do nik ve vstupu do budovy nové radnice (čp. 77/I) busty krále  
Přemysla Otakara II., zakladatele města a královny Alžběty Rejčky  
(Rada města 5. srpna souhlasila s realizací tohoto návrhu).
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Doporučila vedení města uspořádat v září příštího roku důstojnou připomínku 500. výročí smrti jednoho z nejvýznamnějších 
chrudimských rodáků, právníka Viktorina Kornela ze Všehrd (kolem 1460−21.9.1520). V případě souhlasu s touto akcí by bylo  
dle názoru komise vhodné ustavit přípravný výbor, který by požádal o spolupráci místní i centrální paměťové a právnické instituce: 
v Chrudimi by se event. mohla konat vědecká konference, vydán sborník prací (Rada města 5. srpna vzala oslavy na vědomí  
a předsedu komise pověřila předložením návrhu složení přípravného výboru. Z iniciativy komise je již nyní připravován svazek edice
Chrudim „Viktorin Kornel ze Všehrd a Chrudim“, který by měl vyjít z příštím roce díkyTiskárně PORS s. r. o Chrudim).   
V neposlední řadě se komise zasadila o dokončení Chrudimského panteonu − schválila definitivní textovou i výtvarnou podobu  
desek o čestných občanech města a starostech a předsedech MNV a MěNV a iniciovala i vznik publikace „Chrudimský panteon“,  
který měl být vydán k této příležitosti Tiskárnou PORS s. r. o. Chrudim jako 47. svazek edice Chrudim (slavnostní odhalení panelů  
a „křest“ publikace se konalo v září při příležitosti Dne otevřených dveří památek). V této souvislosti komise vznesla požadavek,  
aby byl do budoucna zachováván pietní charakter toho místa (nebyl využíván k reklamním účelům a jako komerční prostor  
např. v době vánočních trhů).

Mgr. Pavel Kobetič
historik
je zastupitelem města a předsedou Historické a letopisecké komise RM Chrudim

5



Jiří Kubeš
Jaký je úkol komisí
          
Rada města Chrudimě zřídila několik komisí, od minulého roku jsem byl členem mimo jiné  
komise pro komunikaci města. Obecně je účelem komisí být poradním orgánem rady  
a neměly by suplovat práci za městské úředníky. Bohužel se to dělo a stále děje.                     
Pojďme se podívat na jeden z cílů komise pro komunikaci města, a tím je jednotný vizuální styl města. Chrudim má kromě své vlastní 
značky i mnoho příspěvkových a obchodních organizací, jako je např. Chrudimská beseda, Městské lesy atd. Na prvním zasedání 
komise pro komunikaci města jsem vznesl dotaz, jaký má na toto množství organizací názor rada města a jaké je od ní vlastně zadání. 
Jelikož je komise primárně poradní sbor, měla by komentovat a podrobit kritice plánované kroky rady města. Bohužel u komise  
pro komunikaci města to vypadá, že by sama komise měla rozhodovat, které organizace města budou zařazeny do jednotného 
vizuálního stylu. Obávám se, že s časovou dotací cca 2 hodiny a setkáními párkrát ročně je toto úkol nadlidský, jakkoliv nechci snižovat 
práci samotných členů komise. Sám se v marketingu pohybuji dost dlouho, abych věděl, že takto složité a co do vztahů komplexní 
řešení je úkol pro speciální tým, který obdobný projekt již úspěšně dělal. Členům komise se pouze dostalo několik ukázek víceméně 
podařených vizuálních stylů z jiných měst. Co se týče odhadu časové náročnosti, šíře implementace a finančních potřeb uvedených 
příkladů, informace bohužel nebyly. Jsem přesvědčen, že sjednocení vizuálního stylu by měla být akce vedená shora od rady města 
(ideálně i v souladu všech zastupitelů) s jasnou ideou a zřetelným cílem implementace. Jinak se bude jednat pouze o debatu nad všemi 
možnými řešeními bez hmatatelných výstupů. Pokud má komise mít smysluplné výsledky, není to tím, že bude přemýšlet,  
jak se mají které věci dělat, ale opačně–zhodnotit a poradit, na základě lidí od fochu, někoho, kdo se jednotným vizuálem zabývá,  
zná možné následky pro město a je veden jasným zadáním. Nutná je také účast zástupců městských organizací, aby členům  
komise byli schopni odpovědět, zda je dané řešení pro danou organizaci schůdné. Je třeba mít dopředu spolupráci městských 
organizací domluvenou s ohledem na dosud investované peníze organizací do své prezentace.        
Na druhém zasedání komise pro komunikaci města si komise stanovila nereálný cíl, a to vydefinovat, co by mohl vizuální styl 
zahrnovat a jaký obsah by měl komunikovat. Jsem toho názoru, že zahrnutí či nezahrnutí městských organizací do jednotného stylu  
a komunikovaný obsah by měl být zodpovědností rady města. Komise ale práci a rozhodování rady města suplovat nemůže, nemá  
na to lidi, čas ani pravomoci. Na druhou stranu–samotné město disponuje jak lidmi, tak časem i rozhodovacími právy.  
Velmi bych si přál jednotný vizuální styl města Chrudimě, který by organicky propojoval celé město po vizuální stránce online i offline, 
je ale rozdíl, jestli se jedná pouze o navigační systém na městských sloupech, nebo změnu log městských organizací a jejich případný 
rebranding. Může to být jednoduché řešení naoko, ale i obrovský problematický moloch, a už proto by měl být dopředu znám záměr.

Bc. Jiří Kubeš 
marketingový ředitel 
je zastupitelem města       
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Petr Vojtěchovský
Chrudim sportující
 
V nedávné minulosti byla kulturní Chrudim označována za „Athény východu“ a snad to platí
dodnes. Bylo by příjemné, kdyby v současné době platilo také „Chrudim sportující“.                 
Domnívám se, že je to docela reálné, i když v době tabletů a mnoha jiných zajímavostí je složitější přitáhnout  
mládež na sportoviště. Pro sportovní spolky je výhodou, že nemusí zabezpečovat provoz sportovišť,  
toto břemeno na sebe vzalo město prostřednictvím Sportovních areálů města Chrudim (SAMCH). Spolky se tak mohou starat „jen“  
o zajištění financí na vlastní činnost, což samo o sobě je velice obtížné. SAMCH v podstatě provozuje všechna sportoviště, výjimkou  
 je jen Tenisový klub, který je vlastníkem celého tenisového areálu.

Na území města působí 35 spolků a sdružují 3600 členů, z toho 2400 do 19 let. Mnoho z nich ale zápasí s nedostatkem prostoru  
pro svoji činnost, zejména ty tak zvaně „halové“. Vzhledem k nestabilitě počasí v poslední době se dříve „letní“ sporty přestěhovaly 
definitivně do hal a také „nové“ sporty (florbal, futsal) jsou výhradně halové. Řešením tohoto problému je údržba a případně 
rekonstrukce všech stávajících zařízení, a okamžité zahájení práce na nové výstavbě. Vhodné se jeví dobudování prostoru  
V Průhonech, což potvrdily vypracované studie. Je to na pozemcích města a problém obslužnosti je v podstatě vyřešen již schváleným
sjezdem z okružní komunikace Dr. Milady Horákové nad kruhovou křižovatkou u Tesca. Může zde tedy propojením stávajících objektů  
a nových staveb vzniknout moderní centrum, uspokojující výkonné sportovce i relaxující veřejnost.

Současně je však nutné doplnit nabídku pro individuální rekreační sport – rozšířit síť cyklostezek, budovat venkovní tělocvičny  
(street workout parky) a trasy pro pěší turistiku. Tyto aktivity jsou pro dnešní generaci velmi zajímavé! Na mnoha těchto nabídkách 
chceme rozhodně nadále pokračovat.    
        
Petr Vojtěchovský
autorizovaný stavitel
je členem Komise pro mládež a sport RM Chrudim
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Miroslav Pavlík
Stav a podoba městských domů
          
Chrudim je přesně takové to město, které se dá přejít tak akorát. Vlastně se dá říci, že je tu vše
takzvaně „za rohem“, a pokud by jeden stále někam nechvátal, nebylo by auto ani zapotřebí;
pokud si odmyslíme pohodlí a lenost, které určitě občas potkají každého z nás. Přiznávám, i já
se občas do práce svezu rád autem, ačkoliv cestu pěšky udolám pod dvacet pět minut svižnou
chůzí.                     
Ovšem poslední dobou, v návaznosti na přibývající kila ze sedavého zaměstnání, dávám prostor chůzi. Ráno chvátám, odpoledne jdu 
ovšem tempem procházkovým, a vzhledem k tomu, kudy vede má cesta, je to procházka přímo přes celé historické město. Chrudim  
je krásné město, až je zvláštní, že turisticky není tak lákavé, ačkoliv potenciál města tu je veliký. Domy se opravují a fasády v mnoha 
případech září novotou.           
Zkuste si to – takovou hru. Pravidla jsou jednoduchá. A nic k nim vlastně nepotřebujete.
Vydejte se Širokou ulicí:
 a) Najděte nejvíce ušmudlané domy
 b) Najděte domy, jež vlastní přímo město Chrudim          
Výsledek je jednoduchý, za a) i za b) se překrývá. Městské domy mají patinu, bohužel nezáměrně. Je to až ostuda, ale spíše je to 
smutné. Po cestě potkáte domy, které vlastní i majitelé v Chrudimi nežijící, ale i ti své domy opravili. Město by přitom mělo být 
největší patriot a jít ostatním příkladem. Tři konkrétní domy v přímém centru Chrudimi ovšem vypadají, jak kdyby ani majitele neměly. 
Nemluvím tu jen o zanedbaných fasádách. Městský dům v ulici Fortenská č.p. 44 potřebuje nutně i novou střechu, a pokud ne rovnou 
novou, tak alespoň pořádnou opravu střechy stávající. Peníze, jež byly vyčleněny na tuto nutnou opravu, byly ovšem převedeny na 
výstavbu skateparku hned na druhém zasedání „nového“ zastupitelstva. 
Jedna nová radniční strana měla ve svém programu výstavbu bytů pro sociálně slabé. Piráti to byli, nemýlím-li se. Jasné je, že heslo 
zůstalo heslem v programu, které i s dalšími sliby už odvál čas. Možná by jen stačilo podívat se na stav domů v centru Chrudimi,  
které město má, a postarat se o ně jako dobrý hospodář. Nebo si prostě přiznat, že na to město nemá kapacitu, a tím nemyslím 
kapacitu finanční, a domy prodat soukromým investorům, kteří by se o svůj majetek postarali asi lépe.

Miroslav Pavlík
jednatel společnosti
je předsedou Dopravní komise RM Chrudim       
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Ponořte se do historie  
komunálních voleb v Chrudimi

Před loňskými komunálními volbami jsme vydali novou publikaci 
Pavla Kobetiče shrnující politický vývoj Chrudimě od roku 1990: 
výsledky komunálních voleb včetně zvolených starostů, 
místostarostů, radních i zastupitelů. 

Ještě nám nějaké výtisky  
zbyly, a tak máte-li o publikaci  
zájem, ozvěte se prostřednictvím  
našich webových stránek nebo  
facebooku anebo se pro ni stavte  
v senátorské kanceláři  
senátora Jana Tecla v centru města.

Kancelář senátora Jana Tecla         
Rybičkova 12, 537 01 Chrudim        Otevřeno pro veřejnost:        
Pondělí: 15:00–17:00
Středa: 10:00–12:00

schůzky dle předchozí dohody s asistentem senátora
(Mgr. Jindřich Šafařík / safarikj@senat.cz / 604 348 930)

teclj@senat.cz / www.jantecl.cz / facebook.com/tecljan
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Sledujte zajímavé informace
na našem profilu:

facebook.com/ODS.Chrudim

Aktuální informace najdete  
vždy na našem webu:  
 

ODS-chrudim.cz
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Lukáš Pleskot
Město Chrudim je nakloněno výstavbě optických sítí.  
Děkujeme!
 
Internet – mocné médium dnešní doby. Snad každý z nás jej využívá a mnozí si život bez něj již ani
neumí představit. Slouží pro práci, vzdělávání i zábavu. Rozmach sociálních sítí s ním spojený pak
umožňuje jednoduchý kontakt s kamarády, kolegy, nebo jen „přáteli“.                 
V poslední době se mluví hlavně o přechodu na 5G síť v oblasti mobilního internetu, ale budoucnost internetového připojení patří 
jednoznačně optice. Dokáže dnes přenést téměř neomezené množství dat, navíc rychle a bezpečně. Hlavní výhodou také je,  
že patří k cenově nejvýhodnějším typům připojení. Za své peníze dostanete vysokorychlostní internet, který nepadá a se kterým film 
nestahujete půl dne. 
Co je to vlastně optické vlákno? Obvykle jde o vlákno ze skla nebo z plastu, ve kterém se signál přenáší pomocí světla. Svazek takových 
vláken se označuje jako optický kabel a má takovou „datovou kapacitu“, kterou prozatím nejsme schopní v běžném životě maximálně 
využít. V minulosti se běžně využívaly metalické, kovové kabely. Optická vlákna uložená v zemi však, oproti těm kovovým, nejsou 
náchylná na vlivy počasí. Nekorodují, nedegradují a nejsou elektricky vodivá.

Rada města ve svém červnovém prohlášení uvedla, že bude předcházet zbytečným výkopům a s každou novou akcí bude zároveň 
počítat s přípravou chrániček pro optickou síť. Optický kabel se pak do ní tzv. zafouká, už bez nutnosti výkopů.

Takto postupuji v posledních letech i já. Snažím se zachytit každou investiční akci, ať už města Chrudim nebo jiných správců sítí,  
a při výkopech položit chráničku. Často v lokalitách, kde by samotná investice do výstavby optiky nedávala ekonomický smysl.  
Vyplatí se totiž jen do větších bytových zástaveb. Tímto způsobem se ale dostane i do menších lokalit. 

Současnou radnicí tento postup nejdříve nebyl pochopen. Ta práce v ulici Václavská, kde probíhala rekonstrukce chodníků, chvíli 
blokovala. I přesto, že jsme měli všechnu náležitou dokumentaci pro stavbu optické sítě. Oceňuji ale, že stavbě nezabránila a z daného 
postupu přípravy tras se poučila.

Z hlediska optické infrastruktury patří město Chrudim k těm lépe zasíťovaným okresním městům. Bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 
sítě, které se běžně pronajímají, je to technologický pokrok, který by nám neměl uniknout.        

Lukáš Pleskot
vedoucí internetových projektů ve společnosti OMEGA plus Chrudim
je členem Komise hospodářského rozvoje RM Chrudim
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Jan Švadlenka
30 let svobody
          
V listopadu tomu bude už třicet let, kdy náš národ znovu získal svobodu. Skončilo období
diktatury, bezpráví a neustálého šmírování státní mocí. Přestal také všeobecný morální  
i ekonomický rozklad, který se projevoval ve všudypřítomném chátrání.                     
Má generace zažila už pouze konec totalitního režimu. Na mě osobně tedy výrazněji zapůsobilo až následující období budování nového 
státu, obnovování demokracie a návratu k normálním, svobodným poměrům. Dobře si vzpomínám na všeobecnou naději a nadšení.  
I sami komunisté sekali dobrotu a dávali najevo, jak se distancují od své minulosti.

Postupem času se však naděje vytrácela a v některých lidech sílil pocit, že se na ně při budování nového režimu zapomnělo.  
Této nálady využívali různí populističtí politikové, kteří slibovali, že znovu udělají pořádek. Prvním z nich byl již v polovině 90. let 20. 
století Miloš Zeman, nynější prezident. Přesto ještě dlouho přetrvávaly ideály z počátku 90. let, na nichž stála naše liberální
demokracie. Naše touha vrátit se na Západ nás přivedla do NATO i do Evropské unie, což byla věc před třiceti lety zcela 
nepředstavitelná. Zdálo se také, že se u nás vytvořil standardní systém politických stran, a že jsme tedy přechod  
k demokracii úspěšně zvládli.

Toto období skončilo s příchodem hospodářské krize na konci prvního desetiletí 21. století. Ačkoli ji naše země celkem úspěšně 
přečkala, po jejím skončení se u nás původní politický režim zhroutil. Mnozí občané přestali důvěřovat systému, popularita tradičních 
stran se propadla a na jejich místo nastoupila populistická „hnutí“, založená na vůdcovském principu. Uvnitř těchto „hnutí“ byly výrazně 
potlačeny demokratické mechanismy, což by mohlo mít za následek i ohrožení demokracie v našem státě.    
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Na počátku 90. let 20. století by si sotva kdo představil, že bude v roce 2019 v čele státu prezident, který odmítá naši orientaci  
na Západ a klaní se východním diktaturám. Že tento prezident bude v zemi, v níž stále vládne komunistická strana a její režim zůstává 
totalitní, vykládat, že se sem přijel učit, jak stabilizovat společnost. A že stejný prezident bude urážet velvyslance našeho blízkého 
spojence USA. Také by bylo nemyslitelné, aby se předsedou vlády stal registrovaný agent StB, nomenklaturní kádr KSČ a člověk 
s pochybným původem majetku. Nikoho by asi ani nenapadlo, že bude prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny předseda
komunistické strany, také bývalý agent StB, a že se vláda bude opírat o podporu komunistů, takže s nimi bude muset vyjednávat  
o programu. Komunisté už ani nesekají dobrotu, stále více popírají zločiny totalitní diktatury a lžou, jaká tu byla svoboda a blahobyt.

Jako by ideály Sametové revoluce vyprchaly. Občas to vypadá, že se části občanů stýská po normalizaci, a proto se k její měkčí verzi 
vracíme, jak jim vychází vstříc nejsilnější vládní „hnutí“ ANO. Tato velká masa lidí sice není moc slyšet, ale projeví se vždy u voleb.  
Proti nim stojí hlasitější část národa, která má stále větší obavy, jakým směrem se naše společnost ubírá. Váží si svobod nabytých  
po listopadu 1989, naší prozápadní orientace a spojenectví s evropskými demokraciemi. Občas pořádá stále větší demonstrace,  
ale protože je značně rozdrobená, vláda může tyto demonstrace zcela ignorovat a pokračovat v nastoupeném směru. Rozdrobené 
opoziční politické strany zároveň zůstávají slabé.

Podle mě však ještě stále není vše ztraceno. Pořád máme demokratický režim a jako jeho důležitá součást se v těchto dnech ukazuje  
i Senát, dříve mnohými opovrhovaný coby zcela zbytečný. V Senátu má dnes výraznou většinu opozice, která nepřipustí ústavní změny, 
jež by demokratický režim narušovaly. O tom sice sní pan premiér, když náhodou spí, ale pořád mu chybí dostatek sil, aby si to prosadil.

Pro nás demokraty bude třeba začít naslouchat té zklamané části národa, která nyní podporuje populisty. Dát jí najevo svůj respekt  
a pokusit se ji přesvědčit, že doba se mění, i tradiční politické strany se mění a budou se snažit, aby žádný hlas nezapadl.  
Postupnou poctivou politickou prací se snad podaří překonat zbytečné rozpory a nesmiřitelnou roztříštěnost. Příkopy je třeba zasypat. 
Naše společnost už nesmí být rozdělená.

A já věřím, že se to podaří. Že jsme jenom trochu škobrtnuli, ale že se nakonec vrátíme na správnou cestu. Žijeme přeci v krásné České 
republice, které se daří nejlépe v její historii. Tak proč si to kazit?

Za ODS, která jediná je dnes přímou pokračovatelkou Občanského fóra, proto říkám, že uděláme vše pro to, aby to dobře dopadlo.

RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.
buněčný biolog
je členem Komise pro životní prostředí RM Chrudim
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Erik Jahnický
Můj zájem o politiku
          
Jak a proč jsem se rozhodl vstoupit do politiky právě já? Po mnoha letech zájmu o politické
dění, ale dlouhého nečinění, jsem se i já rozhodl v loňském roce vstoupit do politiky.  
A to konkrétně na komunální úrovni tím, že jsem se stal členem ODS Chrudim.                     
K tomuto rozhodnutí mě jednoznačně donutila neuspokojivá politická situace a nestabilita nejen v České republice, ale samozřejmě  
i veškeré současné dění na celém světě. Upřímně mě začaly více a více děsit takové události a nepříjemnosti, jako například: silnější 
obliba populismu, realizace Brexitu, záměrné šíření různých hoaxů a zákeřných dezinformací, a především neuspokojivé  
až znepokojující vládnutí aktuální vlády ČR. Na politickou půdu vstupuji s jasnou vizí: zlepšit politické vnímání našich občanů.  
Již dále jsem nehodlal pouze přihlížet, jak nejsme schopni maximálně využít obrovského potenciálu a všech možných příležitostí  
v naší zemi, a to především z důvodu nekompetentního vedení lidí ve vládě. Tomuto současnému nezmaru chci zabránit a snažím  
se proti němu bojovat v Chrudimi.

A proč zrovna Občanská demokratická strana v Chrudimi? ODS byla, je a bude pro mě jasná a jediná volba, a to nejenom z důvodu,  
že se jedná o silnou tradiční politickou stranu, která má jasný cíl a vize, rozumný program, apod., ale také proto, že osobně věřím 
v budoucí úspěch této politické strany a velkou podporu od voličů. Především ODS v Chrudimi má velmi zvučné jméno, kde v této 
straně bylo a stále je celá řada šikovných lidí v podobě odborníků na různá odvětví.

Já osobně jsem velice rád, že mohu být součástí této politické strany, a snažím se být značným přínosem a maximálně prospěšným 
členem. Moje hlavní role je především pomoci prosadit společné zájmy, které povedou k maximálnímu užitku našeho města.  
Mojí hlavní doménou by měl být dohled na hospodaření ve městě a rád bych dostal naše město do dobré a stabilní finanční kondice. 
Snažím se nacházet konstruktivní řešení na základě nasbíraných cenných zkušeností a načerpání důležitých informací. 
Pevně věřím, že je vše na dobré cestě udělat z Chrudimi příjemné, kulturně-sportovní, prosperující, bezpečné a ekonomicky zdatné 
město, na které budeme všichni občané patřičně hrdí. Což je jedno z mých velkých přání, a věřím, že díky tomu, že jsem součástí silné
opoziční strany, zároveň členem Finančního výboru a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim, a zejména díky svým 
mnohaletým manažerským zkušenostem právě ve finanční sféře, včetně vysokoškolského vzdělání ekonomického směru, 
bude toto přání velmi brzy realizováno.

Ing. Erik Jahnický, MBA
manažer obchodní služby
je členem Finančního výboru ZM Chrudim       
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Jan Tecl
Jako chotěbořský rodák jsem to měl na Chrudimsko, jak se říká, coby kamenem  
dohodil a zbytek došel pěšky… Hranice mezi Vysočinou a Pardubickým krajem  
je pouze administrativní čárou, lidé zde sdílejí stejné podmínky k životu a vyjadřují  
svou sounáležitost k tomuto krásnému koutu Čech. Možná právě i proto přišlo přirozené  
spojit části okresů Chrudim a Havlíčkův Brod do jednoho senátního obvodu.

Při svých výjezdních senátorských dnech se seznamuji s problémy, které trápí představitele  
místních samospráv a z pozice senátora se snažím podporovat veřejně prospěšné projekty.  
Při nedávné návštěvě Hrochova Týnce jsem se zúčastnil slavnostního otevření přístavby  
základní školy. Zkvalitněním výuky v moderně vybavených učebnách škola sleduje záměr  
naplněnosti žáky ze spádových oblastí a snížení odlivu žáků 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia.

V Senátu jsem místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Problémy, se kterými se opakovaně  
na jednání školského výboru setkávám, jsou špatně fungující inkluze, nízké platy i motivace pedagogů, nevyhovující stav učňovského 
školství. Český pokus o inkluzi stál nemalé prostředky, které jsme mohli využít na zlepšování našeho speciálního školství. O dopadech 
aktuální legislativy na úroveň výuky diskutuji s odbornou veřejností a naslouchám konkrétním příkladům z praxe.  
Na jaře jsem v Senátu přivítal skupinu pedagogů z Chotěboře.

Dlouhodobě se věnuji problematice zachování pošt i na menších obcích. Na červencové schůzi Senátu jsem vystoupil k zákonu  
o poštovní službě a věřím, že přijetí tohoto zákona znamená podporu venkova i v tom smyslu, že již nebude docházet k rušení dalších 
poboček České pošty.

Vážím si mnohých pozvání na zajímavé kulturní i sportovní akce a děkuji za ně. Spolu se stovkami přítomných jsme v červnu  
na pietním aktu uctili památku obětí tragédie nacistických zločinů v bývalé kamenické osadě Ležáky. Převzal jsem záštitu  
nad zahájením expozice „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ konané ve Rváčově u Trhové Kamenice.

Navázal jsem spolupráci s chrudimskou agrární komorou a snažím se využít konkrétních poznatků představitelů profesního sdružení  
při projednávání legislativy s dopadem do zemědělství.

Pro setkávání s občany slouží moje senátorská kancelář poblíž Resselova náměstí v Chrudimi, kde po předchozí domluvě s asistentem  
jsem připraven se věnovat vašim námětům a připomínkám k činnosti Senátu.

Všem občanům Chrudimska přeji pevné zdraví, spokojenost a dobré vztahy.

Mgr. Jan Tecl, MBA.
senátor    
volební obvod 44 Chrudim
zvolen v roce 2018 jako společný kandidát ODS, STAN a STO                www.jantecl.cz


