O ztracené bustě
Naproti škole dodnes stojí prázdný podstavec, na kterém stávala busta A. Švehly.
Dle sdělení pamětníků byla busta instalována v roce 1936 po vítězství agrárníků ve
volbách. Její odhalení byla pro místní velká sláva, řečníci řečnili, hudba hrála. Za 2.
světové války byla ukryta před nacisty, ale ani po ní nebyla znovu instalována. Po
komunistickém puči v r. 1948 se našel jeden horlivý člen KSČ, který údajně hodil bustu
do žumpy na statku, a již nikdy více se nenašla.

Současný stav podstavce bysty A.Švehly.

Takto asi mohla busta A.Švehly vypadat.
Tato je z Městce Králové.

Kdo vlastně byl Antonín Švehla (1873-1933)? Významný český agrární politik,
účastník protirakouského odboje, jeden ze zakladatelů novodobého československého
státu, patřil k tzv.“mužům října“.
Od roku 1902 byl ve vedení české agrární strany. V letech 1922-29 stanul v čele
vlády a usiloval o prosperitu i upevnění demokratického právního řádu. Byl mistrem
politické dohody a kompromisu, pokud bylo třeba, své mínění vyslovil nahlas, při čemž
zájem státu byl u něj vždy na prvém místě. F. Peroutka poznamenal, že počátky státu
měly tři hlavní sloupy: 28. říjen, pozemkovou reformu a ústavu. Nebylo náhodné, že k
vytvoření všech tří pilířů státnosti přispěl lvím podílem právě Švehla. T. G. Masaryk o
něm v posmrtné vzpomínce uvedl: „Našel jsem v něm při budování nové republiky a
demokracie spolutvůrce loajálního a dovedného. Náš stát je šťasten, že mu osud v
pravý čas dal pracovníka a státníka, jako byl Švehla“.
Má mnoho co říci i dnešku, kdy těch opravdových politiků je tak pramálo.
Závěrem jeden jeho citát: „Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte
své vůdce, kterým svěřujete své osudy“.
Zůstává prázdný podstavec busty, jako připomínka lidské hlouposti a
nesnášenlivosti.
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