PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZASTUPITELŮ KSČM V
ČASOPISU „KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY“:
(volební období 2014 - 2018)

-----------------------------------------------------------------------------------------------Z ustanovení zákona č.46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku je v § 4a „Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku“ stanoveno:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku j e p o v i n e n
poskytnout objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a
poskytnout
přiměřený prostor pro sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“

TAKOVÁ JE REALITA
v poskytnutí prostoru pro sdělení názorů členů zastupitelstva za KSČM:

SNAD OD PŘÍŠTÍHO ROKU 2016......
V letošním květnovém čísle Královopolských listů paní starostka Ing. Karasová vyzvala občanypamětníky, aby seznamovali mládež se svými vzpomínkami na dobu druhé světové války a
nacistické okupace, kdy královopolští občané žili v každodenním nebezpečí ztráty života a kdy se
rozhodovalo o bytí či nebytí českého národa a českého státu v tomto prostoru střední Evropy.
Všechny občany pak požádala „o uctění těch, kteří v Králově Poli položili své životy daleko od
svých domovů a rodin, abychom jsme my dnes mohli v klidu a pohodě žít“.
Zásluhou Občanského sdružení na ochranu památníků osvoboditelů z roku 1945 a Česko ruské
společnosti se letos 27. dubna uskutečnila u památníku padlých vojáků Rudé armády na
Božetěchově ulici důstojná vzpomínka k 70. výročí osvobození Králova Pole Rudou armádou z
nacistické okupace. Zúčastnili se jí nejen královopolští a mnozí občané i z jiných městských částí
Brna, ale také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a generální konzul konzulátu Ruské
federace v Brně pan Andrej Šaraškin, kteří zde vystoupili i s projevy. Byla to příležitost a také
nejvhodnější pietní místo, kde by se mladí dozvěděli to, k čemu paní starostka vybídla.
Organizátoři této pietní vzpomínky zaslali pozvánky k účasti na všechny královopolské základní
školy a na místní gymnázium. Odezva na pozvání, bohužel, v žádném případě nectí ředitele a
pedagogický sbor pozvaných škol proto, že n i k d o z pozvaných z řad padagogických sborů či
žáků a studentů z těchto škol se zmíněné pietní vzpomínky n e z ú č a s t n i l !
Musím i jako zastupitel s trpkostí poznamenat, že také redakční rada časopisu Královopolské listy
se „ v y z n a m e n a l a “ odmítnutím článku k 70.výročí osvobození Králova Pole s oznámením o
konání uvedené pietní vzpomínky u památníku a hrobů padlých rudoarmějců. Tím se postarala,
aby široká královopolská veřejnost nebyla o konání pietní vzpomínky informována !
V tomto případě nynější redakční rada ještě zřejmě pokračovala „v t v r d é c e n z u ř e „ kterou
tímto termínem kritizoval zastupitel pan René Pelán minulou radu (z let 2010-2014) v dubnovém
čísle v článku „Čeho se bojí konšelé“, byť je sám v současnosti členem nynější redakční rady
(2014-2018), podílejícím se na rozhodování o zveřejňování či odmítání zaslaných článků do
časopisu.
Snad v příštím roce „ b u d e l í p “ bez této cenzury a občané, mládež i vedení královopolských
škol vyslyší výzvu i paní starostky.
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM
NEZVEŘEJNĚNO - odmítnuto zveřejnění redakční radou .

ZEMŘELI ABYCHOM MOHLI
ŽÍT V NAŠÍ RODNÉ ZEMI
Památníky padlým ve válkách byly a jsou stavěny v zemích po celém světě a nacházejí se také
ve většině našich měst a vesnic. Připomínají živým zmařené lidské životy a zároveň je před
zrůdností válek varují. O úrovni vyspělosti společnosti vypovídá , mimo jiné , jak si dovede vážit
těch, kteří pro ni riskovali a obětovali to nejcennější - svůj život, ale také jak o tato pietní místa
pečuje.
Náš královopolský památník na Božetěchově ulici symbolizuje vděčnost a úctu občanů Králova
Pole těm 326 rudoarmějcům, kteří položili svůj život za porážku nacistického Německa a
osvobození Králova Pole z nacistické okupace. I tito padlí rudoarmějci zabránili uskutečnit zrůdný
plán nacistů, který 2. října 1941 vyložil v Černínském paláci pražského hradu R. Heydrich svým
soukmenovcům takto: „Mám úmysl, který schvaluje i Vůdce - tento prostor poněmčit. Jednou
se musí stát německým a Čech tady nemá co pohledávat. Tato základní linie - ač utajena musí platit ! “ Že to nebyla slova pronesená tzv. „do větru“, ale tajné plánované záměry, vyplynulo
i z výhružných slov Hitlera adresovaných protektorátní vládní pohřební delegaci v čele s
prezidentem Háchou na krátké audienci 9. června 1942 v Berlíně po pohřbu Heydricha:
„Nepostaví-li se Češi za Říši, vezmu vám vaši zem a český národ bude z Evropy vyhnán. Nic
mě nemůže zabránit přesídlit milióny Čechů. Necouvnu ani před nejkrutějšími opatřeními.“
Výstraha a „názorná ukázka“ následovala hned druhého dne 10. června 1942 akcí „LIDICE“.
Za 14 dní stejný osud stihl osadu LEŽÁKY.
Položit život za vlast bylo ve Velké vlastenecké válce typické pro bezpočet vojáků Rudé armády.
Tito padlí rudoarmějci však zemřeli za svobodu cizí, byť bratrské slovanské země a pouhých 12
dnů před definitivní porážkou a kapitulací nacistického Německa. I tyto skutečnosti zvýrazňují
oprávněnost naší lidské vděčnosti a úcty k nim a přímo vybízejí každého občana Králova Pole
aby k místu, kde jsou tito vojáci pohřbeni, stovky kilometrů od svých domovů a svých nejbližších ,
se s pietou slušně choval, uvědomil si a ocenil při pohledu na památník velikost jejich činu i
krutost jejich válečného osudu.
Právě letošního roku 2016 to je 70 let od slavnostního odhalení památníku , které se konalo
8.června 1946. Byl postaven z podnětu královopolských občanů, Československé legionářské
obce, Sokola Králova Pole a také díky tehdejší občanské peněžité sbírce. Památník je státem
chráněnou historickou památkou.

Ve středu 27. dubna 2016 v 16,00 hodin u památníku padlých rudoarmějců na
Božetěchově ulici si připomeneme den osvobození Králova Pole z nacistické
okupace. Pokloníme se památce padlých osvoboditelů i za jejich nejbližší, kteří nemají možnost
položit na jejich hrob květinu, zapálit svíčku, zavzpomínat a také připomeneme záslužný čin
našich předchůdců - Královopoláků z poválečných let, z nichž mnozí již nejsou mezi námi.
Alois Zlatníček,zastupitel za KSČM

NEZVEŘEJNĚNO - redakční rada odmítla zveřejnit!!

Tudíž, není ani v roce 2016
zatím líp a „ tvrdá cenzura“ dále, tentokrát však „demokraticky“, pokračuje. Naděje však umírá až
poslední.

.

----------------------------------------------------------

Slovo ke královopolskému „Festivalu marnosti“.
Atmosféru celorepublikového veselí projevujícího se na desítkách různých festivalů kazí naše
Královo Pole. Jednak českým názvem „FESTIVAL MARNOSTI“, protože česká pojmenování
nejsou v současnosti „in“, ale především jeho zvláštním programovým zaměřením. I takového
dojmu lze nabýt po přečtení „Názoru zastupitele“ pana René Pelána v Královopolských listech č.78/2017. Autor tímto názvem totiž označil jednání zastupitelstva naší městské části Brno-Královo
Pole. Tato nelichotivá charakteristika jednání se týká každého zastupitele. Největšími hříšníky a
viníky i jeho pravděpodobného pokračování však prý jsou podle pana Pelána, kdo jiný než my zastupitelé komunisté.
Zamýšlím se nad důvody, možnými cíli, oprávněností autorova kritického hodnocení jednání
zastupitelstva, koalice a naším obviněním, i nad otázkou, zda tento přísný soudce a kritik vždy
jednal a jedná pokaždé tak, že si přivlastnil morální oprávnění na moralizující odsudky a kritiku
všech výše uvedených. Podivuji se i autorově obratu v hodnocení činnosti koalice publikovaném v
č.2/2017, že „koalice se jeví komunikativnější, neničí soupeře za každou cenu...celkový umělecký
dojem se zatím jeví lepší, než bývalo zvykem..“a naopak jeho odsudku v č. 7-8/2017 stejné
koalice, již však prý unavené a bez většiny. Že by tím připravoval veřejné mínění na její
předpokládaný a kýžený neslavný osud ještě před ukončením funkčního období a její nahrazení
čerstvými, neznavenými a schopnějšími silami ? Nevím.
ZASTUPITEL zastupuje a prosazuje programové cíle své strany či hnutí a zájmy, potřeby a
požadavky voličů, kteří ho svým hlasem k tomu pověřili. Neměl by být omezován v právu svobodně
prezentovat své názory a požadavky. Pan Pelán velmi aktivně a neúnavně volební cíle KPP
prosazuje, není nijak omezován, byť pochopení pro realizaci jeho některých volebních
programových priorit v zastupitelstvu vždy nenachází. Zřejmě nejsou ostatními považovány za tak
zásadní či důležité, nebo některými politickými kluby jsou jím požadované změny, např. v
odměnách, hodnoceny jako populismus.
Prohlubování příkopů mezi politickými kluby zastupitelstva jejich nálepkováním provokativními
zesměšňujícími poznámkami nejsou dobrými činy, protože nemohou vést k dobrým konečným
výsledkům pro městskou část a její občany.
Bez jakékoliv ironie a zesměšňujících snah by mělo platit i pro zastupitelstvo naší městské části
Brno-Královo Pole : ČEST PRÁCI TĚCH ZASTUPITELŮ - KTERÁ DOBRO PLODÍ.
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM

ZVEŘEJNĚNO.
-------------------------------------------------------------------------

UPŘÍMNOU ÚCTU A PODĚKOVÁNÍ
VŠEM NAŠIM MILÝM KRÁLOVOPOLSKÝM ŽENÁM
vyjadřuji jako nejstarší člen našeho Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole při příležitosti
Mezinárodního dne žen - 8. března - mezinárodně uznávaného svátku spjatého s historií usilování
žen o rovnoprávnost a získání volebního práva a dalších politických a sociálních práv.
Navazuje například na stávku newyorských švadlen v roce 1908 a na jejich „pochod prázdných
hrnců“ New Yorkem, kdy tlučením vařečkami na dna nádob vyjadřovaly nespokojenost s
nerovnoprávným a nespravedlivým oceňováním jejich práce, s nelidskými pracovními a životními
podmínkami, a dožadovaly se jejich zlepšení a také volebního práva.
V roce 1910 na první mezinárodní konferenci žen bylo rozhodnuto o vyhlášení a pořádání DNE
ŽEN , bez určení pevného data. Jeho oslavy se konaly po světě různě. Poprvé byl „Den žen“
slaven 19.března 1911 například v Německu, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Švýcarsku a následně
pak v dalších mnoha zemích na kontinentě. V roce 1914 pak došlo k mezinárodnímu sjednocení
názvu na „MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN“ a data pro jeho oslavení na 8. března. Od roku 1977 se k
němu pojí také všechny akce související se „DNEM BOJŮ ZA PRÁVA ŽEN A MEZINÁRODNÍ
MÍR“ vyhlášeným rezolucí Organizace spojených národů (OSN). V mnoha zemích totiž ženy
doposud základní sociální a politická práva nemají.

VÁM - KTERÉ DNES JIŽ ZDOBÍ ŠEDÝ VLAS - se s úctou, s díky a s uznáním skláníme před Vaší
celoživotní činností. Děkujeme Vám za ten vlastenecký mládežnický entuziasmus v bezprostřední
poválečné době, ale i za obětavost, poctivost a pečlivost, kterými se vyznačovalo Vaše celoživotní
konání na pracovištích, za starostlivost a lásku věnovanou dětem, vnoučatům a pravnoučatům a
za Váš ničím nenahraditelný podíl při vytváření dobré atmosféry a pohody v našich rodinách, což
se odráželo i v poměrech a ve vztazích v celé společnosti.
VÁM - KTERÉ NAVAZUJETE NA KONÁNÍ PŘEDCHOZÍCH GENERACÍ ŽEN - upřímně děkujeme
a oceňujeme, že v nových podmínkách současnosti patříte mezi ty nejsvědomitější, spolehlivé a
příkladné zaměstance na různých pracovištích. Vůbec nepřeháníme tvrzením, že existenci, řádný
a efektivní chod mnoha pracovišť a institucí si lze dnes stěží vůbec představit bez Vaší práce.
Stejně je tomu i s nezastupitelnou Vaší rolí v rodinách a při výchově dětí. Nemálo z Vás ještě
aktivně působíte v různých oblastech a v zodpovědných funkcích politického a společenského
života. Díky i za to. Vždyť činnost žen v královopolském zastupitelstvu, dokonce i v mnoha
vedoucích funkcích a výsledky jejich práce jsou toho důkazem, ale i potvrzením, že v Králově Poli
neplatí rčení „Běda mužům, kterým žena vládne“.
VÁM - KTERÉ S MATEŘSKOU OBEZŘETNOSTÍ VOZÍTE V KOČÁRCÍCH SVÁ MIMINKA děkujeme za starostlivost a příkladnou mateřskou péči o naši budoucí generaci, i za to, s jakou
bdělostí střežíte a zabraňujete tomu, aby při hrátkách a dětských půtkách na pískovištích o
lopatečky, autíčka či bábovičky nedošlo k úrazu dětí.
VŠEM VÁM PŘEJEME PŘEDEVŠÍM zdraví a k tomu takové společenské, pracovní a rodinné
prostředí, které Vám umožní být stále usměvavými, spokojenými, milými a šťastnými našimi
královopolskými ženami.
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM

ZVEŘEJNĚNÍ RADAKČNÍ RADOU ODMÍTNUTO

- článek prý není v souladu
s názory a míněním mnohých zastupitelů, kteří MDŽ považují za komunistický svátek, který
neuznávají a odmítají jej propagovat. Budiž, „KOMU NENÍ S „HŮRY“ DÁNO - TOMU NENÍ
POMOCI“.
---------------------------------------------------------------------------

JEŠTĚ JEDNOU O HLASOVACÍ TAJENCE - TENTOKRÁT O NÁJEMNÉM.
Na 7. zasedání zastupitelstva při projednávání zprávy o činnosti Rady městské části jsem předložil a
zdůvodnil návrh usnesení tohoto znění: “ZMČ bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ s tím, že
vyslovuje nesouhlas s usnesením RMČ č.15R28/23 o sazbě nájemného u nově uzavíraných smluv na
pronájem bytů s novými nájemci od 1.1.2016.“ Důvody, vzhledem k jejich rozsahu, neuvádím - je
možné se dočíst na : WWW.kscm-brno.cz. Rada složená z koaličních zastupitelů za ANO,TOP 09,
KDU-ČSL a Zelené se rozhodla zvýšit nájemné pro nové nájemníky obecních bytů o 10 Kč/m² na
částku 90 Kč/m².
Výsledek hlasování ZMČ o zmíněném návrhu : PRO -7 (2 KSČM,4 ČSSD, 1 nezařazen), PROTI -0,
ZDRŽEL SE: 16. NÁVRH USNESENÍ NEBYL SCHVÁLEN.
Podobně jako zastupitel pan René Pelán v článku „Hra na schovávanou aneb Liška podšitá“ (KL č.10),
přemýšlím i já o uvedeném hlasování. Ne však o jedné „lišce podšité“, jak on popisuje , ale o těch
šestnácti zastupitelích, kteří se zdrželi hlasování o odmítnutí návrhu na usnesení směřujícího ke
zrušení rozhodnutí o zvýšení nájemného. Nemyslím si však, že nemají názor. O alibismu , či
přizpůsobení se směru politického větru v zájmu udržení pozic lze již uvažovat. Co však říci na to, že
ani členové Rady zcela otevřeně neodmítli návrh, který jejich rozhodnutí negoval?(pouze se zdrželi
hlasování!!) Podivil jsem se, že potíže s pamětí také mají, bohužel, i o hodně mladší zastupitelé ODS a
KDU-ČSL než jsem já. Ti totiž při hlasování zapoměli, že v roce 2012 v tehdejší koaliční radě
(ČSSD,ODS,KDU-ČSL) rozhodli a v Královopolských listech č.7-8/2012 oznámili občanům, že
zachovávají výši nájemného 79,25 Kč/m², protože :“ Je d o s t a t e č n á pro obnovu a rozvoj

bytového fondu v naší městské části “. Ať přemýšlím jak přemýšlím, tajenku jsem nevyluštil. Snad
se to podaří Vám - spoluobčané.
¨
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM

ZVEŘEJNĚNO.
------------------------------------------------------------------

JAK SE PŘIDĚLUJÍ MĚSTSKÉ BYTY
Nedávno jsem byl nemile překvapen zjištěním, jak na našem městském úřadě funguje přidělování
městských bytů. V životě by mě nenapadlo, jak jsou zvýhodněni lidé, kteří našemu úřadu dají dar v
určité výši např. 100 000 korun. Tímto si bodově polepší a dostanou přednost před někým, kdo
možná byt potřebuje daleko více, ale nedisponuje potřebnou darovací částkou. A aby toho nebylo
málo, tak k tomu ještě zaplatí tři nájmy dopředu.
Tak a je to, z bytů, co mají lidem pomoci, najednou máme byty pro mnohé nedostupné. Nějak jsem
si myslel, že obecní byt by měl pomáhat lidem, kteří nedosáhnou na hypotéky nebo nutně potřebují
střechu nad hlavou, ať už z jakéhokoliv důvodu. Městské byty se dají přidělit takřka každému, jde
jen o velikost bytu a aby dotyčný měl na nájem. Možnost vyčlenit předem problémové lidi
(neplatiče) je možné už při vyplnění dotazníku, tak proč toto házení klacků pod nohy slušným
lidem?
Celá tato nechutná koncepce byla pod vedením pana Valenty z TOP 09, který má na starost tento
bytový odbor na našem úřadě. A já jen pevně doufám, že i v koalici naleznu slušnou podporu
zastupitelů, kteří nás - normálně uvažující, podpoří a tuto koncepci pomohou zrušit. Doufám, že
při tvorbě nové koncepce se už tato pochybení objevovat nebudou.
Petr Koš, zastupitel za KSČM

ZVEŘEJNĚNO.
-------------------------------------------------------------------

DVAKRÁT MĚŘ - JEDNOU ŘEŽ!
Letos, pravděpodobně v některých dvou říjnových dnech, budeme v komunálních volbách
rozhodovat o složení orgánů územní samosprávy Králova Pole a města Brna. Volby budou
realizací práva každého královopolského občana, který dosáhl věku 18 let, podílet se na chodu
a správě veřejných věcí. A to buď přímo (např. formou hlasování v referendu), nebo v tomto
případě druhou formou - právem volit a být volen. Nedílnou, organickou stránkou tohoto práva
volit je a mělo by také být i vědomí osobní odpovědnosti občana za svoji volbu a její
důsledky. Byť si to někteří, bohužel, nepřipouštějí nebo neuvědomují. Proč ta odpovědnost ?
Protože občany zvolení zastupitelé a následně jimi tvořené orgány samosprávy (zastupitelstvo a
rada) budou řešit a ve většině záležitostí budou také r o z h o d o v a t s konečnou platností o
cestách a opatřeních k vytváření podmínek pro všestraný rozvoj územního obvodu a především o
uspokojování základních životních potřeb v š e c h občanů žijících ve spravovaném území.
Jedná se o celkovou činnost územní samosprávy naší městské části a péči o takové životní
potřeby jako jsou bydlení, rodina, ochrana zdraví, doprava, vzdělávání a výchova, kultura a
veřejný pořádek . Uvedená působnost je vymezena i zákonem č. 128/2000Sb. o obcích. Nejsou to
snad „náhodou“ oblasti, které lze všechny zahrnout do našich vzájemných novoročních blahopřání
: „mnoho pevného zdraví, štěsti, spokojenosti a pohody v novém roce“? Netvoří ty nejpodstatnější
a nenahraditelné potřeby všech občanů , které zásadně ovlivňují kvalitu lidského života?
Domnívám se, že z uvedeného jasně a přesvědčivě vyplývá, že uvážlivou volbou charakterních a
zodpovědných zastupitelů
můžeme sami jako občané-voliči
účinně přispět k naplnění
vyslovených blahopřání, tužeb a potřeb. Proto nynější úvahy o volbách a rozhodování občanů
nejsou předčasné. Nyní je totiž dostatečně dlouhé období pro naplnění první poloviny výzvy k
nezbytnému hodnocení - k „měření“ výsledků činnosti současného zastupitelstva a zastupitelů za
jednotlivé politické strany před tím, než se jako voliči rozhodnete k „řezu“ - k volbě. Občan - volič
je sám svým hlasováním tvůrcem i své spokojenosti a pohody .

ZVEŘEJNĚNO

Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM

--------------------------------------------------------------------

K BILANCOVÁNÍ SNAH A ČINŮ ZASTUPITELŮ
V KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018
První leden 2018 odstartoval bez znatelné pozornosti občanů vykročení do roku konání
voleb do zastupitelstev měst a obcí. I přes časovou vzdálenost do jejich konání, bychom
měli považovat za naši povinnost -zastupitelů politických stran a hnutí - předkládat
voličům výsledky naší čtyřleté činnosti a snah v zájmu občanů naší městské části, jak jsme
se k tomu zavázali slibem člena zastupitelstva i volebními programy.
Množství „úspěchů, zásluh a vítězství“ a výčet splněných předvolebních slibů jsou
výsledkem aktivity a úrovně osobní zodpovědnosti zastupitelů vůči občanům - voličům. V
tomto bilancování však také hraje zdaleka ne bezvýznamnou a zanedbatelnou, ale
naopak rozhodující roli
postavení jednotlivých stran a jejich zastupitelů v samotném
zastupitelstvu a v jeho orgánech. To vyplývá jednak z výsledků hlasování občanů ve
volbách, ale hlavně pak z dohod při vyjednávání vítězů voleb s ostatními „o tzv.
prioritách budoucích koalic“.
Ve skutečnosti však vždy jde především a primárně o obsazení funkcí starostů,
místostarostů, radních, členů výborů a komisí - tedy o získání rozhodujícího politického
postavení a vlivu. Výsledkem těchto většinou zákulisních jednání vítězů s těmi „se kterými
se mluví a jsou náležitě ohební“, a naopak s vyloučením účasti těch „nevhodných,
nedůvěryhodných a nedemokratických“, jsou „k o a l i c e j e d n ě c h p r o t i d r u h
ý m “. Existují v drtivé většině, ne -li ve všech zastupitelských orgánech v celé České
republice. Je to v současnosti běžná praxe, podle mého názoru, však velmi pochybná
metoda stmelování naší společnosti ?!
Ani naše Královo Pole nebylo a není výjimkou jak v tvorbě , tak i v charakteru všech
doposud vytvořených koalic od roku 1989, včetně té současné, vzniklé v důsledku
vypovězení koaliční smlouvy ANO s ČSSD a TOP 09 po volbách 2014. Následoval vznik
ještě různorodější, ale funkcemi uspokojené a stmelené koalice zastupitelů ANO, TOP 09,
KDU ČSL, Zelených s hlasovacím poměrem 16 : 14 ve prospěch zmíněné koalice. To se
také promítlo v tom, že opoziční strany stěží mohly v drtivé většině uspět se svými
požadavky a návrhy. Dopadly vždy jako „sedláci u Chlumce“. Proto také paběrkující
opozice při bilancování „úspěchů,zásluh a vítězství“ nemůže a nebude hýřit oslavnými a
chlubivými ódami i přesto, že k mnohým kladným výsledkům zastupitelstva nebránila, ale
naopak svým kladným hlasováním a podporou se na nich nesporně také podílela, byť
„smetanu neslízla“.
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM

ZVEŘEJNĚNO.
-----------------------------------------------------------------

BILANCUJEME: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 16 . = USNESENÍ
NEPŘIJATO
„BUDEME BRÁNIT PŘÍPADNÝM SNAHÁM O DALŠÍ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO V
OBECNÍCH BYTECH“- je znění jednoho z bodů volebního programu KSČM pro volby do
zastupitelstva Králova Pole ve volebním období 2014 - 2018.
V oblasti BYDLENÍ se náš volební program z á s a d n ě odlišoval od volebních programů
všech stran zvolených do místního zastupitelstva. V žádném z nich totiž nebylo, byť by jen

pouze zmíněno, to slůvko „nájemné“, natož pak případné záměry na změny nebo
dokonce na zvýšení nájmů. Bodejť, vždyť k takovým rozhodnutím se přistupuje až potom
„co je ruka v rukávu“ - po volbách! Přitom obydlí, zajištěné bydlení patří mezi ty
nejzákladnější a nenahraditelné lidské potřeby. Dokonce i zákon č.128/2000 Sb. o obcích
stanovuje, že „obec pečuje o potřeby svých občanů“ a v §35 z nich zvýrazňuje „p ř e d e v
š í m o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy,....“.
Výše nájemného, coby součást této péče, se velmi citelně týká rodinných rozpočtů
současných královopolských nájemníků 1480 obecních bytů, kteří mnoho let až do roku
2012 platili z rozhodnutí rady v čele s ODS nejvyšší nájemné v Brně. Zvýšení nájmů od
ledna 2016, pak nových žadatelů o pronájem bytu v Králově Poli - převážně mladých
rodin a občanů. Podle zveřejněné statistiky ČSÚ a ČNB se v roce 2017 dále velmi
výrazně snížila příjmová dostupnost bydlení zejména ve velkých městech, jako důsledek
prudkého zvyšování jak prodejních tak i nájemních cen bytů ve srovnání s růstem příjmů.
Dotýká se to opět především a hlavně mladých lidí.
Proto
v souladu s naším volebním programem a s přihlédnutím k uvedeným
skutečnostem jsme na 7. zasedání našeho zastupitelstva předložili v rámci schvalování
zprávy o činnosti rady Králova Pole tento návrh na usnesení ZMČ: „Zastupitelstvo MČ
Brno-Královo Pole vyslovuje nesouhlas s usnesením č. 15R28/23 o sazbě nájemného u
nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů s novými nájemci od 1.1.2016 ve
výši 90Kč/m², přijatým RMČ Brno-Královo Pole“. Jde o zvýšení 10Kč/m², které
nepovažujeme za vhodný startovací příspěvek a dárek obce jak pro začínající mladé
rodiny, tak i pro ty, které uvažují o obohacení rodiny o další potomky.
V rámci skládání účtů voličům musím, bohužel, konstatovat, že naše 2 hlasy i s podporou
4 zastupitelů ČSSD a jednoho nestraníka nestačily. Podlehli jsme mnohonásobné přesile
hlasů koalice ANO,TOP 09,KDU-ČSL,Zelených včetně opozičních ODS a KPP.
Alois Zlatníček, zastupitel za
KSČM
------------------------------------------------------------------

ZASLOUŽILI SE O ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU TÍM NEJCENNĚJŠÍMSVÝMI ŽIVOTY
Stoleté období od vzniku Československé republiky do dnešních dnů je naplněno velmi
různorodými událostmi. Jejich důsledkem je i skutečnost, že republika v původním
vymezeném území, v národnostním složení její obyvatel i v pojmenování již neexistuje.
Toto období ale také zdaleka nevyplňují pouze ty historické události, které se udály v
letech končících osmičkou, byť jsou v současnosti s oblibou blížící se až módním „in
požadavkům“ hojně připomínány, ale také velmi rozporuplně, často zkresleně,
jednostranně a v závislosti na politických cílech objasňovány. Stěží mohou některá
taková hodnocení pak předurčovat dění a dobrou budoucnost národa, státu, obce či
města, nemluvě již o tolik žádaném a potřebném sjednocování společnosti.
Závažným a poučným časovým úsekem ve stoleté historii republiky je bezesporu období
„Protektorátu Böhmen und Mähren“. Proč? To lépe a přesvědčivěji než já objasňují a
odhalují výroky hlavních architektů tehdejšího dění a plánovačů osudu českého národa a
státu:
Reinhard Heydrich - na začátku své kariéry v Protektorátu 2. října 1941 v Černínském
paláci Pražského hradu konkrétně a jednoznačně vytýčil strategický plán vedoucím
funkcionářům gestapa a okupačních německých úřadů :„Mám úmysl, který schvaluje i
Vůdce. Tento prostor poněmčit. Jednou se musí stát německým a Čech tady nemá
co pohledávat.“
Ani tomuto třetímu nejmocnějšímu muži tehdejší Velkoněmecké říše však nerostly stromy
až do nebe a za necelých 9 měsíců -9.června 1942 v Berlíně- po státním pohřbu

zmíněného Heydricha, který podlehl následkům atentátu, vyhrožoval Vůdce Adolf Hitler na
krátké audienci protektorátní vládní delegaci v čele s E.Háchou :„ Budˇse stanou
poměry v Čechách a na Moravě pro mě únosné a český lid se změní pod vaším
vedením, pane prezidente, a pod vaší vládou, pánové, ...nebo nedovedete změnit
poměry a pak bude český národ z Evropy vyhnán!! Nepostaví-li se Češi za Říši,
vezmu vám vaši zem! Nic mi nemůže zabránit přesídlit milióny Čechů!! Necouvnu
ani před nejkrutějšími opatřeními!!“
Hned následující den 10. června 1942 od časného rána proběhla akce LIDICE jako
názorná ukázka, výstraha i potvrzení toho, že vyhrůžka nebyla jen slova vyslovená „jen
tak, do větru“. Za 14 dní stihl stejný osud vesničku LEŽÁKY. Pouze s rozdílem, že všichni
obyvatelé včetně 16leté Helenky Skalické byli popraveni v Pardubicích. Všechny děti
obdržely jako neschopné poněmčení tzv. „zvláštní zacházení“, stejné jako děti z Lidic - t.j.
v plynové komoře, kromě dvou sester Štulkových - jednoroční a 2 a půl leté, které byly
dány
německé bezdětné rodině k poněmčení a osvojení. V roce 2012 na pietní
vzpomínce k 70. výročí vyhlazení osady Ležáky pak jedna ze sester Štulkových - Marie se zmínila o návratu takto: „Vrátila jsem se 1 rok po konci války a uměla jen německy.
Dvě rodiny jsem měla a o obě jsem přišla. Jak o vlastní rodiče, tak i o rodiče v
Německu.“Tehdejší prezident republiky Václav Klaus tam k těmto tragickým událostem
vyslovil závažná slova: „JEN MÁLO SCHÁZELO, ABY SE OSUD OBYVATEL LIDIC
A LEŽÁKŮ STAL OSUDEM MILIÓNŮ NAŠICH SPOLUOBČANŮ !“. Tato slova jsou i
v současnosti aktuální i pro královopolské občany - k posouzení kdo, či kteří zabránili
uskutečnění strategického plánu německých fašistů i toho, zda bychom dnes slavili výročí
vzniku republiky.Ke vzpomínkovým akcím v Králově Poli k historickému stému výročí
vzniku Československa proto bude také patřit přispěvek mnohých občanských sdružení a
společenských organizací, jako jsou Občanské sdružení na ochranu památníků
osvoboditelů z roku 1945, Česko-ruská společnost, Společnost Ludvíka Svobody , Klub
českého pohraničí, Český svaz bojovníků za svobodu, Výbor národní kultury v Brně a
další, tím, že ZVOU OBČANY KRÁLOVA POLE na jimi připravované
Alois Zlatníček, zastupitel za KSČM
-----------------------------------------------------

Uvažování nad přáními, sliby a perspektivami roku 2018
Vykročili jsme do nového roku 2018 se vzájemnými přáními pevného zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce. Současně však s těmito přáními a s nadějemi i s otazníky a s pochybnostmi o
splnění předvolebních slibů politických stran, že zabezpečí , „aby v našich peněženkách zbylo
více peněz“, které prý nám umožní mnohostranější a kvalitnější uspokojování našich životních
potřeb. Mezi těmi nejzákladnějšími a nenahraditelnými to jsou potřeby obživy, zdraví, rodina,
bydlení, vzdělání a možná i další, které jsem opoměl a neuvedl, ale taktéž patří mezi nezbytné
podmínky pro spokojenost a celkovou kvalitu života.
Dnešní realita, kdy „ peníze, zisk a soukromý majetek tvoří novodobé božstvo dnešní doby“,
se však odráží v bezpodmínečné nevyhnutelnosti, nutnosti a povinnosti občanů tyto bohy a
bůžky uctívat, podřídit se jim a přinášet jim také oběti. Stejně tak, jak to platilo i v dávné historii
lidstva, tak je tomu také i dnes. Změnily se pouze samotné „obětní dary“ a způsoby jejich
obětování- jako je např. dnes podhodnocená cena práce a automatické přelévání výtěžku z ní na
finanční konta novodobých bůžků a bohů, aniž by si toto neviditelné sponzorování mnozí
pracovníci vůbec uvědomili, či někteří dokonce jeho existenci vůbec uznali. .
Současní kazatelé včetně desítek tzv. “specialistů-odborníků“ na všechny existující i neexistující
problémy či události, dnes taktéž usilují o vymýcení „novodobých kacířů a jejich hříšných

nedemokratických, extrémních bludů“. „Převracejí“ myšlení občanů na „správnou a pravou
víru“ tvrzeními o sociálním státu jako neschopném hospodáři a nezbytnosti jeho nahrazení
systémem tržního hospodářství, o přednostech soukromého vlastnictví výrobních prostředků, o
rozhodující úloze trhu a působení jeho neviditelných sil v rozhodování o cenách, o všech
finančních a jiných záležitostech které významně ovlivňují každodenní život a uspokojování potřeb
lidí .
Tento cíl však realizují odlišnými, rafinovanějšími metodami než středověkým upalováním kacířů
na hranicích, pálením knih , či uvalováním kladby, ale ani ne metodou vyhlášenou v roce 1949
papežem Piem XII. tzv. „Dekretem svatého oficia“, který vyloučil (exkomunikoval) z katolické
církve členy komunistických stran a vyhlašoval automatickou exkomunikaci každého, kdo do
takových stran vstoupí nebo je bude podporovat. Přežívá však, bohužel, duch uvedeného dekretu
dodnes, zejména v KDU-ČSL, ale i jinde. Potvrzuje to např. výrok bývalého, ne bezvýznamného
činitele katolické církve a nedávného poslance KDU-ČSL a ministra kultury Daniela Hermana v
MF Dnes 28.12. 2013: „Jako přesvědčený antikomunista se vždy vynasnažím, aby komunisté
neměli možnost se podílet na správě této země. Musím říct, že do jisté míry i vstup lidovců do této
vládní koalice chápu za jakousi pojistku v této věci.To není optimální řešení, taková většinou ani
neexistují.Často je to volba mezi větším a menším zlem. Do jisté míry je to i podíl na oběti.“
Označení KSČM za nedemokratickou stranu přispívá taktéž k naplnění cílů a přání pana
Hermana a celé pravice.
S čím musíme počítat v příštím roce naznačují současné titulky v novinách, např. : „Téměř každý
čtvrtý Čech nevyjde se svými penězi a musí si půjčovat“, „Dlužíme 2,1 biliónu, nejvíc za bydlení“,
„Elektřina podraží o stokoruny ročně, dražší bude i plyn“, „Hypotéky zdražují“, „Na vlastní byt už
řada lidí nedosáhne“,“Ceny nového bydlení v Praze již překročily 80 tisíc Kč za m².“ „I v případě
pronájmu však lidé musí počítat s růstem cen“, „Ceny nemovitostí dál porostou, meziročně zhruba
o deset procent“ a pod. Naznačují jednak nevábnou budoucnost, ale také lživost tvrzení všech
těch obhajovatelů nových pořádků a i mnohých předvolebních slibů. Možná se hodí k tomuto
připojit zajímavé, ale i překvapivé vyjádření Jana Sokola, dříve signatáře tzv. Charty a aktivního
činitele v převratovém období po roce 1989 : „ Dneska vidím největší problém ve veřejném lhaní v
politice, které se nedá spolknout , nějak bagatelizovat.“
Růst mezd, důchodů či snižování daní jsou jistě prospěšnými a populárními sliby vedoucími k
nadějím i dokonce k víře mnohých občanů na zlepšení - že bude skutečně líp. Ovšem jaký
konkrétní a skutečný efekt pro občany a jejich peněženky to má a bude mít v reálné situaci , kdy je
současně vědomě trpěn nebo i vytvářen stav, kdy lidé jsou a budou nuceni vydávat stále víc a
více prostředků na zabezpečení těch nejzákladnějších a nenahraditelných životních potřeb,
počínaje obživou,bydlením, zabezpečení rodiny, atd.?? Vždyť již nyní velmi citelný a zcela
libovolný růst cen za všechno potřebné a možné způsobuje velmi silný vítr v našich peněženkách.
Všechny důsledky a sociální problémy však znatelněji a výrazněji dopadnou především na
mladé, které však v současnosti zatím zajímají daleko podružnější záležitosti. Starší generace
však vyslovuje velké obavy a pochybnosti o „zářné perspektivě“ svých potomků.
Alois Zlatníček
Zpracováno pro brněnský levicový občasník „ECHO“.

