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JAK  LZE  VOLIT  DO  ZASTUPITELSTVA  OBCE  ČI  MĚSTA 
 

Při setkání s lidmi zjišťuji, že není moc jasné, jak lze v těchto komu-
nálních volbách volit. Dovolím si proto znovu stručně připomenout to nej-
základnější: 

- všechny kandidátní listiny musí být na jednom hlasovacím listě 
/mohou být i oboustranné/ a musíme je dostat domů do 3.10.; 

- volit můžeme třemi způsoby: 
o PRVNÍ MOŽNOST = vybereme si stranu, kterou chceme 

volit  předpokládám, že tu, kde jsou současní komunisté 
(bývalých je v jiných stranách hodně) a před názvem vo-
lební strany do čtvrtečku uděláme křížek. Tak uděláme nej-
víc, co v těchto volbách udělat mžeme. Dáváme tak kandi-
dátce tolik hlasů kolik je na ní kandidátů. V tomto případě 
není možnost preferenčních hlasů, volím kandidáty 
v pořadí uvedeném na zvolené kandidátce. 

o DRUHÁ MOŽNOST = vybereme si stranu, tu zakřížkujeme 
a můžeme vybrat z dalších stran jednotlivce, které chceme 
zvolit. U těch uděláme křížek do čtverečku před jejich  
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jménem. V té chvíli ale dáváme vybrané straně méně hla-
sů, protože ti jednotlivci se odpočítávají z vybrané kandi-
dátky od konce. Příklad: na kandidátce je 15 lidí, my jsme ji 
zaškrtli jako celek a z jiných kandidátek jsme dali hlas 3 
jednotlivcům. V této chvíli dáváme straně jen 12 hlasů.    

o TŘETÍ MOŽNOST = v obci se volí 15 zastupitelů – může-
me si klidně vybrat i jen jednoho, nejvíc ale 15 a to 
z různých kandidátek.  

Tam, kde máme možnost volit kandidáty KSČM, prosím, volte celou 
kandidátku. Má to opravdu velký vliv na dosažený výsledek.   

Samozřejmě, nejzákladnější je jít volit. V našem okrese nejsou vel-
koměsta, takže se dost často známe vzájemně a víme kdo je kdo. Není 
proto až tak velký problém si vybrat.  

Tak – zvolme dobře,  
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 

 
 

Z  ORGÁNŮ  KSČM  V  KRAJI  
 
V pondělí 10. září se v Českých Budějovicích uskutečnilo jednání 

krajského výboru naší strany. 
Po schválení programu následovala kontrola plnění úkolů z minulých 

jednání a informace o jednáních ústředních stranických orgánů a zastupi-
telstva kraje. 

Poté podali zástupci jednotlivých okresních organizací informaci o 
průběhu a zajištění voleb do obcí a měst a také do Senátu PČR /volební 
obvod se sídlem v českých Budějovicích, který zahrnuje i 14 obcí našeho 
okresu/. V kraji došlo k poklesu počtu obcí a měst, kde mohou lidé volit 
komunistické kandidáty. Týká se to i našeho okresu /kde kandidujeme, 
jsem uváděl v minulém vydání Naděje/. Přesto je našich 15 obcí nejvíce 
v kraji… smutné prvenství. 

Vzrušenou debatu vyvolalo jednání o financování činnosti krajského 
výboru a podpora okresním organizacím. Tento bod trval téměř hodinu a 
půl… 

Na program jednání byla též zařazena informace o práci Komise 
mládeže při Jč KV KSČM a zajištění celostátního setkání mládeže, které 
se uskuteční v říjnu v Přední Výtoni na Českokrumlovsku. 

Po více než 4 hodinách jednání jsme přijali usnesení a rozjeli se do 
svých domovů….   

 
V úterý 11.září se pak v Jindřichově Hradci uskutečnilo jednání plé-

na OV KSČM, které se zabývalo, mimo tradiční body, jako je plnění usne-
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sení, informace o aktivitách od minulého jednání, především záležitostí 
kolem komunálních voleb. 

Byl schválen dosavadní postup a dopřesněny další záležitosti. Mimo 
jiné bylo rozhodnuto, že bude v Třeboni zorganizován mítink společně 
s kandidátem do senátu za naši stranu a to ve středu 26.září od 17.00 
hodin na pláži rybníka Svět. 

Pikantní bylo, že hned po nás ve stejném, místě jednala i ODS 
z okresu… 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
 
 

SRPEN  1968 
 

Není snad dne, aby v žumpiózní České televizi ještě nyní nevystupo-
val některý “odborník“ na srpnové události v roce 1968. Ve své většině 
jsou to lidé, kteří v té době chodili ještě „po houbách“, takže si svá „moud-
ra“ cucají z prstů a podle toho také vyznívá jejich „bádání“. Prostě překru-
cují pravdu. 

Abychom pochopili příčiny invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 
1968, musíme se vrátit ke konci roku 1967. Tam se připravovalo odvolání 
Antonína Novotného ze všech funkcí, tedy z funkce prvního tajemníka ÚV 
KSČ a z funkce prezidenta ČSSR. Po uvolnění části ruských archivů, jsme 
se mohli dovědět, že se Antonín Novotný nelíbil jak N. S. Chruščovovi, tak 
ani posléze L. I. Brežněvovi. Důvodem bylo to, že Antonín Novotný tvrdo-
šíjně odmítal sovětské základny na našem území. Sovětská generalita 
však na Brežněva naléhala, aby i v ČSSR byly zřízeny sovětské základny, 
protože ČSSR v té době byla jediným státem ve východní Evropě, kde 
sovětské základny ještě nebyly. Navíc ČSSR měla nejdelší hranici 
s tehdejší Německou spolkovou republikou, kde se nalézaly velké americ-
ké základny s raketami i s jadernými hlavicemi.  

Protiváha proti těmto raketám tady nebyla, takže celý tento prostor 
zůstal proti americkým raketám nechráněn. Aby vznikly sovětské základny 
i na území  ČSSR, musel A. Novotný ze scény pryč, což se stalo na led-
novém zasedání ÚV KSČ v roce 1968.  Pro dokreslení celé tehdejší situa-
ce je třeba také uvést, že sovětské základny byly již vybudovány v NDR, 
Polsku a Maďarsku. Sověti tedy potřebovali tento prostor v ČSSR též 
ochránit, před americkými raketami. Objevují se i některé názory, že  kdy-
by se bylo dříve povolilo v ČSSR vybudovat 4 – 5 sovětských vojenských 
základen, možná, že by ani k žádné invazi nedošlo. Ale vraťme se do 
osudného roku 1968. V lednu 1968 byl tedy zvolen nový ústřední výbor 
KSČ v čele s A. Dubčekem a tak zvané „Pražské jaro“ mohlo začít.  Kdo 
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nevyhovoval „novému“ trendu, byl označen za „konzervu“ a atakován. Byl 
to i můj případ, kdy jsem pracoval v aparátu Okresního výboru ČSM 
v Jindřichově Hradci. Byl jsem tehdy suspendován a zařazen jako řidič OV 
ČSM, posléze SSM. Jak postupoval čas, zejména začátkem letních měsí-
ců byly na komunisty organizovány různé štvanice, s vyřizováním osob-
ních účtů. Někteří to nevydrželi a sáhli si i na život. Kromě toho nám bylo 
vyhrožováno šibenicemi a kandelábry, kde budeme viset. Bylo zřetelné, 
že se to Dubčekovi vymklo z rukou a místo „vylepšení“ socializmu s „lid-
skou“ tváří začala jeho demontáž. Toho si nemohla nevšimnout generalita 
Varšavské smlouvy, která znovu na Brežněva naléhala, aby dal povolení 
k zásahu. Brežněv z počátku váhal a ještě se pokusil v Čierné n/Tisou na 
Slovensku spory urovnat, A Dubček ještě dostal od L. I. Brežněva dopis, 
s jehož obsahem měl seznámit členy ÚV KSČ. Neučinil tak a dodnes se 
neví proč. Ani tak zvaný zvací dopis Pragováků nebyl důvodem pro invazi. 
Důvod k invazi byl někde jinde. Jak jsem již jednou naznačil, sověti  potře-
bovali pokrýt nechráněný prostor, a proto jim přišel  velmi vhod sílící pra-
vicový tlak na slabé Dubčekovo vedení KSČ, které podlehlo iluzorní před-
stavě o svobodě demokracii a vylepšení socialismu na socialismus s “lid-
skou tváří“.  Ovšem pravicové síly mistrně využily Dubčekovu slabost i 
slabost stranického aparátu a připravovaly podmínky k otevřenému střetu, 
chcete-li kontrarevoluci podobně jako v Maďarsku v padesátých létech. 
Tato skutečnost poskytla sovětům důvod k zásahu, protože mimo jiné 
hrozilo i nebezpečí vystoupení ČSSR z východního bloku a začlenění se 
k Západu. Přesto, že byly velmocemi USA a SSSR oboustranně respekto-
vány zájmy obou bloků, ale k takovéto situaci mohlo dojít, čímž by vznikl 
vážný problém v obraně východního bloku a samotného SSSR. 

Invazí vojsk na území ČSSR byla teda završena možnost vybudová-
ní  sovětských základen na našem území. Pravicový establishment do 
nekonečna občany oblbuje, že 21. srpen 1968 byl dnem zahájení okupace 
ČSSR.  Byla to skutečně okupace? No, posuďte to sami. Porovnáme-li 
německou okupaci v letech 1939 – 1945 s  „okupací“ vojsk Varšavské 
smlouvy, je v tom podstatný rozdíl. Německá okupace znamenala totální 
likvidaci českého státu. Do všech úřadů i podniků byli dosazeni němečtí 
úředníci, komisaři, věrní Hitlerovi, českou policii nahradilo gestapo, české 
nápisy byly nahrazeny německými, i když pod německými nápisy se obje-
vovala i čeština, byly zavřeny i vysoké školy. Veškerý průmysl a zeměděl-
ství bylo podřízeno německým válečným potřebám, potraviny i průmyslo-
vé výrobky byly pro české obyvatelstvo vydáváno na příděl. O život přišlo 
360 000 československých občanů. Tak by se dalo pokračovat i dále.  
Shrneme-li všechna fakta o německé okupaci a o tak zvané sovětské 
okupaci, jednoznačně vychází, že sovětská okupace se nekonala. Po pro-
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vedené invazi se ostatní vojska stáhla na svá území. V ČSSR zůstala 
pouze sovětská vojska ve vybudovaných klasických základnách ve vojen-
ských prostorech, posílena o rakety s klasickými hlavicemi, ale i s jader-
nými hlavicemi. Obyvatelstvo obtěžováno nijak nebylo. Všechny objedna-
né dodávky zejména potravin pro tyto základny byly dodavatelům placeny 
v plné výši. Nikde nebyly žádné nápisy v azbuce, ani v úřadech či podni-
cích nefigurovali žádní dozorující sovětští komisaři, či úředníci. Jediné 
negativum invaze bylo několik desítek mrtvých občanů ČSSR a silně po-
šramocená pověst SSSR u levicových a komunistických stran na Západě, 
které vesměs tuto invazi odsoudily. Tady je třeba ještě dodat, že ve větši-
ně případů si tito občané zbytečnou smrt zavinili sami. Proč? Ti kluci na 
tancích byli přesvědčeni, že nás jdou zachránit před kontrarevolucí a když 
jim někdo zapaluje nádrže na tanku, či skáče před rozjetý tank, tak to jinak 
dopadnout nemohlo. To nebylo hrdinství, ale hazard se životem. 

František Hadač 
 
 

BEZPLATNÁ    ZÁKLADNÍ   PRÁVNÍ   RADA 
 
OV KSČM opět dává zájemcům z řad občanů možnost získat zdar-

ma bezplatnou právní radu pro potřebné. Konkrétně jde o ZÁKLADNÍ 
ORIENTAČNÍ PORADU O PRÁVNÍCH PROBLÉMECH. 

Rady jsou poskytovány jednou měsíčně – nejbližší z nich bude ve 
čtvrtek 20. září 2018 od 16:00 hodin na OV KSČM. Rady bude poskyto-
vat JUDr. Tomeš Vytiska.  

Máte-li tedy zájem o tuto základní pomoc, kontaktujte místopředsedu 
OV KSČM Stanislava Míku /tel. 602 159 388; 725 646 025/ a dohodněte si 
s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňujeme, že poradna funguje pou-
ze (!!!) na základě domluvy.  

Další termín právní poradny je určen na čtvrtek 25. října 2018 od 
16:00 hodin.  

     -St- 
 
 

VZPOMÍNKA  NA  ZAVRAŽDĚNÉHO  POHRANIČNÍKA 
 

V sobotu 29. září se u Nové Vsi nad Lužnicí u bývalé pohraniční 
roty Krabonoš uskuteční tradiční vzpomínkový akt na zavražděného 
pohraničníka ADAMA RUSO. Začátek je ve 14:00 a akci organizuje Klub 
českého pohraničí.  

-St- 
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Pro obce a občany KSČM prosazuje: 
- Udržení a rozvoj základních služeb. Dostupnost poš-

ty, obchodu, mateřské i základní školy a zdravotní 
péče včetně zubaře. 

- Snížení ceny vody pro občany. Voda je nejcennější 
bohatství a musí patřit obcím nebo státu. 

- Zajištění veřejné dopravy do školy, zaměstnání, za 
kulturou i k lékaři podle potřeb občanů. 

- Zvýšení finanční podpory obcím od státu a krajů, 
snížení daně z nemovitosti. 

- Cenově dostupné bydlení. 
- Podpora spolků a společenského života. 
- Účinnou ochranu životního prostředí a pomoc 

v případě sucha a povodní. 
 
 

BLAHOPŘEJEME 
 

Vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost přeje 
Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec soudružkám a soudruhům, kteří 
se v období mezi vydáním Naděje č. 8/2018 (12. září 2018) a Naděje č. 
9/2018 (9. října 2018) dožili, či dožijí, životních výročí a to 70, 75, 80 a 
více let. Jsou to: 
14. 9.  Franta Václav MVDr. z Jindřichova Hradce 
16. 9.  Paštika Milan,Ing. z Otína 
  Vávra jan, Ing. z Klece 
17. 9.  Dušák Václav  z Chlumu u Třeboně 
22. 9.  Mandátová Jarmila z Dolních Němčic 
26. 9.  Moravová Milena z Nové Včelnice 

Aldorf Lubomír, Ing. z Jindřichova Hradce 
27. 9.  Šteklová Zdenka z Pluhova Žďára 
28. 9.  Štěrbová Jindřiška ze Slavonic 

Kálal Karel, Mgr. z Jindřichova Hradce 
  4.10.  Rezek František z Třeboně 
  8.10.  Tikovská Anna z Jindřichova Hradce 
  9.10.  Kučerová Františka ze Starého Města pod Landštejnem 

Winkler Karel, RSDr. z Kunžaku.  
OV KSČM Jindřichův Hradec 
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NEJBLIŽŠÍ  AKCE,   NABÍZÍME,   INFORMUJEME,   PŘIPRAVUJEME 
 
o KALENDÁŘE NA ROK 2019 má pro zájemce k dispozici opět OV 

KSČM. Máte-li o některý zájem, neváhejte. 
o NABÍDKA  ZASÍLÁNÍ HALÓ NOVIN ZDARMA – OV KSČM již 

nějaký čas rozesílá zájemcům prostřednictvím elektronické pošty /e-
mailem/ čerstvé Haló noviny. Nabízíme tuto možnost i dalším 
zájemcům, stačí jen napsat a sdělit nám svou internetovou adresu. 
Adresa OV KSČM je v tiráži Naděje. 

 WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec, pak máte 
minimálně dvě možnosti jak to učinit. Jednou z nich je zadat do 
vyhledávače „KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM 
V KRAJÍCH“, pod částí „JIHOČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR“ si 
otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak už si 
můžete prohlížet, co chcete; 
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak si 
kliknete na odkaz na nové webové stránky OV KSČM; 

 FACEBOOKOVÉ  STRÁNKY  OV  KSČM najdete na adrese: 
http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec 

 PŘIHLÁŠKA DO  KSČM – zájemci o členství v KSČM se mohou nově 
přihlásit, mimo již tradičních cest /prostřednictvím ZO KSČM, OV 
KSČM/, také přes webové stránky KSČM (ve vyhledávači zadáte 
„kscm“ a nahoře na stránce kliknete na část „PŘIPOJTE SE“ a pak si 
každý zájemce může vybrat postup; 

 máte-li zájem o PRAVIDELNOU ČETBU NADĚJE, obraťte se na OV 
KSČM a jistě se dohodneme na způsobu distribuce našeho listu pro 
Vás. „Předplatné“ pro rok 2018 zůstává i nadále nezměněno a to ve 
výši 50,- Kč na rok.  

 
 
PIŠTE,   ROZŠIŘUJTE   NÁS,   DÁVEJTE   NÁS   ČÍST   OSTATNÍM  ! 

 
ČEKÁME NA VAŠE OHLASY !                 ČEKÁME NA VAŠE OHLASY ! 
 
NECHTE NÁS KOLOVAT !                           NECHTE NÁS KOLOVAT ! 

 
 Vydává zdarma nepravidelně OV KSČM Jindř. Hradec, IČO 
00496936. Adresa redakce - OV KSČM Jindřichův Hradec, Bezručova 
514/II, tel. číslo 384 361626, 602 159 388, 725 646 025; E-mail: 
ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz. Registrační značka MK ČR E 11670. Uzá-
věrka tohoto čísla – 10. 9. 2018, vydáno v Jindřichově Hradci 12. 9. 2018; 
XXVIII. ročník – číslo 8/2018. Šéfredaktor – František Hadač. 
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