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Nové kontaktní místo 
Osadního výboru
Ruší se kontaktní místo v sokolovně 
a budeme se scházet 1x za 14 dní 
v kulturním domě Kokonín od 18:00.
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MED a jeho ÚČINKY
MÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ A PROTIVIROVÉ ÚČINKY.

PŘI PRAVIDELNÉ KONZUMACI ZLEPŠUJE V KRVI STAV
OCHRANNÝCH ANTIOXIDANTŮ.

PODPORUJE KONTROLU KREVNÍHO CUKRU. POMÁHÁ PŘI KAŠLI 
A PROCHLAZENÍ.

MÁ MÍRNÉ LAXATIVNÍ ÚČIN-KY. URYCHLUJE HOJENÍ RAN.

PROSPÍVÁ TRÁVENÍ.

VÝBORNÝ ZDROJ ENERGIE.

ZMÍRŇUJE BOLESTI V KRKU.

www.obeckokonin.cz Nový Kokonín

V období, kdy v mnohých ohledech selhává stávající 
režim - politi cké síly, veřejná správa, byz-nys, média, 
církve a to celosvětově i lokálně je zapotřebí iniciati vy 
takzvaně zespoda – občanské inici-ati vy. Mnohé hod-
noty, které byly v posledních deseti letí ch nezpochyb-
-nitelné, přestávají plati t. To je situ-ace, ve které jsme 
určitě nechtěli být, ale jsme tam. Nikdo jiný, než my 
sami, nám nepomůže se z ní dostat. Napadlo nás, že 
přestat selhávat a být ignoranty - ovce, je docela dobrý 
nápad. Tak jsme za-čali a bereme to osobně. 
Komunitu podobně smýšlejících lidí, kde se můžete při-
pojit jakým-koliv způsobem, nebo v pracovní skupině, 
která se schází fyzicky, tak i prostřednictvím diskusní-
ho fóra na webu kokonin.cz, vítáme. Chceme společně 
s vámi komunitní soužití  pojmout jako osobní, civilní 
a neakademické téma, které má hodně co do činění 
s tí m, co každý den děláme. Budeme se vzájemně in-
spirovat a podporovat se, protože měnit věci od sebe 
a vědomě přijmout roli leadera je těžké. Je těžké s tí m 
začít stejně tak jako to dlouhodobě unést. Budeme se 
učit od sebe vzájemně i od zajímavých osobností , které 
mezi sebe budeme zvát.
V občanském sektoru je zapotřebí vytvořit bezpečné 
prostředí, které umožní porozumět sami sobě i dru-
hým, získat nezbytné dovednosti  a přijmout osobní 
zodpovědnost. Zároveň je nutné poskytnout podporu 
každému angažovanému během kroků, které ve vědo-
mé pozici ve své organizaci nebo komunitě učiní. 
Ti, kteří akti vně naplňují koncept občanské společnos-
ti  – lidem z nevládních organizací, neformál-ních sku-
pin, spolků, akti vním jed-notlivcům, všem, pro které je 
nor-mální dávat energii do toho, co jim dává smysl je 
zapotřebí se sdružo-vat. Nechtějí za sebe nechat roz-
ho-dovat druhé. Za to, co dělají, přijí-mají odpověd-
nost a nebojí se chy-bovat. Pochybují a občas začínají 
úplně znovu. Věk, zkušenost, po-stavení – nic z toho 
není limitující.

Josef Šikola

www.obeckokonin.cz

MLUVÍM NAHLAS O TOM,
o čem si velká část obyva-
tel zase jen šeptá (jako za 
komoušů). Naše země se 
změnila, vládne zde mafi e. 
Korupční systém tak zbytněl, 
že umožňuje rozkrádat státní 
majetek po miliardách. Do 
systému je zapojena i poli-
cie a justi ce. A je čas začít se 
proti  tomu bouřit, vzepřít se 
zkorumpovanému systému. 
Korupce v Česku překročila 
všechny únosné meze. Není 
dobře, když si elita v parla-
mentu stanoví pravidla tak, 
aby to vyhovovalo přede-
vším jí, a když později potře-
buje, tak je změní.
Na západu dozajista existuje 
též korupce. Myslím si ale, 
že tam nejsou do korupce 
zataženi v takové míře jako 
u nás policie, soudci a státní 
zástupci. Tam, když novináři 
objeví nějaké signály korup-
ce u nějakého politi ka, ten 
politi k končí, i když na jeho 
pochybení nejsou tvrdé dů-
kazy (například bývalý pre-
sident SRN). Když se v Česku 
na objednávku dá zastavit 
vyšetřování nějaké kauzy, 
tak se jistě dají na objed-
návku nějaké justi ční kauzy 
i spouštět.
Jsem zhnusen a s bolestí  
v srdci, jako anti komunista, 
prohlašuji: kam se na Vás 
hrabou komunisti , a to byla 
kalá svoloč, Vy bezostyšní 
darebáci – šmejdi. 
Za tento stav je spoluodpo-
vědný i byznys. Nikdo si ne-
může vážně myslet, že politi -
ci se korumpují navzájem jen 
mezi sebou. Za tento stav od-

povídají byznysmeni stejně 
jako politi ci a justi ce. Hrůzná 
podstata stavu, do kterého 
se vyvinula, česká politi cká 
realita je vinna amorální oli-
garchická moc, která syste-
mati cky rozkrádá stát. Musí 
se rozlišovat. Jsou jedinci, 
kteří se tak nechovají a platí  
do státní kasy daně ze svého 
podnikání, i když to potom 
někdo rozkrade. 
Václav Havel svého času 
označil náladu v české spo-
lečnosti  za blbou. V porovná-
ní s dnešní náladou „nasra-
ností “ ve společnosti  je tak 
giganti cká, že se musí stát 
změna. 

Jsem přesvědčen, že jedinou 
možnou mírovou cestou je 
vznikání občanských inicia-
ti v takzvaně „zdola“. Lidi se 
musí sdružovat v „občan-
ských fórech“, „hnutí ch“ 
a „spolcích“.

Míra korupce devastuje eko-
nomiku země. Nespokoje-
nost graduje, důsledkem je 
celková demoralizace.
Žijeme v době debilizace ná-
roda některými politi ky. Ne-
vadí jen vysoká míra korup-
ce, ale také nekompetence 
politi ků.

U nás platí 
jedenácté přikázání:

NEPROKÁŽEŠ!

Korupce tu byla, asi tady 
bude, ale není možné, aby 
to šlo do miliard, desítek mi-
liard – je to nemorální, tak 
jako stati sícové platy a mili-
onové odměny takzvaných 
manažerů.
Základem státu jsou učitelé, 
policajti , hasiči, doktoři. Toto 
všechno je rozvráceno – je to 
špatně.
Jsem ten blb, to dítě, které to 
říká nahlas. Všichni ostatní 
to říkají taky. Za komunistů 
jsme šeptali, a dnes už zase 
šeptáme. 
    Josef Šikola
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„Obyčejní lidé“ hýbou společností 
V Plzni lidé odmítli stavbu 
dalšího obchodního cent-
ra ve středu města. V Praze 
7 nebude radnice za miliar-
du korun. Akvapark v Písku 
bude umístěn tak, aby ne-
kazil vzhled historického 
centra. Ve Vsetí ně mají nové 
náměstí , kde se dá posedět 
a setkávat se. V Kolíně díky 
propojení občanů s úřady 
přes portál Lepší místo vyře-
šili skoro stovku podnětů ob-
čanů. V Náchodě se více jak 
stovka lidí přišla bavit o tom, 
co by mohlo vyrůst na místě 
brownfi eldu v centru města.
Ve zpravodajích: Brandýském 
budíku, Píseckém světě, Za-
ostřeno na 10. Kroměřížanů, 
Žít Brno a dalších informač-
ních kanálech zprostřed-
kovávali občané informace 
o dění na radnicích.
Kroměříž je první v kraji, kde 
budou zveřejňovat smlouvy 

města na internetu. Zákla-
dem diskuze je toti ž infor-
movaný občan.

Kde by věci týkající se obce Ko-
konína byly, kdyby se skupina 
občanů před časem nezačala 
šťourat a hlídat činnost magist-
rátu Jablonce n. N. a informovat 
o tom spoluobčany i na webu 
kokonin.cz 
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Společnost může fungovat 
svobodně a otevřeně jen 
v případě, že se na tom po-
dílejí občané sdružení v or-
ganizacích, jejichž prostřed-
nictvím se pokouší prosadit 
svoje zájmy a neponechá-
vají vše na politi ckém esta-
blishmentu. – vzkaz od Ob-
čan 2.0.
V uplynulém roce se na mno-
ha místech České republiky 
občané chopili iniciati vy a za-
pojili se do dění kolem sebe. 
A navzdory všeobecné skepsi 
vůči tomu, kolik toho takzva-
ný „obyčejný člověk“ zmůže, 
se jim nebývale dařilo.
Hned v několika místech ob-
čané v místních referendech 
rozhodli o tom, jak bude vy-
padat jejich okolí.

CHCETE I VY
ZAHÝBAT DĚNÍM

KOLEM SEBE?


