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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Sdružení Cechů z Volyně a jejích přátel
ODPOVĚĎ NA DOPIS SDRUŽENÍ PŘEDSEDOVI VLÁDY

RES PUBLICA

Ještě předtím, ye Zpravodaji č. 1/92 jsme uveřejnili dopis adresovaný předsedovi vlády České
než jsem stačil republiky. Reprodukujeme odpověď, kterou tajemník obdržel dne 11. 11. t. r. i která
zaznamenat exi- nepotřebuje podrobněji! vysvětlení.
stenči "Zpravo MINISTERSTVO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
České republiky
daje” se musím
V Praze, dne 9. listopadu 1992
vyjádřit k věAlexandr Vondra
ci,která se mě’ 1. náměstek ministra
Vážený pane,
také dotýká.
Odpověč Alexaz pověření předsedy vlády ČR sděluji k Vaší žádosti ze dne
23. října 1992 následující stanovisko.
dra Vondry je
toho typu, kte
Podle článku 5 Dohody mezi vládou Československé republiky
rých mám stohy a vládou Svazu sovětských socialistických republik o způsobu
nároků, vzniklých v souvislosti s opcí a přesídlením
/jen 170 u jed vypořádání
obyvatelstva podle Dohody z 10. července 1946 se Smluvní strany
né oře/ od bol dohodly, že podepsáním této Dohody všechny nároky spojené s
Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou
ševických úřa provedením
Svazu SSR z 10. července 1946 o opci a přesídlení pokládají se
za vypořádané. Z tohoto důvodu je proto bezpředmětné uplatňovat
dů. ha”věčné
časy" přestaly jakékoli nároky u ukrajinské strany.
Vnitrostátně byla citovaná Dohoda o vypořádání nároků v ČSFR
platit zákony
provedena
vyhláškou ministra fýi^ncí č. 159/59 Ú.l.
nejen u nás,
ale i na Ukra S pozdravem
jině. Láme odů
vodněnou naději, ze zaiiťCiiuiĽiu spuunt ze »luxu uu uAiajiHského parlamentu Leonidem Kučmou, předsedou vlády Uk
rajiny zákon vskutku nevídaný,zákon o navrácení veškeré
zemědělské půdy původním majitelům. Dovedu si představit,
že při něm nedojde k sebrání i rodné střechy nad hlavou ja
ko se stalo našim exulantům za asistence současného před
sedy vlády, vládou národní oběti. Takže nyní se mu zachtě
lo asi obětovat i naše oprávněné nároky na zcela bez náh
rady zestátněnou^půdu našich otců. Důkaz o tom může před
ložit každý volyňský Čech i v ruském originále, kde stojí,
že obdělávaná půda nebyla do "vypořádání nároků vzniklých
v souvislosti s opcí a přesídlením obyvatelstva podle Dohody z 10.7*1946” v žádném případě započtena. Ti z nás, kte
ří denně prožívají kalvárii s navrácením restituovaného ma
jetku i podle současných.zákonů jsou zvyklí,pane první ná
městku, na odmítavá gesta sametových úředníků. Jestliže se
nás naše vláda
budeme
muset náš nárokvzmezinárodx nezastane
.
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Dne 21»března 1947

Soupis
zanechaného jmoní.
Občan/ka/ H a j n a Emilie, bytem v Dorostaje Česká ul.—-----mlýnov· okresu
rovenské oblasti. Dum Č.------ byt ---- ------přesídl. z SSSR do ČóB.
*
Stavby.

I.

Obytné budovy 1, 17,2 x 10,3 x 3»3» kubatury 5S4 ;popis stavby :
stěny cihlové »střecha plechová,hodnota 1 m3 d,oo
rok stavby 1959. ^nečná hodnota Rub. 9.790.Skladiště
Sslaše,stáje

1, 30,5 x 8 x 3»o
kubatury 732 ;popis stavby :
stony z prken,střecha slaměná, hodnota 1 m3 4,oo
rok stavby 19<i<ť. ^5^ hodnota Rub. 1.550.-

Stodoly,kolny 1,

9,o x 3>o x 2,o kubatury 34 ; popis stavby :
st_ny dřevěné,střecha tašková, hodnota 1 mp 10,oo
rok stavby 193>· Konečná hodnota HubCT__ro_4frO.-~M

Celkem 3 objekty......................
- ” II. Průmyslové podniky,^

11.780.-

Žádná položka
_ III.Mrtvý inventwář.

1 žací stroj na trávu
1 mlátička žentourová
2 kusy

Ebl
”

300·250·-

konečná hodnota Rbl 550.IV. Živý inventář

■ra ťir> ii a>cc«ge»<sa>tg»tEa

«o «oan <=* r»-rr»<w>w

žádná položka

_ V.Obděláváná pôda a osevy.
Obdělávaná půda celkem
15,45 ha
Z toho : Sadů
0,07 ”
Luk
0,50 ”
Lesa
2,oo n
Orné pôdy
12,43 ”
Oseto na hospod.rok 1947 :
Ozimnépšenice
0,85 ha
Žita
1,28 " , celkem 2.13 ha
Celková ^hodnota zanechaného majetku Činí Rublů 12.330·-, slovy.;/ * ·
Dvanácttisíc třista třicet rublů
’
Soupis a odhad provedli - na příkaz rayonního plnomocníka a zástupce
pro přesídlení -referent. Razítka a nodpiqy České a ruské.
'/.··· Soupis'byl sepsán ve Čtyřech exemplářích.Jeden exemplár obdržel *v
vlastník majetku :
-á E. podpis

Q_pis.

Ministerstvo financí v Praze»ústřední likvidátor
peněžních ústavů a podniků
V Praze dne 7.Července 1955·
Čj. 1141/8 Jn.
Ref. -Janovská
Emilie Hajná
Temenická 7-Šumperk.

Ve smyslu vládního usnesení z 12.3.1954 a podle směrnic ministerstva
financí toto usnesení provádějících bylo provedeno
III. vyúčtování
nároků a závazků,které Vám vznikly přesídlením do ČSR s tímto
výsledkem :
I. Náhrada za majetek zanechaný Vámi v SSSR činí
a/ za 12.330.- rublů celkové hodnoty uvedené
v příslušném soupisu zanecha
ného jmění
Kčs 126.999·- st.p.
b/ za 2,13 ha osevů podle téhož soupisu
*
2.939·40 ”
c/ za 3.000 rublů složených na kvitanci F 12 "
30.900."
1. Celkem Činí Váš nárok ··········
2. S Vaším nárpkem se vzájemně vyrovnávají

Vaše závazky
a/ za poskytnutou zálohu na ruble od Stát,
KČs
9.000.- st.p.
banky Čs.
c/ za nedopl.přídělové ceny čp.7
" 108.625.b/, d/, e/,se zúčtování netýka jí,nejsou
3. Na vrub Vašeho nároku se zároveň v přepoStu
5 t 1 proplácejí pohledávky
a/ státní spořitelny v Šumperku Kčs 1.062.20
n.p. za post.pohled.FNO /za nábytek/
*
5.311·b/f c/ se nevyskytují
KČs 122.936.- st.p.,
2 a 3 celkem se od Vašeho nároku odečítá
Zbývá tedy ve Váš prospěch
KČs 37.902.40 st.p.
Částka KČs 37.902.40 st.p. se převádí podle uvedeného vládního
usnesení na nové peníze škálovým přepočtem jako ^klad /čl.19 směnnic ministerstva financí ze dne 30.5.1953 2.159 u.l. o způsobu pro
vedení peněžní reformy/. Podle toho přísluší Vám k výplatě v hoto
vosti
.
Kčs 3·51ů·10 n.p.,
slovy ilřitisícepětsetšestnáct a lo/lOO KČs.
Uvedenou Částku poukazujeme zároveň státní spořitelně v Šumperku.
/t Další tištěné poučení a podmínky pro event.platby ,vůči
státní spořitelně , v tomto případě nepřichází v uvahu :/
Razítko : Ústřední likvidátor
peněžních ústavů a
podniků - podpis

Vrbice,červen 1992.
Československá strana lidová
/p.předseda J. Lux/

Revoluční,5·

Praha!

110 15

Velmi bedlivě sleduji programy jednotlivých politických stran
s jekými programy jdou do letošních voleb.Všechny tyto programy jsou
velmi slibné,avšak váš volební program se zdá být velmi sympatic

ký a také reálný.Jsem nadšeným zastáncem spolkového zřízení v naší

republice,kde by měla i Morava a Slezsko konečně své čestné posta
vení a jistě i zasloužené na úrovni Čech a Slovenska.Mám zato,že
ihned po volbách ,ze kterých vaše strana výjde jistě vítězně-bude

nutné spolkové uspořádání v naší republice radikálně prosazovat!
Bylo již hodně kolem toho řečí,ale vždycky se vše utlumilo a odlo
t

ží lo.Mám^za to Aže_spolkoyým_z řízen ím_by_se_v|echny_země_sblí žily _a

ií2x-.tX_®£_Y215Í-222Íl^l-2Šž-2221£Š2Í»Siáíl ^yl by konec všech doha
dů o omezování jedněch druhými.

Další palčivou otázkou je naše zemědělství,které nemá v dnešní
době patřičné zastání ve federální vládě,kde není ani ministerstvo

zemědělství.Mají-li se omezovat,nebo slučovat jednotlivá ministerstva
pak zemědělství musí mít ve vládě své výsostné postavení i v parla
mentě.Ještě i dnes platí:je-li ve státě silné zemědělství,pak je i
stát silný.Je tedy nutné,aby vaše strana,která mám zatofbude asi tou
znejsilnějších,se zemědělství plně věnovala po všech stránkách^a
což jí bude venkov,ale hlavně Morava,velmi vděčna.
Bojujte za spolkové zřízení v naší milé republice!
Bojujte za naše zemědělství,za jeho upevnění ve všech variantách,

bojujte za jeho příznivou ekonomikuIBojujte za náš venkov,který
s vámi sympatizuje a který chce být dobrým partnerem i s naším

městským obyvatelstvem,ale který se nechce nechat okrádat různými
obchodníky a překupníky,aby si pak na městských tržnicích zloděj. skými cenami cpali své kapsy!
Je mi 80 let a rád bych se ještě dočkal konzolidace našeho země
dělství, jako jednoho z nejsilnějších odvětví naší ekonomiky.Ze srdce
si přeji spolkové uspořádání naší republiky!Velmi dobře znám venkov
-narodil jsem se tam a celý život jsem pracoval v zemědělství.

S HUDBOU 60. - 90. LET
Nejdříve jako soukromník,pracoval jsem i v družstvě a před odcho

dem do důchodu jsem pracoval v ústavu pro zemědělský průzkum

půd

v Praze Suchdole a prováděl tam bonitaci zemědělského půdního fondu.
Zde jsem poznal kontrasty venkova a města a také obyvatele se značných
oblastí Čech i Moravy.Setkal jsem se i s pohrdáním Českých obyvatel
vůči Moravanům.Povoluji si tvrdit,že na Moravě "jsou lidé daleko
práčovi tější,než v Čechách a tedy mámzato,Že získá-li Morava a Slezsko
samosprávu,budou na tom obyvatelé těchto zemí rozhodně lepší.

Přeji Vám velikého vítězství v letošních volbách.Máte velké sympa
tie značné části obyvatalstva naší republiky,ale hlavně Moravy a Slezsk.
které Vám budou velmi vděčné za Vaše prosazování spolkového státu.
Zastaňte se našeho venkova a zemědělství,velmi to potřebují!

Srdečně zdraví
691 09

Václav
Janošek
Vrbice.
11.

Pan předseda mě osobně odpověděl,že považuje spolkové

zřízení za jedině vhodné řešení státoprávního uspořádání aže
předsednictvo jejich strany k tomu vydalo 88 18.června prohlášení,
které bylo uveřejněno v denním tisku./Odpověc! z 23.Června 1992/.
Strana považuje řovněž za nezbytné rozvoj zemědělství,zatím
jiné strany mají v programu útlum zemědělství.Usilují proto při
sestavení české vlády o funkci ministra zemědělství.
/Čehož vlastně již dosáhli/.

Nalaďte si
nové radio

Doprava

pro

busem od MZe

CELONÁRODNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění pamatky
utrpení selského stavu
v období totality
14.. listopadu 1992 od 10 hodín
pod horou Říp

na území obce Rovné

PRINESTE SYMBOLICKÝ FRAGMENT
VAŠEHO ZDEVASTOVANÉHO STATKU

Příjezd:
v obci Krabčice odbočit
podle označení k hoře Říp
Pořádá: Svaz vlastníků půdy České republiky
ve spolupráci s Konfederací politických vězňů
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