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KOMUNÁLNÍ   VOLBY 

  Podzimní volby do zastupi-

telstev měst a obcí jsou stejně 
důleţité, jako byly jarní volby 

do Poslanecké sněmovny. Ko-

munální volby budou rozhodu-

jící pro to, aby se udrţela zá-
kladna KSČM nejen jako zá-

klad pro práci v obcích, ale 

i  jako základ pro politiku těs-
ně spjatou s občany, s jejich 

problémy. Cílem je dát moţ-

nost občanům volit KSČM 
a levicovou politiku pro svou 

obec. 

  Je nutné naše spoluobčany 

oslovit a nabídnout jim takové 

místní volební programy, které 
mohou svým volebním hlasem 

podpořit. Měli bychom si při-

pravit pro město i pro kaţdý 
obvod problematické záleţi-

tosti a nabídnout občanům ře-

šení. Voleb by se měly aktivně 
zúčastnit všechny základní 

organizace, například zpraco-

váním místních volebních té-

mat. Jde však o to, aby volební 
programy byly konkrétní, sro-

zumitelné a hlavně reálné. 

Všichni zastupitelé, a přede-
vším ti na volitelných místech, 

by se měli daleko výrazněji 

podílet na předvolební kampa-

ni. Je třeba ukázat, ţe politika 
KSČM na komunální úrovni 

můţe být alternativou k pravi-

covému vývoji posledních 

dvaceti let. 

  Právě komunální úroveň čes-

ké politiky je pro KSČM veli-

kou šancí. Kdyţ občané uvidí, 
ţe komunisté mají výsledky 

a myslí to se svými sliby sku-

tečně upřímně, potom je zde 

i šance získat širší pozice 
a větší váhu ve volbách parla-

mentních. 

Tisková komise OV KSČM 

Stanovisko k současné politické situaci  

v České republice 
 

 Demokracie končí – vláda ČR hodlá zrušit myšlenku komunistické ideje 
zákonem. Zakáţe srp a kladivo, protoţe jí vadí dělník a rolník. Zavře snad myš-

lenku do plynové komory? Kladiva a srpy roztavíme? Zakáţe chudším mít více 

dětí, protoţe podpoří v kaţdé rodině jen jedno dítě. Zakáţe lidem být staří a ne-
mocní a vyloučí talentované a nemajetné z moţnosti vyššího vzdělání. Ale vrátí 

majetek katolické církvi a sudetským Němcům dle jejich poţadavků. Dílo bude 

dokonáno a český národ postupně vymře. Definitivně dojde ke konečnému řeše-
ní české otázky, které se nepodařilo ani císaři Zikmundovi a křiţákům ve 

14.  století, ani Habsburkům, ani ve II. světové válce Hitlerovi. 

 Současné oslavování vrahů za hrdiny, štvaní mladých proti starým, zdra-

vých proti nemocným, bohatých proti chudým a demontáţ zbytků českého hos-

podářství k tomu rovněţ rychle přispívá. Strach některých lidí ze ztráty zaměst-

nání a uţivení rodiny podlamuje i ducha českého národa a jako jediný viník to-
hoto marasmu je prezentována KSČM. Řekl bych jak ubohé. Vtip je v tom, 

ţe  je opět před volbami do zastupitelstev měst a obcí a části Senátu PČR. Proto 

je třeba vyvolat v lidech strach z komunismu, aby opět zvolili lidi nehodné ale 
pravicové, a mohla být dokonána zkáza. Kolik lidí asi pouţívá svoji hlavu a ne-

má ze strachu nebo nenávisti temno před očima? Ukáţou volby změnu? 

RSDr. Ladislav Urban 

                                   Předseda Plzeňské krajské rady KSČM  

a OV KSČM v Domažlicích 

Konstruktivní opozice – záruka demokracie 

 Volby se blíţí mílovými kroky. Úkolem komunistů v současné do-

bě je mimo samozřejmého přesvědčování potencionálních voličů o reál-

nosti a správnosti našich volebních programů, ale také o nutnosti jít volit. 

Vyuţít toto právo, které je z určitého pohledu také povinností. Vţdyť 

kaţdému z nás záleţí na tom, kde a jak ţije. Vrcholová politika se ovliv-

ňuje těţce, ale ţivot našeho města či  naší obce – ten bychom ovlivnit mě-

li. 

 Argumentem „nevoličů“ je to, ţe jejich jeden hlas stejně nic nezmů-

ţe a ti nahoře si stejně udělají všechno po svém. S tímto jejich přesvědče-

ním je nutno třeba usilovně bojovat. Nic nevítá vládnoucí pravicová gar-

nitura tak radostně jako tento názor. Stačí jim potom, aby k volbám přišlo 

„horních deset tisíc“ a  mohou si opravdu dělat, co chtějí. 

 Na komunální úrovni je však situace přece jen o něco příznivější. 

Upřímně si musíme přiznat, ţe vítězná komunistická kandidátka se stává 

ve většině našich obcí utopií. I ten takzvaný koaliční potenciál mají ve 

chvíli sestavování nových obecních orgánů komunističtí zastupitelé větši-

nou nízký. 

     (pokračování na straně 2) 
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Blíží se 

 komunální volby 
 V naší společnosti jsou kaţdým 
druhým rokem volby do zastupitel-

ských sborů aţ jiţ na úrovni Evropské 

unie, našeho parlamentu, krajů nebo 
měst a obcí. Jsou důleţité, protoţe 

jaké lidi a s jakými programy zvolíme 

– tak vypadá ţivot obcí, krajů, republi-
ky i EU. Kaţdé volby však mají svá 

specifika, pokud jde o vlastní volební 

akt.  

 Letošní nadcházející volby do 

měst a obcí budou odlišné neţ volby v 

květnu v technice úprav volebního 
lístku. Volební lístek bude pouze je-

den, ať pro jednu nebo několik kandi-

dátek. 

  Kandidátky mohou být uvedeny 

na obou stranách volebního lístku. 

Kde bude jedna kandidátka 
na  volebním lístku, má volič dvě 

moţnosti: buď zakříţkuje kandidátku 

v záhlaví nebo bude kříţkovat jen jed-

notlivé kandidátky dle svého výběru. 

 Tam, kde bude na volebním 
lístku více kandidátek, má v zásadě 

čtyři moţností: 

a) označí jednu volební stranu kříţkem 

b) označí jednu volební stranu kříţ-

kem a dalšími kříţky kandidáty na 
různých jiných kandidátkách – ti pak 

ubírají hlasy označené volební straně 

c) značí kříţkem jen kandidáty na růz-

ných kandidátkách – nejvýše do počtu 

volených zastupitelů 

d) označí kříţkem jen kandidáty jedné 

volební strany. 

 Pro naše členy doporučujeme 

kříţkovat jen naši volební stranu a 

případně preferenční kříţky našich 
kandidátů, protoţe kříţky u kandidátů 

jiných volebních stran sniţují počet 

hlasů pro KSČM, a navíc jinému 
označenému kandidátovi nemusí vů-

bec pomoci k  postupu do zastupitel-

stva. 

 Pokud volič neoznačí ţádnou 

volební stranu ani ţádného kandidáta, 

označí více kandidátů neţ je počet 
členů zastupitelstva nebo více voleb-

ních stran, případně hlasovací lístek 

přetrhne nebo nevloţí do úřední obál-

ky, je jeho hlas neplatný. 

Ladislav Urban 

Kandidátky KSČM v roce 2010 

 Kandidátní listiny jsou odevzdány a nyní následuje jejich pře-

zkoumání na registračních úřadech, aby kandidátky obsahovaly všechny 

náleţitosti stanovené zákonem. 

 Komunistická strana Čech a Moravy podala v okrese Domaţlice 

celkem 15 samostatných kandidátek. Schopnosti komunálních politiků 

z  našich řad hodlají vyuţít i tři kandidátky občanských sdruţení. 

 V porovnání s komunálními volbami v roce 2006 (myšleny jsou 
skutečné výsledky, tj. obce, ve kterých máme v současné době komunis-

tické zastupitele) dochází k poklesu o tři kandidátky, v jedné obci nao-

pak kandidátka přibyla. 

 Kde jsou příčiny tohoto poklesu? Pokusme se rozdělit je na příči-

ny vnější a vnitřní. Zde se budeme zabývat těmi vnějšími. Myslíme tím 
především dvacet posledních let a mediální honbu na komunisty. V ne-

dávné době k tomu přibyla váţně míněná snaha státních orgánů – míněn 

Senát a vláda ČR – o úplný zákaz KSČM. Zapomeňme na ujišťování 

našich představitelů, ţe jsme stranou legální, legitimní a demokratickou, 
která neporušuje zákony tohoto státu. Můţe si snad někdo z nás, při po-

hledu na kaţdodenní realitu kolem sebe, ještě myslet, ţe ţijeme v práv-

ním státě? Právo, morálka, pravda, slušnost, pokrok – to vše bylo nahra-
zeno jediným slovem – peníze. Kolem nich se všechno točí, ony rozho-

dují o tom, kam bude směřovat vývoj v tomto státě. Máte-li jich dosta-

tek, máte i pravdu a tím pádem i zákon na své straně. V opačném přípa-
dě s vámi bude doslova zameteno (ale samozřejmě úplně demokraticky) 

a nikde nenaleznete zastání. Snad jenom u komunistů, ale má to cenu se 

na ně obracet, kdyţ je stejně vláda zruší? 

 Takto uvaţuje běţný občan, který je dvacet let tlačen k tomu, aby 

byl nemyslícím individualistou, staral se jen a jen o sebe a o svůj pro-
spěch. Pokud je mu dobře, tak mu tento stav vyhovuje, ale kdyţ je zle, 

kde hledat zastání? 

 Spolehněte se na vlastní rozum, na vlastní ţivotní zkušenosti, pře-

staňte sledovat televizi a v novinách čtěte více mezi řádky. Třeba potom 

pochopíte. K tomu Vám přejeme šťastnou ruku při výběru nových zastu-

pitelů. 

Tisková komise OV KSČM 

(pokračování ze strany 1) 

Konstruktivní opozice – záruka demokracie 

 Jiná je však situace při běţné práci zastupitelstva. Zde se vý-

znamně projevuje, ţe komunisté jsou v zastupitelstvu kvůli práci, 

kvůli svému programu, kvůli zájmům nejširší veřejnosti. Oni to 

jsou, kteří mohou a musí dohlíţet na to, aby zejména hospodaření 

obce nebylo v rozporu s právními předpisy, ale také na to, aby jed-

notlivá rozhodnutí obecních orgánů nebyla přijata proti zájmům 

většiny občanů. V dnešní době, kdy si mnohý starosta myslí, ţe je 

první po pánubohu, je to role velice významná a nezastupitelná. 

 Všichni víme o poměrně malé návštěvnosti zasedání obec-

ních zastupitelstev ze strany občanů. Je tedy na nás, na komunis-

tech, abychom dokázali včas a dostatečně hlasitě upozornit veřej-

nost na jednání obecního zastupitelstva, které by bylo v rozporu 

s  jejími zájmy. V praxi musíme ukázat, ţe to jsou opravdu přede-

vším komunisté, kteří na všech úrovních volených orgánů hájí 

oprávněné zájmy voličů. Jenom svojí prací docílíme v dalším ob-

dobí zlepšující se volební výsledky. 

Tisková komise OV KSČM 
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Krize se v obcích teprve 

projeví 
...varuje Ladislav Urban, předseda Plzeňské 

krajské rady KSČM 

Jak jste spokojen se zastoupením KSČM 

v obecních a městských zastupitelstvech 

Plzeňského kraje ? 

 V letošních komunálních volbách 

došlo v kraji ke sníţení zastoupení KSČM 
v obecních a městských zastupitelstvech. 

V některých místech sice kandidujeme no-

vě po určité přestávce, ale ve více místech, 

zejména malých obcích, se nám nepodařilo 
kandidátky ustavit. Spokojen tedy rozhodně 

nejsem a situaci nevidím příznivě zejména 

pro další volby v roce 2014. 

Jak by se mělo toto zastoupení změnit po 

nadcházejících komunálních volbách? 

 Zastoupení ve větších místech zůsta-

ne zhruba na současné úrovni. Otázkou zů-

stává, kde nám volební výsledky umoţní 

pracovat v koalici a kde zůstaneme opozič-

ními zastupiteli. To mají v rukou občané. 

Ve kterých obcích si komunističtí zastu-

pitelé počínají nejlépe? 

 Obecně by se dalo říci, ţe naši zastu-

pitelé si nejlépe vedou tam, kde jsou 
v koalici, která ovlivňuje řízení obce, nebo 

ve větších místech např. v obecních radách. 

Není to však podmínkou a i jeden zastupitel 

můţe být v jednání zastupitelstva přínosem 
– pokud zná problémy obce a nebojí se pro-

sazovat taková rozhodnutí, která většina 

občanů schvaluje. Nechci být konkrétní – to 
si musí vyhodnotit sami zastupitelé právě 

teď, před komunálními volbami. 

Jak se ekonomická krize dotkla hospoda-

ření a rozvoje jednotlivých obcí v kraji, 

které postihla nejvíce? 

 Ekonomická krize se v obcích proje-
ví se značným zpoţděním. Zatím vláda 

ve svém prohlášení hovoří o odstranění 

chudých obcí – toto se nepodaří. Malé obce 
bez vlastního majetku, např. obecního lesa, 

a bez dostatečných daňových výnosů budou 

jen velmi těţce hospodařit a budou muset 
kaţdou korunu dvakrát obrátit, neţ ji vyda-

jí. Zvyšování nezaměstnanosti, sniţování 

výnosů daní, ztěţování dostupnosti pro-

středků z ROPu (dotační systém EU, pozn. 
red.), se ukazuje jako hlavní brzdy rozvoje 

zejména menších obcí. Nejhůře pak budou 

fungovat vysoce zadluţené obce. 

18. 8. 2010  HaNo 

Představujeme    kandidáty   KSČM 
 Jmenuji se Václav Šmejkal a ve funkci starosty obce 

Vidice jsem jiţ od roku 1998, to je tři volební období. V naší 

nevelké obci máme 9členné zastupitelstvo. S těmito členy za-

stupitelstva se mi výborně spolupracovalo, coţ dokazuje i  to, 

ţe jsme se všichni usnesli na prioritě a tou bylo vybudování 

veřejného vodovodu. V  1. volebním období jsme museli po-

řídit územní plán, protoţe obec neměla zpracovanou ani urba-

nistickou studii. Bez těchto dokumentů nelze prakticky 

v  obci nic realizovat.  

 Ve 2. volebním období jsme nechali vypracovat a ná-

sledně jsme schválili projektovou dokumentaci na veřejný 

vodovod. Na začátku 3. volebního období jsme obdrţeli sta-

vební povolení na výstavbu vodovodu a také se hned do jeho 

budování pustili. Práce trvaly přibliţně 1,5 roku a pak mohli 

všichni obyvatelé obce uţívat kvalitní pitnou vodu. K obci 

Vidice náleţí ještě dvě spádové obce - Libosváry a Chřebřany 

a celkem s těmito spádovými obcemi máme asi 185 obyvatel. 

 V letošním roce jsme pořídili geometrické plány na 

9  stavebních parcel, určených pro zájemce k výstavbě rodin-

ných domů. Tyto parcely budou při prodeji plně zasíťovány. 

Veřejný vodovod vede v blízkosti těchto parcel a nyní jsme 

nechali vypracovat projektovou dokumentaci na kanalizaci 

k  těmto pozemkům. 

 V obci pořádáme nejrůznější sportovní a kulturní akce. 

Je to např. pouťový turnaj ve stolním tenisu ( letos se zúčast-

nilo 32 hráčů), turnaj v malé kopané, Vidické letní lyţování - 

letos proběhlo 28. srpna. A z kulturních akcí je velká účast 

na  dni dětí, který kaţdoročně pořádáme ve spolupráci s míst-

ními hasiči. Taktéţ je značný zájem o další kulturní akci, 

a tou je 8.  března MDŢ, kde se ţeny všech věkových katego-

rií sejdou v hojném počtu v naší kulturní místnosti. Ţeny do-

stanou kytičku, menší občerstvení a k tanci a  poslechu jim 

zahraje skvělá hudba. 

 Také občané, musím říci, se snaţí. Starají se o prostran-

ství okolo svých domů. Chtějí je mít pěkné, takţe nerozlišují, 

zda se jedná o pozemky jejich vlastní či obecní. Z jejich stra-

ny je to pro obecní úřad velká pomoc a za to jim patří moje 

poděkování. 

 Máme zde také výbornou partu dobrovolných hasičů, 

kteří se pravidelně zúčastňují různých soutěţí v poţárním 

sportu a vţdy přivezou nějaký ten pohár. Sami taktéţ pořádají 

různé kulturní a  společenské akce. 

 Obec Vidice je poslední obcí na okresu Domaţlice, ale 

ţít na  samém konci okresu ještě neznamená být na konci svě-

ta.  

 I kdyţ jsem musel skoro po celý svůj dosavadní ţivot 

dojíţdět, jak do základní a pak i do střední školy, tak i později 

do práce, nikdy jsem po přestěhování nijak netouţil. Mám to 

tu rád a uţ si nedovedu představit, ţe bych ţil někde jinde. 

V  příštím volebním období nás čeká spousta náročné práce 

a  proto jsem se rozhodl znovu kandidovat, abych tuto nároč-

nou práci pomohl zastupitelstvu zvládnout. 
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Co nabízí komunální 

politici za KSČM 

svým voličům 
 

 Komunální politik je člo-

věk pracující pro obec – pro obča-

ny. Neměl by rozlišovat politické 

zaměření ostatních zastupitelů ani 

občanů, ale snaţit se pracovat pro 

jejich prospěch. Z tohoto závěru 

se pak často říká, ţe na malé obci 

se lidé tolik nerozlišují kdo je 

v jaké straně, ale co dělá pro 

ostatní. Jenomţe i v malé obci se 
liší zájmy a potřeby jednotlivých 

občanů a co je v prospěch jedno-

ho můţe být v neprospěch druhé-

ho. 

 Komunističtí zastupitelé 

nabízí svým voličům, ţe bu-

dou hájit zájmy prostých lidí, 
tedy těch, kteří ţijí ze své prá-

ce a nebudou podporovat zá-

jmy bohatců. Jinak řečeno pra-

covat tak, aby obec vyváţeně 
věnovala pozornost a prostřed-

ky na zařízení slouţící všem 

občanům nebo jejich převáţné 
většině, tedy nejen komunika-

ce a dopravní obsluţnost, ale 

podpora práce zájmových or-

ganizací, činnosti dětských 
organizací, sportu, sluţeb pro 

občany, dostupného bydlení i 

pro méně majetné, vzhledu 
obce, podpoře podnikatelských 

aktivit. Řeknete - to ale snad 

chtějí všichni? Ano slibují to. 
 Náš zastupitel ale musí 

sledovat především dostupnost 

a prospěšnost pro všechny ob-

čany a ne zvýhodňování jen 
některých vybraných a majet-

ných. Nabízí tedy podporu 

dostupného nájemného 
v obecních bytech, finanční 

dostupnost sluţeb, ochranu 

občanů před arogancí úřadů. 
Nabízí svým voličům hájit 

jejich zájmy proti mafiím, kte-

ré chtějí ovládat obce, a ţít 

z jejich finančních prostředků. 
Nabízí svým voličům boj proti 

korupci a maximálně účelné 

vynakládání prostředků obce 
ve prospěch jejích občanů. 

Nabízí plnění vlastního voleb-

ního programu, na který týden 

po volbách nezapomene. 

Ladislav Urban 

Respektování reality 

je základní podmínkou dobré práce komunálního politika 

z  KSČM, říká sedmapadesátiletý soukromý podnikatel Tomáš 

Kerpčár z Bělé nad Radbuzou. O pravdivosti jeho slov svědčí 

jeho právě končící jiţ páté volební období v zastupitelstvu 

města Bělá. Zcela samozřejmě chce své dlouholeté zkušenosti 

vyuţít ve prospěch obyvatel města i v dalším volebním obdo-

bí. 

 Jeho práce byla při minulých volbách oceněna voliči 

tak, ţe se prostřednictvím preferenčních hlasů dostal z nevoli-

telného místa kandidátky do jejího čela. Městské zastupitelstvo v Bělé je převáţně 

pravicového charakteru, ale profesní schopnosti v oblasti stavebnictví soudruha 

Kerpčára ráda vyuţívá i městská rada, kde Tomáš poslední dvě volební období pů-

sobí. 

 Poţádali jsme soudruha Kerpčára o několik osobních názorů, kterými se 

chce prezentovat před voliči při nadcházejících komunálních volbách. 
 

Jaká stěžejní investiční akce čeká naše město v příštím volebním období? 

 Uţ současné zastupitelstvo zahájilo práce na revitalizaci bytového fondu 

v  majetku města. Tato investiční akce za cca 45 mil. Kč by měla zásadně změnit 

úroveň bydlení v nájemních domech města. Zastupitelstvo hodlá vyuţít stávající 

státní dotační politiku a moţná poslední moţnost, jak investiční akci takového roz-

sahu uskutečnit. 

 Na tuto akci existují různé názory, nejen v zastupitelstvu, ale i v naší ZO 

KSČM, ale faktem je, ţe kaţdé jiné řešení by bylo ve svých důsledcích mnohem 

finančně náročnější a faktický efekt na úroveň bydlení občanů Bělé by byl mini-

mální. 
 

Podle jakých kritérií by voliči měli dávat své hlasy? 

 Určitá část voličů je úzce svázána se svou „mateřskou“ stranou, proto bez 

váhání dá hlas jí. Ostatním voličům bych doporučil dobře zvaţovat, koho pošlou 

na  radnici. V obci či městě, kde se lidé dobře znají, je moţno brát v úvahu, jaká 

práce, jaké zkušenosti za tím kterým kandidátem stojí. Lépe neţ v jiných volbách je 

moţné i zváţit reálnost slibů jednotlivých kandidujících subjektů. 
 

Platí to i pro KSČM? Sám jsi zažil dobu, kdy vedle většiny v zastupitelstvu 

jsme měli i komunistického starostu. Dnes má KSČM tři mandáty. Kde vidíš 

příčinu poklesu přízně voličů? 

 V celé společnosti je vidět odklon od politiky. Nezanedbatelnou roli také 

hrají veřejná média a jejich boj proti všemu, co jen zavání slůvkem komunistický. 

Vedle toho je i citelný pokles naší členské základny. Mladší členové končí s čin-

ností v naší straně, ti starší odcházejí na věčnost. Důsledkem toho je určitá setrvač-

nost v naší činnosti a sniţující se akceschopnost. Je jasné, ţe takto nastupující mla-

dou generaci neoslovíme. Přesto se nám povedlo naši kandidátku určitým způso-

bem omladit a zapojit na ni i nestraníky. To by spolu se zpracovávaným volebním 

programem mohlo přilákat nerozhodnuté voliče. 
 

Podle předběžných informací kandiduje v Bělé osm volebních subjektů. Jak 

tipuješ volební výsledek KSČM a kdo bude příštím starostou? 

 Myslím, ţe KSČM má reálnou šanci obhájit své tři mandáty. Co se týče sta-

rosty, tak bych si přál, aby svoji pozici obhájil ing. Picka. Za radnicí je za šestnáct 

let jeho starostování vidět obrovský kus práce pro město a jeho občany. To rozumní 

voliči určitě ocení. Dalším, ne nepodstatným rysem jeho práce je to, ţe zastupitel-

stvo aţ na relativně krátké období kolem voleb nepolitikaří, ale soustředí se na kon-

krétní práci. I zde samozřejmě platí, ţe kdo nic nedělá, nic nezkazí. Populisticky 

kritizovat a být za hrdinu, to není tak těţké, ale dokázat přiloţit ruku k dílu, to uţ je 

náročnější. Komunističtí zastupitelé trvale dokazují, ţe práce ve prospěch občanské 

veřejnosti jim není cizí. Pevně věřím, ţe to voliči svými hlasy ocení. 

      Tisková komise OV KSČM 
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Představujeme    kandidáty   KSČM 

JARMILA  KULÍKOVÁ 

 Poprvé jsem byla zvolena do zastupitelstva městyse Klenčí 

pod Čerchovem ve volbách v roce 1998 a v zastupitelstvu pracuji 

dosud. 

 V prvním volebním období jsem pracovala v kulturní komi-

si zastupitelstva a další dvě volební období jako předsedkyně 

kontrolního výboru zastupitelstva. Kontrolní výbor pracoval 

podle ročního plánu schváleného zastupitelstvem a prováděl mě-

síčně jednu aţ dvě kontroly různých úseků hospodaření městyse. 

Z kontrol podával písemné podrobné zprávy do pravidelného mě-

síčního zasedání zastupitelstva. Stručně o výsledcích kontrol byla 

informována i klenečská veřejnost prostřednictvím měsíčníku 

ČAKAN, který je roznášen do kaţdé rodiny v Klenčí. Musím říci, 

ţe členové kontrolního výboru byli zodpovědní a pracovití, a pro-

to se nám práce dařila. Podstata kontrolní práce je týmová. 

 Rozhodla jsem se opět kandidovat do zastupitelstva našeho městyse v nadcházejících volbách. Bu-

du-li zvolena, bude pro mou práci v zastupitelstvu prioritou dosaţení opravy silničního průtahu Klenčím v 

návaznosti na opravy chodníků, případně i ostatních komunikací v městysi. Projekty jsou připraveny, teď 

se zabezpečují dotace a další finance. Tato stavba bude prováděna ve spolupráci s Krajským úřadem Pl-

zeňského kraje, protoţe silniční průtah městysem je majetkem Plzeňského kraje. Samozřejmě budu na 

tomto úkolu spolupracovat s ostatními zastupiteli, protoţe síla je jen v dobrém pracovním kolektivu. Ten, 

doufám, klenečtí voliči správně vyberou a zvolí. 

Jarmila Kulíková, Klenčí pod Čerchovem 

Ing.  JAN  BENDA  

 Poprvé jsem kandidoval v roce 1990. Podle nové termino-

logie v prvních svobodných volbách. Byl jsem zvolen zastupite-

lem. V dalších volbách jsem se dostal znovu do zastupitelstva a 

začal vykonávat funkci místostarosty a  jsem jím dosud. Zdá se 

to aţ neuvěřitelné, ale v zastupitelstvu jsem jiţ páté volební ob-

dobí. 

 Z titulu funkce jsem zastupoval starostu při nejrůznějších 

příleţitostech, od svateb po přijímání návštěv a  podobně. Čas od 

času bylo třeba hosty nejen vítat, ale i provázet po Klenčí a okolí. 

Tady mi přišla vhod znalost dějin naší obce, ale i důvěrná znalost 

okolí, především našich krásných lesů. Protoţe jsem lesní inţe-

nýr, mohu podávat kvalifikované informace nejen o lesích měst-

ských (jako ředitel), ale i o obecních z profesního zájmu.  

 Určitě jsem se s řadou z vás sešel při pietních aktech na 

Lískové nebo na Čerchově, případně při akcích jiných spolků 

nebo organizací. 

 Závěrem se ještě krátce vrátím k práci zastupitelstva. Od 

samého začátku jsme razili a razíme zásadu spolupráce napříč 

politickým spektrem. Politikaření se u nás neujalo. Drtivá většina zastupitelů má snahu pomáhat rozvoji 

obce. Naše ZO KSČM pomáhala například při úklidu vstupní části hřbitova, při výsadbě lesních stromků 

v  obecních lesích nebo úklidu na Výhledech. I v dalším období chceme v nastoupené cestě pokračovat.  

 Naším krédem je sluţba obci a našim spoluobčanům. 

Ing. Jan Benda, Klenčí pod Čerchovem 
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V komunální politice není politická příslušnost rozhodující 

 V úterý 10. srpna ve čtyři odpoledne skončil termín pro odevzdání kandidátních listin pro komunál-

ní volby příslušnému registračnímu úřadu. 

 KSČM bude kandidovat ve více neţ 1 850 obcích. Jejich počet se kaţdým dnem upřesňuje. Haló 

noviny o tom informoval místopředseda ÚV KSČM Milan Bičík. 

 V některých malých obcích se podaří sestavit sotva jednu společnou nezávislou kandidátku. Často 

jsou na ní i zástupci KSČM, kteří mají chuť pracovat pro svou obec, mezi spoluobčany mají autoritu, pro-

toţe uţ za nimi stojí kus práce ve prospěch svých sousedů. 

 V komunálních volbách před čtyřmi lety lidé zvolili členy 6 365 zastupitelstev. Komunisté v nich 

získali 10,8 procenta hlasů. V zastupitelstvech obsadili 4 268 křesel, coţ bylo 6,84 procenta z celkového 

počtu 62 429 zvolených zastupitelů. Bičík nemá rád čísla, s volebními počty je to prý v »komunálkách« 

sloţitější. Záleţí na velikosti obce, počtu voličů. V malé obci na jeden mandát stačí třeba osm hlasů, 

ve  městě je to však například 750 hlasů. »Počet získaných mandátů přesně neuvádí sílu strany, proto zde 

nerad pouţívám čísla,« uvedl Bičík s tím, ţe třeba lidovci získávají hodně hlasů na venkově, ne ve měs-

tech. Ale uvádí se průměr, který je dost ošidný. 

 Čísla ne vţdy vypovídají zcela pravdivě. Zhruba v 1 585 obcích bude KSČM kandidovat samostat-

ně. Členové strany se však objeví i na nezávislých kandidátkách. »Kandidátek s účastí KSČM je zatím 

1  855,« informoval včera náš list Bičík.  

 

Zkušenost k nezaplacení 

 Většina členů krajských zastupitelstev, ale i parlamentu, prošla zkušenostmi komunální politiky. 

Neplatí však jednoznačně, ţe komunální politika je předstupněm k »vyšší kariéře«. Někdo v ní pracuje 

celý ţivot. »V republice máme stovky i tisíce lidí, pro které se stala práce pro obec, pro spoluobčany celo-

ţivotním posláním,« řekl místopředseda strany. KSČM má v obcích i řadu starostů či místostarostů, 

mnohde komunisté pracují jako předsedové výborů, často kontrolních atd. Lidé v konkrétních místech 

obvykle hodnotí stranu podle práce pro blaho své, své rodiny, svého okolí, celé obce. A nezajímá je, jaký 

dres lidé z radnic nosí. Čím menší je obec, tím méně platí, ţe lidé volí kandidáty do zastupitelstev podle 

jejich stranické příslušnosti. Kaţdý si tam vidí tzv. aţ do ţaludku. Nikdo se před nikým neschová jen za 

slova. Spoluobčané vědí, kdo je pracovitý, ochotný, a kdo naopak protivný »nemakačenko«, který chce 

případně jen sbírat body pro svou vyšší kariéru. »Čím menší obec, tím je menší důraz na to, kdo je z které 

politické strany,« uvedl Bičík. 

 

Nezávislí v obcích 

 V řadě menších a malých obcích se totiţ ztěţka daří sestavit i jen jednu kandidátní listinu tzv. nezá-

vislých. Nejednou ji iniciují právě komunisté. Většinou se nehledí na to, kdo z jaké strany přichází. Čím 

větší obec či město, tím je větší počet kandidátních listin. A tím větší je i zájem o podíl na práci zastupi-

telstva. Ve velkých obcích a městech často bývají i rozdílné, političtější programy, do komunální kampa-

ně se vnáší tón celostátní propagandy, mnohdy nelítostně nesnášenlivé politiky. 

 Bičík přiznal, ţe obecně je stále sloţitější zejména v menších obcích sestavit samostatnou kandidát-

ku jedné strany. To se netýká zdaleka jen KSČM. »Na komunální úrovni je běţné, ţe na kandidátce poli-

tické strany jsou i bezpartijní sympatizanti. Není výjimkou, ţe strana, včetně KSČM, vyšle do ‚klání‘ jed-

noho dva členy a většina kandidátky je sloţena z bezpartijních,« řekl místopředseda komunistů. 

 Bičíkovi je líto, ţe lidí ochotných pracovat ve prospěch druhých – často s nárokem na minimální 

odměnu, je stále méně. Nejvíc je to znát v malých obcích. Mnohé odradí i skutečnost, ţe jejich práci neo-

cení spoluobčané ani morálně a za svou práci sklízejí jen nevděk. 

(pokračování na straně 8) 
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Ohlédnutí za okresní konferencí 
 Začátkem dubna tohoto roku se v Poběţovicích konala okresní konference KSČM. Na ní, mimo obvyklý 

program, proběhla podnětná diskuse, ke které se na tomto místě chceme ještě ve stručnosti vrátit. 

 

Nedat zapomenout 

 Práci a aktivity Klubu českého pohraničí (KČP) zde prezentovala neúnavná Libuše Popelková 

z Horšovského Týna. 

 „V roce 2001 jsme na popud Karla Hrušky založili náš KČP se 16 členy a dnes je nás již 45. Hned 

od  začátku jsme si uvědomovali, že musíme především mladé lidi seznamovat se skutečností, proč jsme 

v roce 1938 přišli o naše pohraničí, kým a proč byla vyvolána II. světová válka a jaké hrůzy přinesla. Začali 

jsme s besedami na středním odborném učilišti a získali k účasti na nich očité svědky, pamětníky i televizní-

ho reportéra Stanislava Motla.“ 

 Studenty vyprávění zaujala a přesvědčila. Toto by se ve škole normálně nedozvěděli. A ze sdělovacích pro-
středků teprve ne. Soudruţka Popelková hovořila i o dalších činnostech klubu, jako je péče o pamětní desky a po-

mníčky padlých, výstavy a další osvětové akce. Připomněla památku tehdy 14letého Oldřich Dolečka, který byl 

při Lidické tragédii zatčen a mučen při různých pokusech. Na konci války byl nevidomý, neslyšící a nepohyblivý. 
Jeho hrob je znám a německé úřady jej nedovolují označit jménem. Jaký je to protiklad, kdyţ jsou dnes u nás ope-

čovávány hroby tehdejších nepřátel a vrahů. 

 

Informovanost je nutná 
 Zásluhovost, potřebnost a aktivity KČP vyzvedl i soudruh František Meca, který mimo jiné odsoudil vzrůs-
tající neofašismus, vzrůstající nároky sudetoněmeckých spolků, germanizaci našeho současného ţivota a zkreslo-

vání dějin. Ocenil práci volených zástupců ve vyšších stranických orgánech, soudruhů Křenka a Šídla. Poţadoval 

zvýšení aktivity ve vydávání tiskovin s informacemi pro všechny občany. To zatím naráţí na nedostatek financí, 

neboť tisk i  distribuce jsou velmi nákladné. 

Je to v našich silách 
 „Často se setkáváme s proklamacemi typu: Musíme, měli bychom, chtělo by to a podobně“, říká Karel 

Runkas. „ÚV KSČM všechno nevyřeší, pokud se sami nepřičiníme. Přijímáním nových členů, nabídkou za-

jímavé činnosti, nejen schůzemi. Také je v silách základních organizací oslovit sympatizanty, rodinné pří-

slušníky, obnovit činnost zrušených ZO a nedopustit rušení dalších. Využívat internet, jak to navrhuje 

s.  Křenek. 

   

Bilance posledních 20 let je smutná 

 „Nebyli bychom komunisty, kdybychom se uspokojili pouhou obhajobou zbytku sociálních vymože-

ností, které jsou povětšinou dílem dnes haněného socialismu“, říká další diskutující soudruh Květoslav Kardi-

nál. „Je třeba bojovat za zachování toho, co se zdálo být samozřejmostí a je dnes otřesnou skutečností lidí 

práce. Musíme mít na mysli dlouhodobou budoucnost naší vlasti – společnost osvobozené lidské práce, soci-

ální spravedlnost a rovnost. Prostě socialismus! Společnost, kde nebude pánů ani žebráků a bezdomovců. 

Pro tuto vizi musíme získat většinu národa, lidi poctivě pracující, kteří vytvářejí materiální hodnoty, a také 

ty, kdo jim k tomu vytvářejí podmínky.“ 

 Dále soudruh Kardinál připomněl obrovské dluhy, které polistopadové vlády na úkor obyvatel vytvářejí. 

Poţadoval seriozní studii o létech socialismu, o pozitivních výsledcích tohoto období. V průmyslu, rozvoji vesni-

ce, bytové výstavbě, dopravní infrastruktuře, rozvoji Slovenska a podobně. Je na co navazovat. Je nutno i přiznat 
váţné chyby tohoto období, zostřování třídního boje v době, kdy se měli nestraníci získávat a ne odrazovat škodli-

vou kádrovou politikou. 

 

Připomínat pravdu 
     Rovněţ další diskutující, soudruh Václav Volfík, ţádal o vydání publikace o dobách socialismu, ale i o posled-

ních 20 letech pod pravicovými vládami.            

 (pokračování na straně 8) 
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Pravda zleva. Občasník. Vydává OV KSČM Domažlice, Masarykova 194, 344 01 Domažlice. Příspěvky mohou být redakčně krá- 

ceny. Tel.: 379 722 721, mobil (jen SMS): 607 443 482, Mail: pravdazleva@email.cz, ov.domazlic@tiscali.cz, www.kscmdoma.eu 

(pokračování ze strany 7) 

Připomínat pravdu 

Potřeba takovéto publikace 

zazněla jiţ v r. 2009 v základní 

organizaci Postřekov a byla 
podpořena usnesením OV 

KSČM. Její vydání by bylo 

odpovědí na dezinformace a 
lţi, které se na občany valí ze 

všech sdělovacích prostředků, 

včetně veřejnoprávních. Před 
volbami jsou to aţ orgie anti-

komunismu, ţe zviklají i ně-

které občany, kteří proţili tato 

období a vědí, jak to ve sku-
tečnosti bylo. Soudruh Volfík 

připomněl okruhy témat, které 

by obsáhly většinu veřejného, 
politického i společenského 

ţivota té doby. 
 

Nebojme se internetu 

     Soudruh Josef Bartoníček 

připomněl první vlaštovku 
v informovanosti občanů, kte-

rou se stal zpravodaj Pravda 

zleva. Jako předseda tiskové 
komise zorganizoval redakční 

radu a vyšla jiţ dvě čísla – 

z toho jedno v atraktivním ba-

revném provedení. Většímu 
rozšíření této tiskoviny brání 

nedostatek finančních pro-

středků, neboť tisk je drahý. 

    Dále se kriticky zmínil 

o  přístupu některých funkcio-

nářů z centra při zadávání po-

dobných tiskovin a výběru 
kandidátů mediálně podporo-

vaných. Náš kandidát soudruh 

Křenek měl tak nedostatečnou 

podporu, ţe ve volbách neu-
spěl. Za dobrý nápad označil 

kontaktní předvolební agitaci 

a  také on se přimlouval 
za  větší vyuţívání internetu, 

fenoménu dnešní doby. Exis-

tuje materiál Obsaďme inter-

net, který byl předán vyšším 
orgánům, kde skončil bez ode-

zvy. Přesto svépomocně vy-

tvořené webové stránky 
www.kscmdoma.eu fungují 

a  je třeba je dobře pouţí-

vat.                                            

    Zpracoval: Albert Kundrát   

(pokračování ze strany 6) 

Podporu mají pracovití lidé 

 Co je cílem KSČM v říjnových komunálních volbách? Prokázat 

upřímnou snahu KSČM a jejích zastupitelů ve prospěch zlepšování pod-

mínek ţivota občanů v jednotlivých obcích. Předloţit jim v maximálním 

počtu sídel představy strany o dalším rozvoji obcí a současně nabídnout 

moţnost volit důvěryhodné, pracovité a s místními programy spjaté spo-

luobčany. 

Připomeňme si, ţe KSČM v roce 2002 kandidovala v 2 147 obcích, před 

čtyřmi lety to uţ bylo jen v 1 932 obcích. Klesající trend pokračuje. Ně-

kde můţe být důvodem seniorská členská základna, jinde mají sympati-

zanti strach ze ztráty zaměstnání… Potěšitelné je, ţe ve 12 okresech se 

zřejmě podaří postavit kandidátní listiny v obcích, kde strana před čtyř-

mi lety nekandidovala. 

Z dosavadních čísel vyplývá přibliţný úbytek 15 procent kandidátních 

listin a přesun kandidátů KSČM na listiny sdruţení nezávislých kandidá-

tů, nebo jiné formy nezávislých. Ve více neţ 140 obcích bude mít strana 

své členy na jiných kandidátních listinách. Obdobná tendence je viditel-

ná také u jiných tradičních stran. 

 HaNo 5. 8. 2010 

                
 oslavovat 

               
 pracovník ve mlýně 

                 poráţka 

                 velké kladivo 

                 ozdoba na krk 

                 kloub na noze 

                 motouz 

                 šafrán 

                 ochrana dopisu 

                 klisna 

                 zřícenina u Plzně 

▼ tajenka je v tomto sloupci 

 Z úspěšných luštitelů, kteří do 3. 12. 2010 zašlou libovolným způsobem  
(viz tiráţ naší „Pravdy zleva“) text tajenky na OV KSČM, budou vylosováni 

dva výherci - jedna ţena a jeden muţ - kteří obdrţí kniţní cenu. Proto 

s vyluštěnou tajenkou zašlete i kontakt na Vás, abychom Vám případnou výhru 

mohli zaslat.  

Výhru z minulého čísla jsme zaslali paní Blance Bojčikové z Prahy 3. 

 Toto číslo je věnované komunálním volbám. Je samozřejmé, že naši 

kandidáti budou chtít . . . . . . (viz tajenka), ale rozhodnutí máte ve svých 

rukou Vy.  

mailto:pravdazleva@email.cz
http://www.kscmdoma.eu/
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