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Budoucnost města Chebu

	Budeme-li se zamýšlet nad výše uvedeným tématem, ujasníme si nejdříve tyto základní pojmy: „budoucnost“ a „město Cheb“. Obě slova – a snad i všechna ostatní slova, která člověk sám použije – mají jakýsi neurčitý význam a ten konkrétní význam dostávají až vyslovením se určitého člověka. Obecně tedy slovo „budoucnost“ značí jev, skutečnost či čin, který teprve bude, stane se a tudíž teď ještě není. Ona budoucnost se v našich myšlenkách, slovech a činech neustále vyskytuje, někdy skrytě – člověk si sám neuvědomuje své počínání – a mnohdy až ke škodě samotného člověka. Kolik z nás dnes žije pro budoucnost? Respektive kdo z nás prožívá přesně to, co se děje právě teď? Mnoho lidí, ať už jsou to studenti či zaměstnanci, pokud je neuspokojuje jejich činnost – studenti ve školách, ostatní lidé ve svých zaměstnáních či dokonce, což je snad nejsmutnější případ, lidi, kteří nemají rádi svoji práci – žijí jakoby v myšlenkách a z větší části nevnímají to, co se teď děje. Mnozí podnikatelé jsou natolik zaměstnáni svým cílem – budoucností -, že jim život jakoby proklouzává mezi prsty, nemají čas na svoji ženu, děti, koníčky, chvilky odpočinku. Z těchto zkušeností vyplývá jedna moudrost, na kterou, pokud se každý z nás – Vy čtenáři – nepozastaví a nezamyslí, bychom mohli doplatit. Karl Jaspers říká: „Je ale život pro budoucnost bytostným smyslem naší práce? Myslím, že nikoli. Neboť i budoucnosti sloužíme, jedině když uskutečňujeme přítomné.“ Co tato slova znamenají pro naše životy a pro naše téma? Naše plány, cíle, sny bychom měli uskutečňovat právě skrze přítomnost – až si budeme dávat na Nový rok předsevzetí, uchovejme si je v naší hlavě a hlavně je naplňujme každý den, v každý moment, při každé příležitosti. Pak jedině se naše „budoucnost“ splní. Dejme si pozor na budoucnost pro budoucnost. Nestavme si před sebe plány – paláce z oblaků -, na nichž nemůžeme začít pracovat již teď. Budeme-li mít vizi, plán, nápad, který bychom chtěli uskutečnit a něco tím získat pro nás, naši společnost, naše město v oné budoucnosti, začněme již teď, postupně, od nejmenšího k největšímu.
	„Město Cheb“ - co jsi pod tímto pojmem představíte Vy? Někdo si představí město jako určité území s budovami, jiný zase hospodářský či ekonomický celek a někteří si představí společnost lidí žijící na jednom místě. Město ve své podstatě znamená lidé. Samotné vesničky, městečka či velkoměsta vznikali a stále vznikají z potřeby lidí. Město Cheb čítá přibližně třicet tisíc obyvatel. Třicet tisíc v porovnání se západními zeměmi a jejími městy či českými většími městy neznamená velký počet obyvatel, v porovnání s městy v Karlovarském kraji však patří k těm větším městům. Samo o sobě třicet tisíc obyvatel – ano, představte si těch Třicet-tisíc-lidí – není málo, není ani hodně. Jsou to lidé žijící na „jednom“ místě, tvořící určitou společnost. Společnost tvoří milenecký pár, rodina, lidé žijící v jednom domě, scházející se v zaměstnání či škole, společnost tvoří město, kraje, jednotlivé země – státy, nadnárodní spolky. Lidé na planetě Zemi tvoří společenství a každý člověk – každá výše zmíněná „menší“ společnost je pro ni bytostně důležitá. Město Cheb tedy je výrazem pro lidi, které spojuje místo, nazývané Cheb.
	Chápeme teď již lépe slova „budoucnost města Chebu“? Teď to již znamená otázku, co svojí činností – svým jednáním doma, na ulici, na veřejnosti – můžeme přinést všem Spoluobčanům zde, v Chebu. Znamená to též, co chceme udělat, zrealizovat, čeho chceme dosáhnout, a jak tento náš cíl, plán či vizi uskutečňovat již teď.
	S tímto novým uvědoměním můžeme začít přemýšlet o společnosti zcela jinak. Uvědomíme-li si my – lidé -, že skutečně jsme jedna velká rodina a naše chování a jednání se bezprostředně týkají těch ostatních, zjistíme, že v konečném důsledku naše jednání vůči společnosti je jednáním k sobě samotnému. Nejenom pro společnost, ale i pro sebe takto činíme. Proč si toto vůbec uvědomit? Proč je důležité, ne-li nezbytné si toto uvědomit? Snad Vám odpoví mé další otázky: Proč jsme my – lidé – tolik lhostejní? Proč jsme jakoby zaslepení? Proč se vzdáváme svých práv? Proč jen přihlížíme (a nanejvýše nadáváme)?
	Takovýchto proč bychom mohli jmenovat nespočitatelně mnoho, avšak toto tázání nás vždy vede k odpovědím a k novým otázkám, vede nás k vývoji a k růstu. Lhostejnost a nechuť cokoliv dělat jsou slepými uličkami v tomto našem vývoji, zastavují nás a brání nám dojít k některému řešení. Snad proto je důležité se zamyslet nad tím, co to „město Cheb“, „společnost“ znamená. Právě ta lhostejnost ochromuje celý náš národ. Jeden příklad mluví za všechny: při vybírání lidí, kteří za nás rozhodují a budou rozhodovat – při volbách -, při tomto oficiálním aktu, právu každého svobodného člověka naší republiky se vyjádří přibližně jen jedna polovina lidí. Padesát procent lidí mlčí – mlčí na veřejnost, ale v hloubi duše jsou nespokojení, neboť to vidím na lidech, když chodím po chebských ulicích, vidím ty útrpné, nespokojené, nešťastné obličeje a vskutku málo lidí, jež potkávám, má spokojený či dokonce šťastný výraz ve svém obličeji. Kam se poděla hrdost lidí? Ona hrdost českého národa, Lvů a Lvíčat? Ne, již nevídám důstojné lidi, dnes mi připadá, že žiji v národě pštrosů.
	Mí milí spoluobčané, nepíši zde tato slova, abych Vás urazil či snad zesměšnil a vysmál se vám. Chci vám podat pomocnou ruku. A jak jinak pomoci člověku, který stojí v blátě a trápí se, že mu zde něco smrdí, než mu říci: stojíš v blátě, pojď na suchou zem. Tak i já vám říkám, promluvte, vyjádřete se, řekněte svůj názor k tomu, co se vás týká. Rok 1989 je daleko za námi a my máme svobodu a jsme to právě my, kdo utváří podmínky našeho žití u sebe doma i ve svém městě, ve státě a nepatrně, ale přece, na celé Zemi. Možná vám připadají tato slova jako vzletná, avšak řekněte sami, jak můžeme pomoci naší společnosti, postačí vám zvolit si několik lidí a pověřit je, aby se o vás starali? Budete je vždy poslouchat a věřit jim s důvěrou, jež jste jim již jednou sami dali? Nebo je lepší aktivně se neustále podílet na vývoji? Je nepodmíněně nutné mlčet, nadávat si pro sebe na „tamty“ a „tamto“? Není snad smysluplnější a pokrokovější říct svůj názor? 
	Nenabádám zde k anarchii. Dneska (zde je ten rozdíl mezi dneškem a obdobím před rokem 1989) máme takřka neomezené možnosti. Každý, bude-li chtít, se může podílet na rozhodování přímou politickou činností, každý má právo jít k volbám, máme a můžeme tvořit nová občanská sdružení, pomocí nichž – ale i bez nich – můžeme upozorňovat na nedostatky v rozhodování či činnosti našich politiků, zástupců na městech, kraji či státě, každý má právo vyjádřit se k problémům prostřednictvím novin, dopisů či pokud nedokážeme dostatečně formulovat naše nápady a připomínky, můžeme podpořit (svým „hlasem“) jiného člověka.
	Mohlo by se Vám zdát, že tato slova k tomuto tématu nepatří, že jsem se zamyslel nad něčím zcela jiným, avšak bylo by to klamným zdáním. Je žádané, ne-li přímo nutné, aby se na „budoucnosti města Chebu“ podíleli právě občané města Chebu, chceme-li (tedy chcete-li Vy) být spokojení s děním, životem Vaším a ve Vašem městě. Jsou to ty první krůčky, které musí a opravdu Musí udělat obyvatelé našeho města – opět mohu říct obyvatelé našeho státu, naší Země -, aby byli spokojenými svobodnými obyvateli a aby nebyli loutkami „těch nahoře“, kteří za nás rozhodují. Mluvíme-li o budoucnosti, je zde otázka svobody v úplně nové formě. Za svobodu již nemusíme bojovat, nýbrž se svobodou se musíme naučit zacházet. To je zásadní otázka naší budoucnosti – tedy, jak víme, naší přítomnosti projevené svými důsledky v budoucnosti.
	Zamysleme se nyní, co bychom my, občané, mohli změnit. Zamysleme se nad tím, co nás a právě nás, Chebany, nejvíce trápí či rozčiluje, co nás znepokojuje, co se nám zdá neuspokojivé? Tyto otázky vedou k růstu, vývoji. Ale opakuji, dejme si pozor – nesnažme se vymýšlet problém pro problém a tvořit tak budoucnost pro budoucnost. Netrápí-li nás nic, jsme-li spokojení, dejme to najevo, podělme se s našimi spoluobčany o naše pocity – staňme se skutečně lidskou komunitou. Pro každého člověka je nejzákladnější vyřešit své existenciální otázky, aby mohl skutečně žít, radovat se a pracovat. Dostaneme-li dále – přes tyto problémy, již začneme vnímat své okolí, více či méně, ale okolí na nás i tak bezprostředně působí. Naším okolím je příroda, ačkoliv to tak nevypadá a zejména ne ve městě.
	Otázka Přírody. Mnozí z nás již zjišťují, všimli si nám nepříznivého vlivu globálního oteplování, všimli si pozoruhodného chování počasí a přírodních živlů, všimli si špíny v našem okolí, toho nepořádku. Mnozí z nás šli dál, vzpomněli si, že člověk jako živočich vzešel z přírody, tedy byl, je a bude s ní vždy v přímém spojení. Avšak dnes, dnes žijeme povětšinou v „betonových krabicích“ a říkáme jim domovy, všude kolem nás jsou asfaltové či vydlážděné cesty a přírodu musíme ve městech jakoby hledat. Ne, to nejsou pesimistické věty, to je holé konstatování. Základem změny je uvědomění si tohoto stavu, tudíž se nebojme a přiznejme si „tu věc“. Čím víc lidí si toto uvědomí, tím dřív můžeme město Cheb změnit k našemu obrazu – „jaký si to uděláš, takový to máš“. Šetřit přírodu můžeme jistě každý den, stačí jen pozorovat naši činnost a uvědomovat si ji. Můžeme se postarat o kousek přírody před naším domem, třídit odpad, kontrolovat používání papíru, plastů a dalšího, využít více MHD a ne každý jezdit svým autem, naopak nemusíme plýtvat s elektrickou energií. Ne jenom pro přírodu tím něco uděláme, i pro sebe, své zdraví, svědomí, radost, spokojenost. Opravdu dnes děláme maximum pro ekologii?
	Otázka společenská. Poněvadž žijeme ve společnosti, lidé se musí dohodnout – ovšem nemusí a pak můžou válčit, zabíjet se, bojovat. Avšak lidé, kteří mají vůli žít spolu, snaží se o vytvoření harmonické společnosti. Nepochybně to byl jeden z důvodů vzniku politiky. Dnes však politika ztrácí na své funkčnosti, účinnosti. Jak jsem se již zmínil, málokterý občan aktivně pečuje o svoji obec. Přitom politika je zde pro nás, politici jsou našimi zástupci a měly by skutečně hájit zájmy obyvatel, kteří jim dali svou důvěru. Skutečnost je však jiná, většina lidí je nespokojená. Co dělají ti lidé? Jdou snad za svou pravdou? Ne, oni mlčí, snad se schovávají? Dnes již není čas na tato schovávání se, nechuť něco podniknout, na lhostejnost. Je ten nejvyšší čas spolupracovat. Skutečně spolupracovat, neberme si příklad z našich vrcholových politiků. Diskutujme intelektuálně, věcně, nebojme se říci svůj názor, náš záměr – jak sami vidíte u naších politiků, maskování pravdy je vždy velmi nápadné – a pamatujme si, že každý – opravdu Každý – se snaží o to nejlepší, svým způsobem. Máte jiný názor? Ano, výborně, pojďme si promluvit – již nenadávejme, tak nesmyslně -, rád se obohatím o to, co jsem dosud nestačil pojmout, či naopak rád pomohu Vám. Toto je obecný vzorec, buďte vstřícní a otevření. Vskutku zdánlivě odbíhám od společenského tématu, od politiky, avšak toto je politika budoucnosti, taková bude společnost, pokud chce přežít, a jak víme, budoucnost se neobejde bez činnosti teď.
	Bavíme se zde o růstu a vývoji člověka a nesmíme opomenout na část naší společnosti, které se to týká nejvíce. Mluvím o dětech, malinkatých i těch větších. Vychováváme je a posíláme do škol. Když vyrostou jsme na ně hrdí či naopak se divíme, co „to“ z nich je? Děti jsou budoucností města, celého světa. Měli bychom jim dát to nejlepší z nás, avšak dnes daleko víc – jak vidíme to nejlepší z nás již nestačí, nestačí mnohým z nás, natož dětem. Jak jinak si vysvětlíme, že právě oni, děti, propadají čím dál tím víc alkoholu, drogám? Výchova dítěte je jeho základním životním pilířem, na kterém dále staví. Vzpomeňte si na Vaše školní léta. Jaká to je vzpomínka? Nemyslím tím vzpomínku výběrovou toho nejlepšího, co se Vám událo. Nesetkávali jste se snad s „učiteli“, kteří neměli trpělivost, ba snad až ponižovali děti? Nesetkávali jste se s učivem, kterému jste nerozuměli a bylo ho až příliš? Vskutku mám pocit, že i dnes, pokud nevyučuje člověk, který má své zaměstnání jako poslání, který opravdu žije učením dětí a snaží se jim předat vše, jak nejlíp dokáže, tak pokud nevyučuje takovýto člověk, tak má škola naprosto opačné účinky, než které mít má. Pokud by to mu tak nebylo, tak kde jsou ty chytré a vyučené děti? Kde jsou ty vyrovnané, spravedlivé a láskyplné děti? Kde jsou ty děti, které se rády a nadšeně učí, neboť ví, že jim to je prospěšné? Nejsou-li tyto děti pouze prvňáčkové? Zde nás opět osloví Karl Jaspers: „Masová výchova vedla k zaslepenosti a bezmyšlenkovitosti, aby v opojené oddanosti byl člověk všeho schopen a nakonec přijal smrt a zabíjení, masové umírání v boji strojů za samozřejmé.“ Tento citát, starý snad čtvrt století, není snad hluboce pravdivý i dnes? Co můžeme udělat pro naše děti?
	Město Cheb, jakožto územní celek, má bohatou historii a po většinu své existence měla výsadní postavení v přilehlém okolí. Již ve 12. století si Cheb získal důležitost díky své pohraniční poloze. V 15. století patřilo město Cheb s hospodářskou a vojenskou mocí mezi největší a nejbohatší města zemí Koruny České. Město nezaostalo ani na konci 19. století v průmyslové revoluci, v Chebu byly založeny textilní továrny, stavební podniky, anglická firma zde měla výrobnu na jízdní a motorová kola, pivovar, jenž patřil svojí produkcí k největším v Čechách, nádraží zde patřilo k významným železničním uzlům. Celé 20. století však naše město výrazně poznamenalo – první a druhá světová válka, komunistický režim. Až poslední desetiletí se opět vrátilo k vývoji, jak ekonomickému tak i kulturnímu. Je důležité znát svou historii či při nejmenším se před ní neschovávat, neboť naše minulost je a bude s námi spjata a my jsme zde proto, abychom se z ní poučili, hledali počátky našich problému právě v ní a snažili se o jejich nová řešení. 
	Toto naše uvažování je více teoretické, ideové. Vždy když chceme začít s něčím novým, nejdříve to nové vymyslíme a zrodí se v našich hlavách nápad – myšlenka, tedy idea. Abychom tuto myšlenku či naše teoretizování uskutečnili, je nutné je uvést v praxi, realizovat je. Zavést tyto nové a neustále zavádět novější, pro náš růst a naši budoucnost není vhodné zakrnět a lpět na svých starých názorech, které již pozbyli svůj účel a smysl. Nestačí přečíst si jednu úvahu, ale uvažovat neustále. Je to jistě o mnoho práce navíc, ale řekněte sami, nepřináší-li tato práce ovoce? Pamatujme, že „bolest a nepohodlí v nás má často vyburcovat a probudit naši pozornost“. Na závěr této úvahy (závěr v tomto textu, nikoliv však ve Vaší hlavě) si položme jednu otázku: jsem spokojený se svým městem? Nejsem-li, učiním teď něco k lepšímu a změním tak naši budoucnost?
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