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Když v polovině března letošního roku vyzvalo federální shromáždění z
iniciativy poslanců OF a VPN vládu, aby provedla soupis majetku politických
stran, politických hnutí a společenských organizací, řek.lo zároveň,
co
má
být druhým krokem. Odebrání, znárodnění majetku nespravedlivě nabytého, aby
pro budoucnost měly všechny politické síly stejné možnosti působení. A na
tom trváme!
Hodnotu nemovitostí dnes známe, zbývá přičíst finanční zdroje a movitý
majetek KSČ. To by měla- zjistit federální vláda v dohledné době. Zároveň
ji
FS vyzvalo, aby přijala opatření, které by zamezilo KSČ
manipulovat
majetkem
nad rámec běžného denního hospodaření.
Je pochopitelně i druhá možnost, jednodušší, ta však předpokládá spolupráci
bývalé všemocné stranyi Chce-li dát důkaz společnosti, že se nadále nehodlá
chovat pansky, necbč se sama vzdá majetku, o jehož legitimitě veřejnost
pochybuje. Může to učinit okamžitě a nezatěžovat státní pokladnu zbytečnými
výdaji na činnost revizních orgánů. Společnost oprávněně kritizuje přetrvávající
rozpor mezi slovy a činy v politice KSČ. Nyní má tato strana jedinečnou možnost
přesvědčit občany, že to mysli se svým pokáním za minulé zločiny vážně.
Petr Kučera, Jan Urban
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samosprávu

Ve dnech 7. - 10. května se v Praze v konferenčním sále Nové scény
Národního divadla konal seminář o místní správě a samosprávě. Akce proběhla
pod záštitou primátora hl. m. Prahy a uspořádala ji Evropská rada obcí a oblastí
ve spolupráci s pražskou radnicí. Tato organizace, sdružující samosprávné
obce a oblasti prakticky všech evropských zemí, úzce spolupracuje s Evropskou
radou ve Strassbourgu, která na její podnět v roce 1985 ratifikovala Evropskou
chartu místní samosprávy. Přednášet a diskutovat o změnách, jež Československo
čekají v oblasti správního práva, přijelo 15 hostů z Anglie, Francie, Německa,
Švýcarska, Rakouska, Holandska a Itálie, vesměs odborníků a dlouholetých členů
městských rad, starostů atd. a funkcionářů Evropské rady obcí a oblastí.
V závěru vystoupil jménem pražského primátora poslanec p. Exner a seznámil
přítomné zástupce evropských měst s pomocí, kterou se v duchu výše uvedené
spolupráce v Evropě rozhodlo město Praha poskytnout lltevskému Vilnlusu trpícímu
v důsledku hospodářské blokády nedostatkem potravin a zejména léků. Uvedl,
že samosprávné obce a jejich Evropská rada jako nevládní organizace si mohou
dovolit chápat litevskou situaci nikoli jako politický problém s komplikovaným
pozadím, ale jako morální imperativ a vyzval další města Evropy sdružená v
Radě, aby následovala příkladu města Prahy a poskytla Litvě pomoc.
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11. 5. pořádalo КС OF tiskovou besedu s ministryní obchodu a cestovního
ruchu paní Vlastou Štěpovou a dr. Josefem Ježkem z geografického ústavu ČSAV.
Dr. Ježek novináře informoval o územně správní reformě, jejíž první návrh

paragrafovaného zákona o místních volbách by měl být v parlamentu projednán
již v průběhu května. Návrh předpokládá obecní volby, příp. volby do obecních
zastupitelství systémem, který by dal voliči tolik hlasů, kolik bude mandátů.
Samotná reforma prosazuje, aby postavení a působnost obce byla zakotvena
v ústavě a legislativně upravena zákonem. Územní
organizace
státní
správy
by měla vést к maximální decentralizaci, její výkon v nejnižších instancích
by měl být přenesen na obce a města. Národnostní zájmy, místní specifika 1
historické hranice by měly být racionálně respektovány a měly by být součástí
regionální politiky státu, která povede к podněcování rozvoje jednotlivých
oblastí. Reforma také předpokládá obnovení majetkové základny obcí zejména
úpravou daňového systému a systémem samosprávy a místní správy, což by měla
zaručit novela zákona o Národních výborech, která obsahuje zrušení KNV.
Paní ministryně dokumentovala svou zprávu o turistickém ruchu na příkladu
své cesty do Jihočeského kraje. Jeho pohraniční oblasti bude třeba po letech
studené války znovu osidlovat, neboř stav obyvatel klesl na desetinu původního
počtu. Vzhledem к tomu, že u nás zcela chybí levný turistický ruch, bude třeba
nejdříve vybudovat záchytné body, aby následným vpádem turistů netrpěla příroda
zdevastovaná pobytem armády. Co nejdříve se pak počítá в vystavěním hotýlků
a rodinných farem, které přinesou pracovní příležitosti a umožní lidem
investovat peníze, které by jinak vyčerpávaly vnitřní trh. "Je nutné umožnit
našim návštěvníkům objevit nejen Prahu, ale i tři tisíce našich hradů a zámků
a krásnou přírodu, к tomu nám však zatím chybí infrastruktura," řekla paní
ministryně. Cestu к nápravě vidí ve spolupráci se zahraničními firmami, jimž
by mělo být umožněno spoluprovozovat a najímat turisticky zajímavé objekty,
ale i ve větší pravomoci obcí a využívání zákona o nebytových prostorách,
který umožňuje pronajímat i soukromé chaty. "Hranice mezi Východem a Západem
nepadnou,
dokud nebude běžný bezprostřední kontakt normálních turiatů s
obyvateli," řekla paní ministryně.
Nečekaný zájem o cesty do ČSFR se projevil i na našem zastupitelství
ve Washingtonu. Od počátku roku obdrželo již asi 60 tisíc žádostí o vízum,
chybějí však patřičné formuláře. Jak paní ministryně uvedla, natisknout
je,
není žádný problém ve srovnání s obrovským nedostatkem ubytovacích kapacit.
Zatímco střední turistika je vybavena poměrně dobře a navíc lze předpokládat',
že závodní chaty a jídelny v centrech měst se brzy otevřou cestovnímu ruchu,
obrovské rezervy jsou dosud v noblesní turistice. Jen v Praze chybí 20 000
lůžek, několik interhotelů rozhodně nestačí. Na prefabrikaci hotelů chybí
podnikům peníze, navíc nemáme reálnou cenu půdy.
Paní ministryně se zmínila i o nově vznikajících cestovních kancelářích
státního typu, jichž máme už 105 a o soukromých agenturách, kterých bylo od
2. 5.,
kdy vešel v platnost zákon o soukromém podnikání, zaregistrováno 40.
Stejně
jako ony,
měla by zdravou konkurenci podpořit
i spolupráce
se
zahraničními partnery, jež si budeme vybírat konkursním řízením. Paní ministryně
v této souvislosti rozhodně prohlásila, že žádný z našich hotelů ani
jiný
turiatický objekt nebudeme prodávat.
V lednu příštího roku se má v Brně konat 1. salon cestovního ruchu, jehož
součástí bude i seminář o využití historických objektů. Salon by měl krom
jiného dát podnět společnostem, jež u nás chtějí investovat.
Se situací na vnitřním trhu projevila paní ministryně velkou nespokojenost,
třebaže, jak sama řekla, vydržel i obrovský nápor turistů, který nastal po
otevření hranic. Upozornila také na to, že obchod dlouhou dobu čerpal na konto
budoucnosti a že nyní zcela chybí devizy na nákup zboží.
"Je třeba dodržovat rozpočet a nezadlužovat se," řekla paní ministryně,
"avšak zákon o obcbodnícb stycích pro nás znamená značné omezení možností."
Uvedla, že hlavními úkoly jsou vytvoření prostoru pro investice a především
demonopolizace. Zatím se úspěšně rozpadá hotelový trust, Klenoty, potravinářský
obchod, problémy jsou ve velkoobchodu s obuví.
Ministerstvo je v kontaktu se Svazem podnikatelů, který při omezení dovozu
představuje jedinou konkurenci státním podnikům. Soukromníkům však chybí stroje
1 suroviny к výrobě, proto nadále převyšuje poptávka nad nabídkou. Paní
ministryně sl posteskla, že demokratizační proces odebírá čas i síly, nicméně,
jak sdělila, propady ve výrobě nejsou tak velké.

Jedna z posledních otázek patřila Janu Urbanovi, který byl spolu a Petrem
Kučerou a Janou Ryšlinkovou přítomen jako zástupce КС OF. Otázka se týkala
příčin pomalého startu předvolební kampaně. Jan Urban řekl, že podle jeho
názoru kampaň neodstartovala příliš pomalu, třebaže OF samozřejmě pociřuje
nedostatek finančních prostředků a pak citoval jednoho ze svých kolegů, který
v souvislosti se studentskou půjčkou řekl, že OF má minimální zdroje příjmů
a jediný způsob, jak je získat, je vyhrát volby.
B U D O U C N O S T
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Na zasedání Rady КС OF ve čtvrtek 10. května byla věnována velká pozornost
budoucnosti Občanského fóra po volbách. Ze Občanské fórum po volbách existovat
bude, vyplynulo z diskuse mimo jakoukoli pochybnost a tak se polemika
soustředila spíše na jeho "povolební" podobu.
Rada КС OF se necítí povolána sama předurčovat je'ho budoucí tvář a proto
se rozhodla svolat Kongres zástupců všech Občanských fór, kteří sami rozhodnou
o podobě Občanského fóra po volbách. Jako nejvhodnější termín pro toto setkání
se zdá být podzim 1990.
Praha, 11. 5. 1990
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Brno 11. 5. (VIA) - Zpráva o činnosti rady brněnského OF, schválení městského
volebního štábu OF a schválení nové tiskové mluvčí - to byly hlavní body
zasedání brněnského parlamentu OF, který se sešel ve čtvrtek v Rytířském sále
Nové radnice. Novou tiskovou mluvčí byla jmenována Lenka Veselá. Dále parlament
schválil čtyřčlennou skupinu, určenou pro kontakt e pražským КС OF.
Parlament byl rovněž informován o činnosti městského volebního štábu
OF a městské volební komise. Členové
parlamentu
opět
vyslovili
naléhavou
potřebu, aby se občané na obvodech, kterým není lhostejný průběh a výsledky
nadcházejících voleb, přihlásili к činnosti v místních volebních komisích.
Na zasedání bylo zdůrazněno poslání OF, totiž dovést náš národ ke svobodným
volbám. Je třeba zajistit, aby letošní volby byly skutečně svobodné a zároveň
nedopustit, aby došlo к poklesu občanské aktivity. OF chce využít práva dohlížet
na regulérnost průběhu voleb.
Kolem deváté hodiny večerní zavítal na zasedání parlamentu vzácný host,
předseda České
vlády
Petr
Pithart.
Premiér
krátce
zhodnotil
atmosféru
předvolebních shromáždění na jižní Moravě, kterých jako kandidát OF absolvoval
již několik. Podle něj má Občanské fórum silnou podporu lidí zvláště na venkově,
kde se občané prý velmi dobře orientují v politické situaci. Tato fakta jaou
podle p. Pitharta velmi povzbuzující. Těmito slovy se předseda vlády s
parlamentem rozloučil.
Dále přednesl dr. Sabata zprávu z FS na téma Samospráva Moravy. Budoucnost
samosprávné Moravy je podle něj naprosto reálná; FS bude tuto otázku znovu
řešit po volbách. "Optimismus v této věci je zcela na místě," řekl na závěr
dr. Sabate. Stejnému problému se věnoval i pan Dymáček z městského volebního
Štábu, který připomenul svůj návrh, aby státoprávní uspořádání vycházelo z
existence tří zhruba stejných celků, tedy Cech, Moravy se Slezskem a Slovenska.
Po krátké diskusi parlament svoje jednání po 22. hodině zakončil.
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Brno 13. 5. (VIA) - Občanské fórum ve Valašském Meziříčí poskytlo dnes VIA
toto prohlášení, které citujeme v plném znění:
"V rámci předvolební kampaně přijel 11. 5. 1990 do Valašského Meziříčí
kandidát KSC Ladislav Adamec. KSC v našem městě propagovala několik dnů předtím,
že veřejná
předvolební
schůze
se bude konat v
závodním klubu odborů
Osvětlovacího skla ve Valašském Meziříčí. Na příjezd kandidáta čekalo několik

desítek lidí, objevily se zde transparenty, nesouhlasící в politikou KSČ.
Chvíli poté, kdy Ladislav Adamec opustil vozidlo a odcházel do sálu, došlo
к drobné výtržnosti, při níž byla tyčí od transparentu poškozena kapota jeho
vozidle. Sál, v němž schůze probíhala, byl zcela zaplněn asi 600 lidmi, z
nichž zhruba polovinu tvořili komunisté. Již od začátku byla schůze přerušována
častým pískotem a výkřiky; protože se tento stav nezměnil, byla asi po 30
minutách ukončena. Pan Adamec měl poté odcestovat do Rožnova pod Radhoštěm
na další předvolební setkání. Zde se však nedostavil a místními členy KSČ
bylo oznámeno, že byl ve Valašském Meziříčí inzultovám skupinou chuligánů
a není schopen vystoupit. Protože se v souvislosti s touto akcí objevilo ten
den ještě několik fám, které dávají rozbití předvolební schůze a údajný pokus
o napadení Ladislava Adamce za vinu Občanskému fóru a protože by tyto události
mohly být v probíhající předvolební kampani použity proti Občanskému fóru,
zaujímáme toto stanovisko:
1) Občanské fórum ve Valašském Meziříčí neorganizovalo žádnou akci, která
by měla vést к rozbití schůze KSČ a také žádný člen OF к tomuto rozbití
nepřispěl.
2) Vyvracíme také, že pan Adamec byl ve Valašském Meziříčí inzultován
nebo že by se o to někdo pokusil. 0 průběhu shromáždění existuje obrazový
záznam, který toto naše tvrzení dokazuje.
3) KSČ ve Valašském Meziříčí nezajistila žádnou pořadatelskou službu,
která by na průběh schůze dohlížela. V opačném případě by totiž к poškození
vozu nemohlo dojít. Spíše se nabízí vysvětlení, že s podobným průběhem bylo
předem počítáno e úmyslem vzbudit soucit a patřičně jej využít v předvolební
kampani.
4) Cbce-li KSČ pochybovat o úrovni chování některých členů obecenstva,
nechř si laskavě uvědomí, že právě ona vedla tuto společnost minulých 42 let
a na řízení výchovy se přímo podílela. Pěstovala-li v lidech programově
nevzdělanost a nekultumost, sklízí právě te3 plody své práce.
Za OF Valašské Meziříčí Vít Zukal."
V Í Z V A

Redakce Občanského deníku hledá dopisovatele zabývající se zemědělskou
problematikou. Své příspěvky zasílejte na adresu: Občanský d e n ík , re d ak to r
K raus, Ha F lo re n c i 19, 113 29 Praha 1.
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desítek lidí, objevily se zde transparenty, nesouhlasící в politikou KSČ.
Chvíli poté, kdy Ladislav Adamec opustil vozidlo a odcházel do sálu, došlo
к drobné výtržnosti, při níž byla tyčí od transparentu poškozena kapota jeho
vozidla. Sál, v němž schůze probíhala, byl zcela zaplněn asi 600 lidmi, z
nichž zhruba polovinu tvořili komunisté. Již od začátku byla schůze přerušováne
častým pískotem a výkřiky; protože se tento stav nezměnil, byla asi po 30
minutách ukončena. Pan Adamec měl poté odcestovat do Rožnova pod Radhoštěm
na další předvolební setkání. Zde se však nedostavil a místními členy KSČ
bylo oznámeno, že byl ve Valašském Meziříčí inzultovám skupinou chuligánů
a není schopen vystoupit. Protože se v souvislosti s touto akcí objevilo ten
den ještě několik fám, které dávají rozbití předvolební schůze a údajný pokus
o napadení Ladislava Adamce za vinu Občanskému fóru a protože by tyto události
mohly být v probíhající předvolební kampani použity proti Občanskému fóru,
zaujímáme toto stanovisko!
1) Občanské fórum ve Valašském Meziříčí neorganizovalo žádnou akci, která
by měla vést к rozbití schůze KSČ a také žádný člen OF к tomuto rozbití
nepřispěl.
2) Vyvracíme také, že pan Adamec byl ve Valašském Meziříčí inzultován
nebo že by se o to někdo pokusil. 0 průběhu shromáždění existuje obrazový
záznam, který toto naše tvrzení dokazuje.
3) KSČ ve Valašském Meziříčí nezajistila žádnou pořadatelskou službu,
která by na průběh schůze dohlížela. V opačném případě by totiž к poškození
vozu nemohlo dojít. Spíše se nabízí vysvětlení, že e podobným průběhem bylo
předem počítáno e úmyslem vzbudit soucit a patřičně jej využít v předvolební
kampani.
A) Cbce-li KSČ pochybovat o úrovni chování některých členů obecenstva,
necbř 8i laskavě uvědomí, že právě ona vedla tuto společnost minulých 42 let
a na řízení výchovy se přímo podílela. Pěstovela-li v lidech programově
nevzdělanost a nekultumost, sklízí právě te3 plody své práce.
Za OF Valašské Meziříčí Vít Zukal.11
V Í Z T A

Redakce Občanského deníku hledá dopisovatele zabývající se zemědělskou
problematikou. Své příspěvky zasílejte na adresu: Občanský d en ík , re d a k to r
K raus, Ha F lo re n c i 19, 113 29 Praba 1.
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