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ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Informačního zpravodaje,
soudružky a soudruzi,
z nového roku již uplynulo spoustu dní. Zvykli jsme si psát rok 2015 a dny ubíhají zdánlivě
v poklidu, alespoň pokud jde o naši stranu. Vypadá to, že nás letos nečekají žádné volby, tak již jen ta
vidina po supervolebních rocích láká k odpočinku.
Ale skutečnost je trochu jiná. Zdánlivě je rok 2016 daleko. Ale jak praví klasik, připraveným
štěstí přeje a tak i v letošním roce nás čeká spousta práce. V tom tak zdánlivě dalekém roce v květnu se
bude konat již IX. sjezd naší strany, kterému samozřejmě budou předcházet výroční členské schůze,
konference městské, okresní a krajské. Na těchto se budou navrhovat a schvalovat kandidáti do
krajského zastupitelstva a kandidát či kandidátka na senátora, neboť volby do těchto orgánů nás v roce
příštím také čekají. Nemůžeme však čekat až na konec roku, kdy se budou tyto akce konat, ale je třeba
začít vhodné kandidáty hledat již teď. A nejen hledat, ale hlavně se musíme snažit, aby vstoupili do
povědomí širší veřejnosti a nezůstali skryti mezi námi. K tomu by nám měly pomoci kromě jiného i
střediskové porady, které budeme pořádat i v letošním roce.
Přitom všem by nám nemělo uniknout, že rok 2015 je rokem, kdy si budeme připomínat 70 let od
konce druhé světové války a porážky fašismu. Vzhledem k situaci na nedaleké Ukrajině, kde novodobí
fašisté vedou občanskou válku, nesmíme dopustit, aby docházelo ke zkreslování dějin. Je nutné
připomínat, kdo na tom že je nám zatím dopřáno žít v míru, měl největší zásluhu.
Ale nečeká nás jen práce, neboť nejen jí je člověk živ. Někdy je třeba zapomenout na starosti
všedních dní a načerpat energii a optimismus ve společnosti přátel. Jedna taková příležitost bude hned 5.
března, kdy si připomeneme MDŽ. Věřím, že se v hojném počtu setkáme v kroměřížském domu kultury,
kde je od 15 hodin připraven u této příležitosti bohatý program.
Zdeňka Hlobilová,
předsedkyně OV KSČM
a zastupitelka ZK

STRANICKÉ ORGÁNY
Kultura a KSČM
Komunistické hnutí rozpoznalo význam kultury od samých počátků a bylo s ní vždy, přes
všechny nejednou složité a sporné historické etapy, bytostně spjato. Vývojem situace v oblasti kultury se
proto pravidelně zabývají vrcholné orgány KSČM. Důkazem toho je konání celorepublikového aktivu
kulturně politickému zaměření KSČM, který se uskutečnil 22. listopadu loňského roku na základě
usnesení VV ÚV KSČM.
Programem tohoto aktivu bylo „shrnutí kulturní situace v krajích“. Na toto téma vystoupil JUDr.
J. Augustín, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje, zastupitel města
Prostějov. Ing. Z. Štefek se podělil o zkušenosti z práce krajského radního pro oblast kultury
Středočeského kraje. Na téma „Kultura v ČR“ hovořila Gabriela Hubáčková, členka podvýboru pro
kulturu PS PČR. Vývoj kulturní politiky KSČM zhodnotil Ludvík Šulda BBA, vedoucí oddělení pro
odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM. Předsedkyně Výboru národní kultury Věra
Beranová provedla inventuru současné levicové a kritické kultury v ČR. Akční program kulturně
politických požadavků ani bohatá diskuse, ve které vystoupila řada přítomných se svými poznatky,
zkušenostmi a připomínkami.
Faktem je, že kulturní politiku České republiky utváří a formuluje vláda, respektive Ministerstvo
kultury, avšak mnoho rozhodnutí na národní úrovni vychází z mezinárodních úmluv a dohod, ať již
vzniklých na poli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), nebo v rámci
evropských institucí.
Kulturní politika se v České republice zaměřuje vedle movitého a nemovitého kulturního
dědictví také na tradiční lidovou kulturu, regionální a národnostní kulturu, profesionální živé umění,
knihovnictví či média.
Při postupné decentralizaci správy v oblasti kultury získaly kraje nezastupitelnou úlohu
především v zajišťování základní sítě kulturních institucí a regionálních funkcí v oblasti knihoven a
muzeí. Financování příspěvkových organizací tvoří většinu z omezených prostředků vynaložených
krajem na oblast kultury. Kromě krajských knihoven a muzeí některé kraje zřizují a finančně podporují
galerie, památníky, filharmonie či divadlo. Kromě samostatné působnosti kraje také vykonávají
přenesenou působnost v oblasti památkové péče, a tvoří tak nedílnou součást výkonu památkové péče.
Všechny kraje zaměstnávají odborníky, kteří se kulturou a památkovou péčí profesionálně zabývají
především v oblasti metodické, koordinační, informační a analytické.
Celkově se nachází oblast kultury spíše v pozadí zájmů většiny krajů (podobně je tomu i na
celostátní úrovni). A jak je na tom s kulturou Zlínský kraj?
Zlínský kraj věnoval analýzám a strategiím v oblasti kultury a památkové péče nejvíce
pozornosti ze všech krajů, spolupracuje s místní univerzitou a ve svém rozpočtovém výhledu počítá
s každoročními finančními výdaji na tyto účely. Obyvatelé tohoto rozlohou menšího kraje žijí spíše ve
městech, více než 30 % z nich žije v městech nad 20 tisíc obyvatel, celková hustota je v rámci ČR
nadprůměrná.
Z hlediska počtu a hustoty kulturních památek patří Zlínský kraj spíše k podprůměrným. Na
území kraje se vyskytuje jen málo památek zařazených NPÚ mezi ohrožené (2 % z celkového počtu
v ČR). Zámek a zahrady v Kroměříži jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO a jsou také
nejnavštěvovanější památkou. V roce 2011 se Uherské Hradiště odměnou za nejlepší realizaci programu
regenerace městské památkové zóny stalo historickým městem roku.
Uchovávanou a rozvíjenou tradicí v kraji je folklor a tradiční řemesla, což v datech reprezentuje
vysoká hustota neprofesionálních uměleckých souborů nebo vedle Jihomoravského kraje největší počet
folklorních souborů a festivalů. Folklorní sdružení každoročně pořádá festival dětských folklorních
souborů Písní a tancem v Luhačovicích. Zlínský kraj také vyhlašuje titul Mistr tradiční rukodělné výroby
a uděluje finanční odměnu pro Lidovou stavbu roku. Jízda králů ve Vlčnově byla zařazena mezi
nehmotné kulturní dědictví UNESCO.

Obyvatelé Zlínského kraje navštěvují památky přibližně tak často, jak odpovídá průměru ČR,
v rámci Moravy se ovšem jedná o nadprůměrnou intenzitu. Specifikem Zlínského kraje je ovšem to, že
dominantním cílem turistického ruchu orientovaného na památky je pro jeho obyvatele sousední
Jihomoravský kraj, nikoliv památky ležící přímo na území Zlínského kraje. Rovněž další sousední kraje
- Olomoucký a Moravskoslezský - představují pro obyvatele Zlínského kraje významné cíle cest za
památkami.
Mezi příklady národního kulturního dědictví, které se vztahuje k území Zlínského kraje, patří
zajisté památka UNESCO - Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž. Následuje Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, bazilika na Velehradě a Svatý Hostýn. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na oblíbené moravské vinohrady, jízdu králů ve Vlčnově, zvyky na Slovácku, osobnost
Tomáše Bati, lázně Luhačovice, státní zámek Buchlovice a také Zlínské divadlo. Spokojenost obyvatel
s kulturním životem v obcích patří v rámci krajů k podprůměru. Pokud jde o spokojenost s kulturním
životem v kraji, patří Zlínský kraj k průměru.
Ministerstvo kultury zřizuje v kraji dvě muzea - jedním je Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm a druhým muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Ve Zlínském kraji
se nachází relativně málo muzeí a pouze dvě galerie s vlastními sbírkovými předměty. Nízký je také
počet divadel na území kraje - pouze pět, přičemž Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo v Uherském
Hradišti patří mezi vysoce navštěvované. Nepříznivým ukazatelem je zcela nejnižší počet knihovních
jednotek na registrovaného čtenáře. Dostupnost veřejných knihoven je však dobrá a kraj nadprůměrně
přispívá na regionální knihovnické funkce.
V roce 2011 dával Zlínský kraj na oblast památkové péče ze všech krajů největší objem
prostředků, při přepočtu na obyvatele se s velkým náskokem ocitl v čele (cca 100,- Kč na obyvatele).
Souhlas obyvatel s finanční podporou památek obcemi a kraji je jako v ostatních krajích silný. Zvýšení
výdajů na financování kultury patřilo k hlavním cílům koncepce formulované v roce 2005, stejně jako
cíl zapojení kulturního bohatství do aktivit cestovního ruchu. To se kraji daří v případě církevního
cestovního ruchu. Křesťanská tradice se dvěma významnými poutními místy, která leží na území kraje
(Velehrad, Svatý Hostýn), spolu s aktivitou mnoha aktérů při spolupráci a navazování kontaktů
v zahraničí umožnila rozvinout u nás novou formu církevní turistiky, jejímž dílčím výsledkem bylo
připojení těchto poutních míst do sítě evropských poutních míst. Velkolepě pojatý projekt Velehrad,
který připomněl v roce 2013 již 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
představuje kraj jako kulturní kolébku ČR a zdůrazňuje důležitost duchovní dimenze k plnému rozvoji
lidí a národů. Dobrá spolupráce veřejné správy s církví ústí ve zpřístupňování církevních objektů.
V oblasti výdajů na kulturu vykázal kraj za poslední roky nejvyšší dynamiku růstu a v roce 2011
vydal dokonce největší procento na kulturu ze svých celkových výdajů (2,21 % rozpočtu), z toho velká
část šla na investice v oblasti kultury. Obce Zlínského kraje vydávají v mezikrajském srovnání na
kulturu největší podíl, v roce 2010 a 2011 to bylo v přepočtu na jednoho obyvatele dokonce více než
v hlavním městě. Výdaje obcí na kulturu vzrostly za období 2007 až 2010 o více než dvě třetiny.
Zlínský kraj byl nejaktivnější v tvorbě a přijímání koncepčních dokumentů (místní kultura,
památky, rozvoj zřizovaných organizací). Kraj ve spolupráci s městem Zlín společně zřizuje Filharmonii
Bohuslava Martinů. Z Fondu kultury jsou podporovány kulturní aktivity a akce (estetická výchova dětí a
mládeže, amatérská a místní kultura, zájmová umělecká činnost, profesionální kulturní aktivity,
umělecká řemesla a lidové tradice, výstavy a prezentační akce), vydavatelské činnosti (propagace místní
kultury, historie, místopis kraje, literární díla místních autorů nadregionálního významu, audiovizuální
dílo zaměřené na kraj a jeho život) nebo obnova kulturních památek.
Celkový rozvoj kultury ve spravovaném území neznamená jenom uspokojování kulturních
potřeb obyvatel, ale také taková rozhodování a jednání, která udržují hodnotu kultury pro život
společenství důležitou a živou. Nejedná se jen o nabídku či příležitosti k uspokojení potřeb, ale i o
přesah ke kultivaci chování a jednání v každodenním životě.
Zdroj: ÚV KSČM, seminář ke kultuře
Připravila: Z. Hlobilová, zastupitelka ZK
Nízkopříjmové skupiny mají vyšší měsíční nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o
2500 Kč. Počet osob s příspěvkem na bydlení je 222 815, s doplatkem na bydlení 74 206 a neustále se
zvyšují.
Zdroj: ČSÚ

AKTUÁLNÍ TÉMATA
Hodnocení volebního programu KSČM pro Zlínský kraj na léta 2013 - 2016
Ekonomický rozvoj a zaměstnanost


zpracování koncepce zvýšení zaměstnanosti a vytváření podmínek pro tvorbu nových pracovních
míst v kraji, se zaměřením především na regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti a zajištění
zaměstnanosti absolventů škol
V návaznosti na přípravné práce ke zpracování koncepčního materiálu k podpoře zaměstnanosti
ve Zlínském kraji (východiska, nadřazené dokumenty k této problematice, tematické zaměření,
okruhy řešen a výstupy), byla ustavena pracovní skupina ke Koncepci podpory zaměstnanosti ve
ZK na období 2015-2017, jejímž úkolem je do konce roku 2014 připravit materiál ke schválení
v Radě ZK.
 vytváření více pracovních příležitostí pro starší občany na trhu práce;
 podpora drobného a malého podnikání, zejména v oblasti komunálních, sociálních a turistických
služeb;
 prostřednictvím „Technologického inovačního centra“ podporovat efektivní činnost vědeckých a
výzkumných institucí a jejich propojení na firmy, s cílem realizovat nové poznatky v praxi;
Zapojili jsme se prostřednictvím řídicí komise do práce společnosti „Technologické a inovační
centrum“, s.r.o. se zaměřením na podporu vědeckých a výzkumných institucí a jejich propojení
s firmami. V současné době je připraven materiál k oblasti výzkumu, vývoje a inovační strategie
pro nové rozpočtové období 2014-2020.
 zajištění strategických investorů pro strategickou průmyslovou zónu v Holešově, přehodnotit další
postup řešení této zóny
Strategická průmyslová zóna je předmětem stálého zájmu vedení ZK. Nové investice jsou
omezeny jen na přípravu infrastruktury v lokalitách, kde probíhají závazná jednání s novými
investory. V současné době se jedná s investory.
 připravit zaměření a priority našeho kraje pro efektivní a účelné využití finančních prostředků EU po
roce 2014.
Školství


připravit opatření ke zvyšování kvality zejména učňovského a středního školství, podpora projektů
směřujících k lepšímu uplatnění absolventů, podíl zaměstnavatelů na jejich rozvoji
Jsou zpracovány a podpořili jsme projekty zaměřené na poradenství mladých lidí v odborném
vzdělávání.
 podpořit vznik pracovních míst pro absolventy VŠ
 podpořit aktivity, zaměřené na rozšíření a zkvalitňování jazykových znalostí občanů, zejména
mládeže
Podporujeme mezinárodní projekty ze strany kraje
 pokračovat v již zahájeném programu "Podpora řemesel v odborném školství" ve Zlínském kraji,
zaměřeného zejména na obory strojírenské, stavební, sklářské, dřevovýrobní, obuvnické
Jsou zpracovány a podporujeme projekty vedoucí ke zvýšení atraktivnost přírodovědných a
technických škol, učňovských škol strojírenských a sklářských.
Daří se zvyšovat počty žáků na technických školách, podporují se stipendia.
- podpořit rozvoj zájmové umělecké činnosti institucionálně v malých obcích - detašovaná
pracoviště základních uměleckých škol a zřizování sportovních oddílů při školách;
- v rámci mezigenerační solidarity aplikovat na školách setkání žáků se staršími lidmi na téma jak
si mohou mladší a starší lidé vzájemně pomáhat při zvyšování kvality života

Mládež a sport


podporovat modernizaci a výstavbu sportovních zařízení směřujících k rozšíření možností
rekreačního a zájmového sportování
Byla podpořena výstavba hokejové haly v Brumově-Bylnici, dále podpořena modernizace stadionu
FC Slovácko pro konání MS mládeže ve fotbale.
 tělocvičny a haly školských zařízení zřízených Zlínským kraje pronajímat organizacím pro účely
sportovního vyžití dětí a mládeže za zvýhodněné ceny
 ekonomická podpora sportovní činnosti jako ochrana před negativními jevy, působícími na mládež
Každým rokem Zlínský kraj pomáhá spolufinancovat rozvojové projekty zaměřené na opravy a
rekonstrukci sportovišť, případně na jejich samotné vybudování a to různým subjektům se sídlem
ve Zlínském kraji. ZK spolufinancuje také nákup sportovního vybavení a materiálu, potřebného
ke každodenní sportovní činnosti subjektů a jejich sportovních klubů, oddílů či jednotlivých
sportovců. V roce 2013 Zlínský kraj finančně pomohl 4 subjektům a to v celkové schválené částce
3 110 000 Kč. Z toho ale nebylo čerpáno 800 000 Kč. Tato částka byla převedena do roku 2014 a
byla v tomto roce i vyplacena. Celkově bylo vyplaceno 2 310 000 Kč.
V roce 2014 Zlínský kraj finančně pomohl 4 subjektům a to v celkové částce 7 500 000 Kč + 1
subjektu 800 000 Kč (převedeno z roku 2013). Tzn., že celkově bylo vyplaceno 8 300 000 Kč.
Dále v roce 2014 byly neinvestičními dotacemi podpořeny 2 subjekty a to na účasti v lize v celkové
hodnotě 1 500 000 Kč.
Podpořen byl také projekt „Bezpečná branka“ a to v celkové částce 2 000 000 Kč. Na rok 2015 je
plánováno tento projekt podpořit opět částkou ve výši 1 500 000 Kč.
 rozšíření sítě zařízení pro mimoškolní aktivity a středisek dětí a mládeže
Dopravní dostupnost a obslužnost
 Důležité pro rozvoj kraje je dořešení jeho dopravní dostupnosti.
Dopravní obslužnost obyvatel kraje prostřednictvím veřejné dopravy je zajištěna v nezměněném
rozsahu a je v souladu s „Plánem dopravní obslužnosti do roku 2016“. Financování je zajištěno,
jednak zvýšením zdrojů v rozpočtu ZK, ale také vyšším příspěvkem měst a obcí, v rámci
solidárního systému, a to ze 70,- Kč v roce 2013 na 85,-Kč v roce 2014 a 100,-Kč v roce 2015 na
jednoho obyvatele ročně. Současně dochází k postupnému k zefektivnění veřejné dopravy.
Silniční doprava
 dostavbu D 1 Vyškov – Kroměříž- Hulín –Přerov
 Výstavba R 49 Holešov-Zlín - Vizovice - SR
Rychlostní silnice R49, stavba Hulín-Fryšták se zahájením v roce 2015, s urychlením přípravy
navazující trasy Fryšták-Lípa.
 Výstavba R 55 - Přerov - Břeclav
Rychlostní silnice R55, se zahájením stavby JV obchvatu Otrokovic v roce 2015/2016,
s urychlením přípravy navazujících staveb do Babic, Starého města a Moravského Písku.
 I/ 50 Brno - St. Hrozenkov - SR
 R 35 Val. Meziříčí - Hranice
 I/35 Val. Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - hranice SR
Vybudování silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí - Palačov byla zařazena mezi priority ZK.
Stavba V. M - Lešná, 2. etapa byla již uvedena do provozu, další stavba V. M. - Lešná, 3. etapa
bude zahájena v roce 2015 a stavba Lešná - Palačov je připravována k realizaci od roku 2017. Tím
dojde k napojení tohoto regionu na dálniční síť.
Do rozpočtu SFDI se podařili prosadit akce pro zkapacitnění silnice I/35 mezi Valašským
Meziříčím a Rožnovem p. R. Jedná se konkrétně o stavby I/35 křižovatka Rožnov a křižovatka
Zubří, obě se zahájením v roce 2015. Stavba I/35 křižovatka Střítež n. B. je připravována
k realizaci v roce 2017.
 I/57 Vsetín - Val. Meziříčí
Připravena je výstavba dalšího úseku silnice I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Jedná se
konkrétně o stavbu Semetín - Bystřička, 2 etapa, se zahájením v roce 2016/2017.



pravidelně vyčleňovat finanční prostředky na opravu silnic ve Zlínském kraji, s cílem zajistit jejich
kvalitní technický stav
Rekonstrukce a modernizace krajských silnic, zejména silnic II. třídy doznala během let 20132014 znatelného zlepšení. Prostřednictvím projektů v rámci ROP byly účelně čerpány všechny
alokované evropské finanční prostředky v celkové výši okolo 1 mld. Kč.
Další finanční prostředky z rozpočtu kraje, byly určeny na opravy a údržbu našich silnic. Ročně se
jednalo o cca 300 mil. Kč. Zimní údržba je standardně zajištěna na dobré úrovni. Postupně se
zvyšuje délka silnic, zejména II. třídy, ošetřovaná chemicky, což zlepšuje jejich průjezdnost
v zimních měsících. Poprvé v roce 2013 získaly kraje prostředky ze SFDI na opravy silnic v jejich
majetku. Pro náš kraj bylo vyčleněno 28 mil. Kč. V roce 2015 očekáváme obdobnou pomoc ve výši
100-200 mil. Kč.
Je to aktivní práce Komise Rady AK ČR pro dopravu.
 výstavbu obchvatů jednotlivých měst a obcí Zlínského kraje se zřetelem na bezpečnosti chodců a
ochranu občanů před negativním dopadem silniční dopravy na životní prostředí.
Obchvaty měst jsou oblastí, kde připravenost uvažovaných řešení je v počátečním stádiu a
vyžadují další součinnost v příslušných městech. V roce 2013 byla ukončena výstavby
jihovýchodního obchvatu Holešova (silnice II/490). V současné době se prověřuje řešení obchvatu
města Uherského Hradiště a Bystřice p. H. U státních silnic je v přípravě obchvat města Valašské
Meziříčí. Jedná se o stavbu I/35 Val. Meziříčí - Jarcová. Zahájení realizace však lze předpokládat
nejdříve v roce 2018.
 vyčlenění kamionové dopravy mimo obydlená centra
 usilovat o možnost bezplatného užívání dálnic a rychlostních silnic, které tvoří obchvaty měst a obcí
Železniční doprava
 modernizaci trati Otrokovice- Zlín - Vizovice s možností napojení až do Valašské Polanky
 modernizací regionálních tratí, spojené s provozováním lehkých kolejových vozidel, pro zkvalitnění
obsluhy na území kraje
Iniciativa ZK vedla k tomu, že v roce 2013 byla obnovena příprava stavby „Modernizace a
elektrizace železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice“, včetně vybudování nového moderního
nádraží ve Zlíně. Do konce roku bude dokončena „Studie proveditelnosti“ a následně zahájena
projektová příprava. Vlastní realizace však můžeme očekávat nejdříve v roce 2018.
- Postupným nasazováním nových vlakových souprav od roku 2013 dochází ke zlepšování kvality
pro cestující na vybraných regionálních tratích.
Integrovaný dopravní systém
 pokračovat v rozšiřování systémového uspořádání veřejné osobní dopravy a integraci dosud
nekoordinovaně fungujících dopravců (železniční, autobusové a městské hromadné dopravy
Integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v současné době funguje hlavně ve Zlíně. Mezi
linkovými dopravci probíhá tzv. clearing a vzájemné uznávání čipových karet. Nový integrovaný
dopravní systém v celém kraji bude řešen až po realizaci projektu KORIS (komplexní odbavovací,
řídicí a informační systém) veřejné dopravy. Ten bude spuštěn postupně v průběhu roku 2015 a
přinese cestujícím výrazně lepší obslužný systém.
Zdravotnictví:
Našim cílem bylo a je postupné zkvalitňování a udržitelné financování zdravotní péče pro občany
našeho kraje. Proto se zaměřujeme na:
 zvyšování kvality lékařské péče a zachování její dostupnosti, včetně pohotovostní a záchranné
služby ve všech regionech kraje
Rozsah poskytované zdravotní péče byl zachován. Jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení kvality
poskytovaných služeb. Zlepšila se dostupnost zdravotnické záchranné služby vybudováním
nových stanovišť na Valašsku a v oblasti Kroměřížska, v roce 2015 bude realizováno rozšíření sítě
výjezdových stanovišť k plnému pokrytí celého území ZK.
 modernizace speciálních pracovišť v nemocnicích
V Uherskohradišťské nemocnici byl v říjnu 2014 dán do užívání nový centrální pavilon za cca 500
mil. Kč, včetně vybavení. Připravena je výstavba interního pavilonu ve Vsetínské nemocnici. Ve

všech nemocnicích jsou realizovány menší investiční akce a modernizace přístrojového vybavení,
v rámci střednědobého plánu.
 zvýšení aktivity při jednáních se zdravotními pojišťovnami k dosažení spravedlivé úhrady
lékařských výkonů, prováděných v nemocnicích zřízených Zlínským krajem
Po jednání se zdravotnickými pojišťovnami dochází k postupnému srovnávání úhrad lékařských
výkonů.
 zajištění finanční stability a zamezení privatizace nemocnic, zřízených Zlínským krajem
Od počátku volebního období bylo nezpochybnitelné, že všechny čtyři nemocnice zůstanou i
nadále v majetku ZK. Pro zlepšení jejich finanční situace a stability poskytnul kraj jednotlivým
nemocnicím finanční prostředky formou jak zvýšení základního kapitálu, tak i půjček, a to
v celkové výši cca 250 mil. Kč. Současně došlo k personálním změnám ve vedeních všech
nemocnic. Přijatá opatření, podpořená vstřícnější úhradovou vyhláškou na rok 2014, se projevila
ve výrazně lepším hospodaření. Všechny nemocnice kraje již dosazují kladný hospodářský
výsledek.
Sociální služby:
Naše pozornost je zaměřena na zajištění prostředí ohleduplnější k seniorům a zdravotně
postiženým občanům a prosazování odpovídajícího podílu státu a následně i kraje na financování
sociálních služeb a vytváření podmínek pro jejich důstojný život. Proto preferujeme:
 zkvalitňování a rozvoj potřebných sociálních služeb a péče o seniory, zdravotně postižené a sociálně
vyloučené občany; výstavba chybějících zařízení pro zlepšení sociálních služeb a posílení kapacit
k uspokojení potřebných klientů z řad našich občanů
Již druhé volební období je zpracován střednědobý plán sociálních služeb. Jsou významné
investice do sociálních služeb - staví se řada nových domovů pro důchodce, rekonstruují se
nevyhovující prostory.
Zemědělství a venkov:
Za zcela nezbytné považujeme zachovat funkční zemědělství a nepřeměňovat ho jen na produkci
turistických atrakcí, zatímco k nám proudí dotované konkurenční zemědělské produkty z EU. Proto se
zaměříme na:
 ochranu zemědělského půdního fondu
 rozvoj tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní zpracování zemědělských produktů,
s cílem zajištění soběstačnosti
 podporu projektů a aktivit zaměřených na zkvalitňování života na venkově a zabránění jeho
vysídlování
 rozvoj a zlepšování postavení zájmových organizací - myslivců, rybářů, zahrádkářů, chovatelů a
dalších
Spolupráce a podpora Místních akčních skupin ve Zlínském kraji, a to jak na zpracování
integrované strategie území, tak i na provoz roku 2014. Dotace a návratné finanční výpomoci
poskytnuté na rok 2014 a 2015 na udržení manažerských týmů.
Podpora výstavby infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel prostřednictvím podprogramu na
obnovu venkova. Spolupráce s držiteli regionálních značek.
V oblasti územního plánování a stavebního řádu zpracování, příp. aktualizace strategických
dokumentů – ZUR, územně analytické podklady. Spolupráce a podpora při tvorbě nových
územních plánů obcí ZK z podprogramu na obnovu venkova.
Kultura
Náš krásný kraj je úzce spjatý s bohatými lidovými tradicemi. Pro zachování kulturního dědictví
a tradiční lidové kultury KSČM podporuje:
 poskytování dotací na udržení národopisných tradic a kulturních památek v malých obcích
Pro poskytování dotací jsou daná a přísně dodržovaná kritéria, schválená EP




systematickou péči o národní kulturní památky a světové památky UNESCO
konání širokého spektra kulturních akcí a festivalů na území našeho kraje
Životní prostředí

Ekologické myšlení a jednání je našim vkladem do budoucnosti. Budeme nadále prosazovat:
 zlepšení ochrany unikátních přírodních území a památek v našem kraji
Byl dokončen proces vyhlašování přírodních památek ve ZK v rámci soustavy NATURA 2000 a
současně zajištěna pravidelná péče o maloplošná chráněná území.
 zajištění finančních prostředků na dořešení starých ekologických zátěží
Splněno zajištění prostředků na sanaci starých ekologických zátěží, zřízení havarijního účtu na
pokrytí nákladů na sanaci ekologických havárií.
 udržení a zlepšení kvality vod a rozšíření dodávky pitné vody z veřejných zdrojů
 dobudování funkčních prvků protipovodňové ochrany
Spolupráce při projednávání a budování prvků protipovodňové ochrany sídelních útvarů,
především souměstí Uh. Hradiště - Staré Město, kde byla dokončena I. etapa a zahájeny přípravné
práce na II. etapě. Byla zahájena realizace PPO obce Tlumačov.
 ekonomická a informační podpora třídění komunálního odpadu
 zajištění finančních prostředků pro čištění odpadních vod v sídlech, která mají odpadní vody bez
čištění sváděny přímo do vodních toků
Byl splněn úkol - odkanalizování sídelních útvarů nad 2000 ekvivalentních obyvatel a započata
příprava na odkanalizování obcí pod 2000 EVO. Průběžně se řeší odkanalizování dalších obcí a
budování vodovodů v obcích ZK.
 tvorbu a realizaci koncepčních dokumentů práce s veřejnou zelení, ochranu zelených ploch
Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů




Bezpečný domov je oprávněný požadavek obyvatel. Proto KSČM usiluje o:
optimalizaci rozložení jednotlivých složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a
Integrovaného záchranného systému
zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šíření bezpráví a vlivu kriminálního
prostředí
v rámci boje proti korupci o zprůhlednění a zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému
veřejné kontroly
Rozvoj demokracie

KSČM podporuje skutečnou demokracii, ne pouze formální. Proto budeme prosazovat:
 poměrné zastoupení v orgánech krajského zastupitelstva dle výsledků voleb
 využívání prvku přímé demokracie a zákonodárné legislativní iniciativy
Jednalo se o větší uplatnění principu poměrného zastoupení.
V uplynulých volebních obdobích měly opoziční strany jen předsedu kontrolního výboru a
zastoupení jedním členem ve všech výborech Zastupitelstva ZK (dále jen ZZK).
V současném volebním období je zastoupení opozičních stran rozšířeno na tři předsedy výborů
(kontrolní, finanční a školství), dále dle volebních výsledků jsou opoziční strany zastoupeny dvěma
nebo jedním členem ve všech výborech ZZK. Poprvé má také každá opoziční strana po jednom
zástupci ve Výboru regionální rady NUTS II Střední Morava. Rovněž jsou opoziční strany
zastoupeny v dozorčích radách obchodních společností, založených ZK a od srpna 2014 i v Dozorčí
radě všech čtyřech nemocnic, které jsou zřízeny Zlínským krajem.
Zdroj: KV KSČM Zlín
Připravil: JH
Výše průměrné dávky příspěvku na bydlení činí 3200 Kč, doplatku na bydlení pak 3603 Kč měsíčně.
Celkové výdaje na dávky činí cca 11,5 mld. Kč ročně.
Zdroj: ČSÚ

8. březen - Mezinárodní den žen
Možná spousta z vás ani neví, proč a jak vznikl a jaký má vlastně význam. Původ MDŽ začal
obyčejnými příběhy žen, které vytvářely historii. Má kořeny ve staletých bojích za spoluúčast na
veřejném životě, za právo volit a za zrovnoprávnění s muži. Vždyť již ve starověku byly ženy vyzývány
jistou vzbouřenkou, jež chtěla zastavit válčení, aby odmítaly sexuální povinnost manželům, kteří
pokračovali ve vedení války. Také za francouzské revoluce Pařížanky bojovaly pod heslem „volnost,
rovnost, bratrství“ za svoje volební právo. Na přelomu 19. a 20. století ženy, hlavně ve velkých městech,
začaly pracovat v továrnách, kde byly otřesné pracovní podmínky. Dostávaly ubohé platy ve srovnání
s muži. Pomalu vznikaly první odborové svazy a ženy se začaly politicky angažovat a zviditelňovat. Ve
Spojených státech vznikla v roce 1903 Women´s Trade Union League, která se o pět let později podílí
na organizaci generální stávky v newyorské textilní továrně. Přes dvacet tisíc zaměstnankyň tehdy
stávkovalo po třináct zrzavých týdnů za zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd. Většinu z nich
však stála účast ve stávce místo.
Odborové svazy žen a nejrůznější spolky, pod jejichž štítkem ženy bojovaly za svá práva,
dosahovaly i přes nejrůznější peripetie úspěchu. I díky nim 19. března 1911 proběhly v Německu,
Rakousku a Dánsku oficiální oslavy prvního Mezinárodního dne žen, za ženská práva a svobodu. Týden
nato se ale stala obrovská tragédie. V americké textilce vznikl velký požár továrny, při němž díky
falešným požárním východům a uzamčenému vstupu ve výrobních halách uhořelo 146 mladých dívek.
Ženským aktivistkám se nakonec na základě této události podařilo docílit výrazných změn v americkém
pracovním právu. Návrh na ustanovení tohoto svátku byl přijat na druhé Mezinárodní konferenci
socialistických žen v Kodani. Datum 8. března bylo nakonec vybráno na památku ženských nepokojů
zaměřených proti válce a bídě v Petrohradě v roce 1917. Ty potom přerostly v únorovou revoluci a vedly
k abdikaci cara. V roce 1975 byl Mezinárodní den žen oficiálně uznán Organizací spojených národů a
v důsledku toho jej přijaly mnohé národní vlády.
U nás se oficiálně přestal slavit v roce 1990, i když v mnoha zemích stále patří ženám.
V minulém roce bylo v parlamentu rozhodnuto, že se do našich kalendářů opět vrátí, takže k němu
přistupme tak, jak si zaslouží. Tento den by měl být o úctě, porozumění, pochopení a lásce. Neměl by
být jen pouhou přehlídkou díků za odvedenou práci, nebo politováním kvůli těžkým životním
podmínkám. Měl by být příležitostí pro výstavy, konference, přednášky a nejrůznější akce. I když 8.
březen může mít pro různé lidi odlišný význam, vždy by měl být chápán i jako připomínka boje žen za
svobodnější a spravedlivější svět.
Jana Štěpánková, předsedkyně LKŽ

Používaná zkratka „BRICS“
BRICS je označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní
Afriky. V současné době státy BRICSu tvoří přibližně 26,6 % územní plochy všech zemí a žije v nich
42,2 % obyvatelstva planety. V r. 2010 jejich celkový HDP činil 18,48 bilionů USD. Hospodářsky
nejsilnější (v přepočtu na obyvatele) je zatím Rusko, v absolutních číslech ale vede Čína, jež je vůbec
považována za nejsilnějšího člena skupiny. Čína má nejvíce obyvatel světa a nejvyšší devizové rezervy,
je největším světovým exportérem a největším zahraničním americkým věřitelem.
Z původně nesouvislé skupiny se BRICS postupně mění v úžeji spjatý blok, který svůj
hospodářský potenciál chce využít i geopoliticky. Stále častěji se konají společné schůze a porady. První
se konalo setkání ministrů zahraničních věcí zemí BRICu v ruském Jekatěrinburgu. Další vrcholná
schůzka následovala v dubnu 2010 v brazilské Brasilii. Třetí setkání na nejvyšší úrovni se konalo
v nejjižnějším městě Číny, San-ja. Účastnila se ho už i Jižní Afrika, jakožto nový plnoprávný člen.
Na konci března 2012 se země BRICS sešly k summitu, jehož cílem bylo mj. naplánovat
vytvoření společné mezinárodní rozvojové banky (tzv. BRICS Bank), která by mohla vytvořit protiváhu
k již existujícím rozvojovým bankám. Účelem této banky má být financovat rozvojové a infrastrukturní
projekty v rozvojových zemích. Úvěry budou poskytovány v národních měnách příslušných zemí, nikoli
v amerických dolarech, jak bylo v mezinárodním finančním styku zvykem.
Zdroj: internet
Připravil: JH

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ
Interpelace s. Leo Luzara na ministra zahraničí Zaorálka
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážení členové vlády, jistě víte, že je 70. výročí
konce druhé světové války, a při tomto výročí jsme konfrontováni se snahami některých významných
politiků vykládat dějiny druhé světové války trošku jinak. Všichni znáte vystoupení premiéra Jaceňuka,
ke kterému se odvážně vyjádřil náš pan prezident Zeman, za což mu dík. Bohužel byl asi jediný.
Poslední aktuální je vyjádření polského ministra zahraničních věcí Grzegorze Schetyny, který na přímou
otázku, zda není chyba nepozvat na oslavu osvobození Osvětimi ruského prezidenta, který je dědicem
Sovětského svazu a Rudé armády, přímo odpověděl: Je třeba říci, že Auschwitz osvobodil 1. ukrajinský
front. Byli to ukrajinští vojáci, kteří otevřeli brány koncentračního tábora Auschwitz.
Tady bych si dovolil poznamenat, že Rudá armáda za druhé světové války nazývala fronty podle
místa jejich působení, ne podle národnosti vojáků, kteří tam sloužili, a tak první ukrajinský front se
původně jmenoval Voroněžský, 4. ukrajinský front původně Jižní. Jedná se dle mého buď o hrubou
neznalost, nebo úmysl snížit význam Rudé armády v konci druhé světové války s pohledem na aktuální
věci.
Totéž se děje v pobaltských zemích, které jsou už členy Evropské unie, a to Estonsko, Lotyšsko a
Litva, kdy se veřejně oslavují vojska SS, kde se promenádují v uniformách SS a provolávají tato
fašistická hesla. Ač pominu oběti, které byly způsobeny na obou stranách, tak nelze pominout oběti
židovské, které v těchto zemích zahynuly.
Čili já položím pouze tři otázky panu ministrovi s dovolením. Bude česká diplomacie reagovat na
otevřené snahy měnit historii druhé světové války významnými politiky? Jaká byla instrukce nehlasovat
rezoluci OSN proti fašismu? Je to záměr zahraniční diplomacie České republiky a Evropské unie
ignorovat projevy a akce snažící se ponižovat zásluhy Sovětského svazu na porážce fašismu? Děkuji.
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne. Já bych chtěl
ujistit Sněmovnu, že Česká republika respektuje výsledky druhé světové války a vysoce oceňuje roli
občanů bývalého Sovětského svazu, tedy i jeho nástupnických států, jako je Rusko, Ukrajina a dalších,
při osvobození Československa od nacismu. Myslím, že tento postoj je trvale přítomný ve všech
postojích dnešní vlády a v celé zahraniční politice České republiky. Já bych jenom chtěl připomenout, že
my teď aktuálně připravujeme mezinárodní fórum k 70. výročí osvobození koncentračních táborů pod
názvem Let My People Live, které se uskuteční v Praze a v Terezíně 26. a 27. ledna, teď, už příští týden.
Zároveň si Česká republika připomene osvobození Československa spojeneckými vojsky, 70. výročí
tohoto osvobození, a samozřejmě že sledujeme to, jakým způsobem se k těmto výročím staví naši
sousedé a ostatní partneři.
Pokud se týká ukrajinské vlády, tak jak máme program té vlády, její programové prohlášení, tak
jak sledujeme i aktivity ukrajinských politiků, a dokonce bych řekl i názory veřejného mínění na
Ukrajině, tak si nemyslím, že by tady byly důvody k obavám z nějakých pokusů o revidování výsledků
druhé světové války. Co se týče i výsledků voleb, posledních parlamentních, tak z těch extrémnějších,
radikálně pravicových uskupení, těch dvou nejambicióznějších, se prosadilo pouze jedno a v této chvíli
si nemyslím, že by ty názory na Ukrajině měly nějakým způsobem, že by měly nějaký vzestup nebo že
by ten počet těch extrémních postojů nějak rostl. Třeba ten pochod, který se pravidelně pořádá a který se
pořádal i nedávno a který připomíná činnost některých extrémních sdružení z druhé světové války, tak
ten počet těch účastníků se vlastně zase rok od roku snížil a není to tak, že by tam ta situace nějak
dramaticky vyvíjela.
Podobně bych hodnotil i situaci v Lotyšsku a Estonsku. Tam si myslím, že se jedná o
společensky marginální skupinu lidí, kteří své aktivity omezují spíš na ten jarní každoroční pochod
spojený s kladením věnců. Pokud vím, ze strany lotyšské nebo estonské vlády to není nijak podporováno
a předpokládám, že kdyby se to stalo, tak že by z toho ta vláda učinila nějaký příslušný závěr.
Co se týče toho výroku, který vy jste zmiňoval, nebo toho vystoupení premiéra Jaceňuka pro
německou televizi, tak tam vím, že z ukrajinské strany přišlo nějaké vyjádření, které odkazovalo na to,

že byl - nevím - nerespektován kontext toho vystoupení a nějakým způsobem se to interpretovalo. Já
celkem necítím žádnou potřebu k tomu nic dodávat ani nějak interpretovat to, co bylo řečeno z
ukrajinské strany, protože to bylo televizní vystoupení a nepřísluší mi, abych to nějak dál rozebíral, nebo
rozebíral vysvětlení ukrajinské strany. Pro mě je zásadní to, jaká je politika oficiálních představitelů
Ukrajiny, a tady se domnívám, že tam nejsou žádné náznaky toho, že by někdo začínal s nějakou revizí
nebo přepisováním druhé světové války.
Co se týče některých těch událostí, nebo pokud se objevují nějaké insignie a podobně, tak vás
mohu ujistit, že i o věcech, které by se mi v tomto směru nelíbily, tak o nich jednám s příslušnými
partnery na ukrajinské straně. Protože upozorňuji na to, že v českém veřejném mínění podobné insignie
nebo používání některých věcí, které připomínají, že to prostě nalézá dost neblahý ohlas a že je to věc,
která je tady hodnocena jako vážná. Takže ukrajinské partnery upozorňuji na to, jak je to citlivě vnímáno
na české straně. Ale domnívám se, že opravdu je to v této chvíli marginální a rozhodně u ukrajinských
partnerů nevidím nejmenší snahu to nějak obhajovat nebo nějakým způsobem revidovat výsledky druhé
světové války.
Poslanec Leo Luzar: Pane ministře, já vás požádám o písemnou odpověď na ty tři otázky, které jsem v
závěru položil. Chci využít tu minutu. V Lotyšsku za války bylo 93 tisíc Židů, 92 tisíc jich bylo
povražděno. Zbyl tam tisíc. Teď ten pochod, který tam probíhá, to je výsměch těmto obětem.
Protestovali proti tomu Izraelci. My zůstáváme v klidu, pouze zavřeme oči a říkáme, ona vláda to
nepodporovala, ale že se to děje v souhlasu, v tichém souhlasu, to je druhá věc. Já si myslím, že to by se
v demokratické zemi, členu Evropské unie, nemělo stávat. A vy byste měl diplomaticky reagovat.
Děkuji.
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ano. Já už jsem tady řekl, že když se setkávám s
představiteli, v tomto případě jsem zmínil Ukrajinu, tak se s nimi bavím i o věcech, které jsou v české
veřejnosti vnímány citlivě, ale vzhledem k tomu, že na druhé straně nacházím pochopení a porozumění
tomu, nemám dojem, že by někdo měl tendenci nějaké podobné excesy hájit. Chápu to tak, že i když se
podíváme třeba k našim sousedům, nechci teď jmenovat, tak zjistíme, že i tam existují určité extrémní
podoby politických hnutí, a dokonce bohužel v poslední době se mi zdá, že to nebezpečí spíš roste. Je to
věc, která mě osobně velmi znepokojuje, a je to, jak víte, způsobeno i poměrně dramatickou situací třeba
i na jihu Evropy. Takže ty souvislosti jsou nepříjemné. Je to vážná věc. Takže pokud vás znepokojují
tyto tendence, tak se tomu zase moc nedivím. V tom současném světě a v současné Evropě je to velký
problém. Ale jenom upozorňuji na to, že se s ním setkáváme v celé řadě zemí a pravděpodobně, jenom
tím chci říci, že ta dementi nebo veřejné ohrazení - pak bych musel vzít potaz, že je to někdy problém i u
zemí daleko blíže, kde je to také svízelné. Já vlastně sdílím vaše znepokojení, jenom si myslím, že ten
problém je takový, že je to politická výzva pro všechny z nás, kteří chceme, aby v našich zemích se
uchoval demokratický boj, abychom tomu čelili. A podle mě k tomu vede celá řada nástrojů. Já to beru
tak, že musíme hledat spojence v ostatních zemích, které v tomhle půjdou společně v jedné alianci proti
podobným tendencím.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace s. Josefa Nekla na premiéra ve věci TTIP
Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací související s postojem České republiky při
projednávání dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, která je známa pod
zkratkou TTIP. Náměstek ministra zahraničních věcí pan Drulák prohlásil na konferenci v Bruselu na
začátku tohoto týdne, že Česká republika dohodu podporuje. Proto vás žádám o odpovězení
následujících otázek. Za prvé, měl náměstek Drulák k takovému prohlášení mandát? Za druhé, kdo mu
jej udělil? Za třetí, proč zasedá pracovní skupina na Ministerstvu průmyslu a obchodu k této smlouvě,
když má Česká republika podle náměstka Druláka jasno v tom, že smlouvu podporuje? A za čtvrté, jak
můžete jako vláda, případně jak může úředník ministerstva dávat takový bianco šek, a to ve chvíli, kdy
přesný obsah smlouvy není znám, a o řadě bodů, které budou mít především dopad na všechny občany
našeho státu, týkající se například životního prostředí, bezpečnosti potravin, regulace chemických látek.
Znamená to tedy, že i kdyby smlouva byla nakonec vyjednána tak, že může ohrozit zdraví občanů, vláda

České republiky ji podpoří? Děkuji.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl především říci, že není tady žádný bianco
šek. Není tady žádný bianco šek ze strany vlády České republiky, česká vláda podporuje vyjednávání
smlouvy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Ale jestli budeme schopni a připraveni tuto smlouvu
podpořit, bude záležet na její konkrétní podobě a na jejím konkrétním znění. Čili nejedná se o bianco
šek, jedná se ale o aktivní přístup k vyjednávání této smlouvy. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že
dnešní svět se mění, že je tady velká snaha integrovat ekonomické celky, a myslím si, že by Evropská
unie neměla zůstat stranou. To znamená, dochází tady k propojování jednotlivých integračních uskupení,
vytvářejí se zóny volného obchodu, a pokud by Evropská unie dlouhodobě zůstávala stranou těchto
tendencí, tak na to dříve nebo později doplatíme z hlediska možností našeho exportu a našeho obchodu.
Na základě analýz, které zpracovala česká vláda, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu,
jsme přesvědčeni o tom, že vytvoření společného obchodního prostoru mezi Evropou a Spojenými státy
by mělo na českou ekonomiku pozitivní vliv. To znamená, vedlo by k posílení investic a vedlo by k
tvorbě nových pracovních míst. Jsme přesvědčeni o tom, a ta analýza tomu nasvědčuje, že naše
ekonomika je do té míry konkurenceschopná v rámci Evropské unie, že bychom byli schopni těchto
výhod uzavření smlouvy TTIP využít ve prospěch dalšího ekonomického růstu.
Jsou tady ovšem části smlouvy, které v tuto chvíli budí pochybnosti, a je potřeba pokračovat v
jejich trpělivém, pečlivém a důkladném vyjednávání. V žádném případě nebudeme souhlasit s takovou
smlouvou, která by například snížila standardy ochrany zdraví obyvatel České republiky. Nebudeme
souhlasit s takovou smlouvou, která by znamenala snížení standardu v oblasti ochrany zaměstnanců.
Nebudeme souhlasit se smlouvou, která by nám neposkytla například stejný přístup pro naše firmy, pro
evropské firmy na trh s veřejnými zakázkami ve Spojených státech, jako je připravena a jako poskytuje
Evropa pro přístup amerických firem na trh s veřejnými zakázkami v Evropě. Čili je tady nepochybně
nutná reciprocita a je tady nepochybně nutný důraz na standardy, které se týkají kvality života v Evropě,
tak jak je máme nastaveny v oblasti ochrany zdraví, v oblasti ochrany spotřebitele, v oblasti ochrany
životního prostředí, a nemělo by dojít uzavřením této smlouvy ke snížení standardů, se kterými počítá ať
už česká, nebo evropská legislativa.
V každém případě ale platí, že jsme připraveni se aktivně podílet na vyjednáváních, která se dnes
vedou mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a vidíme tady skutečně velmi zajímavý ekonomický
potenciál, pokud by se transatlantickou obchodní a investiční dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou
unií podařilo uzavřít.
Josef Nekl: Děkuji, pane premiére, za odpověď. Svým způsobem jsem rád, že jste to takhle formuloval,
s tím ale, že právě jak mám informace z Evropského parlamentu, tak pan náměstek Drulák neřekl jediný
důvod, proč bychom smlouvu měli podporovat, a přitom řekl, že ji podporujeme. Přitom tato smlouva je
kritizována i napříč Evropou z různých politických pozic. A vystoupení pana Druláka bylo spíše
ideologické, protože jak se dříve strašilo imperialistickým Západem, dneska se straší putinovským
Ruskem. A navíc, jak jste sám řekl, nebylo to doposud projednáno ani se sociálními partnery. Nezlobte
se, že mám obavu z této smlouvy, protože máme jisté neblahé zkušenosti, kdy se projednávaly vstupní
podmínky přístupu do Evropské unie. Děkuji.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já nejprve ještě k těm výhodám. K tomu, co by uzavření
té dohody mohlo přinést. Nepochybně je tady pozitivní dopad na rozvoj vzájemného obchodu a investic,
liberalizaci služeb, odstranění cel na průmyslové a na zemědělské výrobky, odstranění netarifních a
regulatorních překážek obchodu. A znovu opakuji: Je evidentní z analýz, které máme k dispozici, že
česká ekonomika by byla schopna využít uzavření této smlouvy k další expanzi a k dalšímu růstu. Ale
chci jasně slíbit, že nic nebude uzavřeno tak, aby o tom nemohla probíhat veřejná diskuse. Chci jasně
slíbit, že se vláda zasadí o to, aby občané byli o všech aspektech připravované smlouvy informováni.
Přirozeně i uzavírání této smlouvy bude podléhat příslušným demokratickým mechanismům. To
znamená, nechceme cokoli vyjednávat za zády občanů České republiky a s těmi informacemi, které teď
máme k dispozici, se domníváme, že pozitiva uzavření této smlouvy převažují nad potenciálními riziky.
Potenciální rizika je nutno omezit tím, v jaké konkrétní podobě bude smlouva vyjednána. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace s. Květy Matušovské na ministra dopravy Dana Ťoka
Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na informaci, která minulý týden zazněla na
kontrolním výboru, a to že stát se dostane k podkladům a technických detailům o fungování současného
mýtného systému nejdříve po 31. prosinci 2016. Přitom tentýž den končí smlouva s jeho dodavatelem,
firmou Kapsch, a od 1. ledna 2017 má začít fungovat nový systém. V neděli však výkonný ředitel
Kapsche pan Karel Černý řekl, že veškerou dokumentaci včetně dat, hardware i software má současný
vlastník a provozovatel mýtného systému, Ministerstvo dopravy potažmo ŘSD. Také váš náměstek,
pane ministře, na 10. schůzi kontrolního výboru dne 9. 10. uvedl - cituji: „Software i mýtné brány jsou
ve vlastnictví státu. Vlastní obhospodařování tohoto softwaru je velice složitou záležitostí. Ministerstvo
dopravy se snaží proniknout do softwaru, do instalačních modů tak, aby se nestalo, že firma Kapsch
ukončí svou činnost k 31. 12. 2016 a Ministerstvo dopravy nebude mít k dispozici žádný software a
systém by mohl zkolabovat. Protože nikde není řečeno, že pokud máme mýtné brány a software k
dispozici, tak že ten systém nadále pojede, protože lidský faktor je tam velice důležitý.“ Konec citace.
Proto se, pane ministře, ze zájmu jako zpravodajka kontrolního výboru ptám k této problematice,
jestli mi můžete nyní říci, jak to tedy doopravdy je. Děkuji.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
děkuji za tento dotaz, protože opravdu na jednání kontrolního výboru jsem řekl, že kompletní
dokumentaci, tu, kterou budeme moci použít k provozování toho systému, dostaneme až 31. 12. 2016.
Na druhé straně musím připustit, že prohlášení představitelů firmy Kapsch je pravdivé do té míry, že
nám předali všechnu dokumentaci, kterou mají sepsánu ve smlouvách a kterou nám měli předat.
Nicméně je to dokumentace, jako by to byl návod k použití. Takže my přesně víme, že když zmáčkneme
klávesnici jednu nebo další, co to udělá v tom systému, ale nerozumíme tomu systému a nejsme schopni
ten systém konfigurovat. To znamená, máme-li tam jakoukoli změnu, tak musíme požádat Kapsch a
udělat ty věci skrze něj. To znamená, my opravdu si nemůžeme dneska podle stávajících smluv
vyzkoušet ten systém a udělat tam změny tak, abychom byli třeba schopni ho převzít a provozovat sami.
My máme rovněž k dispozici zdrojové kódy k tomu systému. Jsou zamčené v trezoru na
bezpečnostním oddělení Ministerstva dopravy s tím, že pokud je zkusíme odlepit, tak padají garance
Kapsche a veškeré garance za to, že ten systém pojede - nepojede nebudou na Kapschi, ale byly by na
Ministerstvu dopravy, potažmo na ŘSD. Takže jsme v situaci, kdy můžeme třeba vyzkoušet - nebo já
jsem si myslel, že bychom měli mít šanci mít vyzkoušet, jak fungují zdrojové kódy a jestli do toho
systému můžeme jít. V podstatě nemůžeme, protože denní fakturace je zhruba 30 milionů a ohrozit
jenom hodinu se nám zdá nebezpečné.
Takže já poté, co dostaneme první výsledky od skupiny, která se zabývá vlastně dalším osudem
mýta, chci vstoupit do jednání s firmou Kapsch o tom, jestli by nám opravdu férovým způsobem nedali
k dispozici dokumentaci a informace, které by nám pomohly v dalších krocích. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace s. Zdeňka Ondráčka na premiéra
Vážený pane předsedo vlády, v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny se na Vás obracím se
žádostí o sdělení informací o zahraniční pracovní cestě do Velké Británie a Severního Irska.
Vláda svým usnesením ze dne 3. listopadu 2014 č. 910 v bodě prvním souhlasila s uskutečněním
pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka ve Spojeném
království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 5. a 6. listopadu 2014. V bodě druhém
zmiňovaného usnesení vláda souhlasila s úhradou výdajů na vrcholnou návštěvu uvedenou v bodě 1
tohoto usnesení v rozsahu 12 členů delegace a doprovodu z prostředků vyčleněných na realizaci
vrcholných návštěv v rámci rozpočtu kapitoly Úřadu vlády a rozpočtu kapitoly Ministerstva
zahraničních věcí, s výjimkou výdajů na zajištění ochrany ústavních činitelů, které budou hrazeny
z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra a výdajů na leteckou přepravu ústavních činitelů, které budou
hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany.
Z veřejných zdrojů vyplývá, že výstupem z této pracovní cesty bylo jednání s britským ministrem
pro vědu, vzdělávání, průmysl a inovace Nickem Bolesem, které proběhlo dne 6. listopadu 2014

v Londýně. Zpráva z vládního jednání hovoří o tom, že místopředseda vlády Pavel Bělobrádek
diskutoval se svým protějškem o problémech v technickém vzdělávání, nedostatku odborníků
v průmyslu a také orientaci výzkumu na potřeby pracovního trhu. Dále byla dohodnuta vzájemná
spolupráce a výměna informací.
Rouškou tajemství je zahaleno, kdo byli další členové delegace a kde jsou výstupy z jejich
jednání? Proto se vás, vážený pane předsedo vlády, táži:
1. Kdo byli jednotliví členové vládní delegace s uvedením jejich jmen a pracovního zařazení?
2. Kdo tvořil doprovod členů vládní delegace s uvedením jejich jmen a pracovního zařazení?
3. Jaká pracovní jednání měli ostatní členové delegace mimo místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a
jaké jsou z těchto jednání výstupy.
4. Jaké byly celkové výdaje na tuto vládní pracovní návštěvu ve Spojeném království Velké Británie a
Severního Irska.
Za Vaši odpověď předem děkuji a jsem s pozdravem.
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Vážený pane poslanče, ve své písemné interpelaci ze dne
11. prosince 2014 ve věci informace o zahraniční pracovní cestě do Velké Británie a Severního Irska
mne žádáte o odpověď na Vámi položené otázky.
Dovolte mi na začátku Vám připomenout, že cesta se uskutečnila při příležitosti 25. výročí
sametové revoluce v Československu. Proto vláda svým usnesením č. 910 ze dne 3. listopadu 2014
souhlasila s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace ve
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 a s úhradou
výdajů na tuto vrcholnou návštěvu v rozsahu 12 členů delegace a doprovodu z prostředků vyčleněných
na realizaci vrcholných návštěv v rámci rozpočtu kapitoly 304 - Úřadu vlády ČR (ÚV ČR) a rozpočtu
kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), s výjimkou výdajů na zajištění ochrany ústavních
činitelů, které budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstva vnitra (MV) a výdajů na leteckou
přepravu ústavních činitelů, které budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany (MO).
Nyní mi dovolte na základě vyžádaných informací od kabinetu místopředsedy vlády pro vědu,
výzkum a inovace, ministerstva zahraničí, ministerstva obrany a ministerstva vnitra, abych Vám
odpověděl na Vaše konkrétní otázky.
Členy vládní delegace byly následující osoby: pan místopředseda vlády pro vědu, výzkum a
inovace P. Bělobrádek, pan velvyslanec ČR v UK M. Žantovský, pan ministr kultury D. Herman, pan
předseda zahraničního výboru PSPČR K. Schwarzenberg, pan vedoucí Odboru poradců a poradkyň
předsedy vlády ČR V. Špidla, pan ředitel kabinetu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace A.
Rohan, pan vrchní ředitel kabinetu ministra kultury P. Košický.
Doprovod delegace tvořily tyto osoby: paní K. Tynklová - oddělení vnějších vztahů útvaru
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, pan R. Boháček - tlumočník, pan D. Steinke - 1.
tajemník velvyslanectví ČR v Londýně, paní J. Brázdová - 1. tajemnice velvyslanectví ČR v Londýně.
Pracovní cesty se dále účastnili: pan L. Sekyra - předseda představenstva Sekyra Group Real Estate,
sponzor Havlovy lavičky v Oxfordu, tj. iniciativa velvyslance ve Velké Británii pana Žantovského a
spolku československých studentů v Oxfordu, paní L. Rovná - prorektorka Karlovy university, pan T.
Vrba - Fórum 2000, pan B. Šípek - výtvarník, autor Havlovy lavičky a dvorní architekt Pražského hradu,
pan M. Staněk - host pana Sekyry, pan V. Anzerbacher - host pana Sekyry, paní J. Doležalová - host
pana Sekyry, paní A. Polívková a novinářský doprovod. Původně měla jet i paní D. Havlová, která se
nemohla této návštěvy zúčastnit ze zdravotních důvodů.
Místopředseda vlády se v zastoupení předsedy vlády zúčastnil slavnostního odhalení Havel Place
- lavičky připomínající odkaz Václava Havla v Oxfordu. Při této příležitosti uskutečnil místopředseda
vlády bilaterální konzultace s britským ministrem pro vysoké školství, vědu, výzkum a inovace G.
Clarkem. Tématem jednání s britskými partnery bylo především možnosti prohloubení spolupráce na
poli vědy, výzkumu a inovací, a to jak v rovině bilaterální, tak celoevropské. Na tuto akci byli pozváni
všichni členové vlády. Dále byla uspořádána společná akce k 25. výročí sametové revoluce v
Československu na českém a slovenském velvyslanectví za přítomnosti mnoha významných hostů,
diplomatů a bývalých premiérů.
Ostatní členové byli součástí doprovodu jednotlivých ústavních činitelů a tvořili tím nezbytný
doprovod pro zajištění úspěšnosti jednání místopředsedy vlády, zdůraznění důležitosti připomínaného

25. výročí sametové revoluce v Československu a prohloubení tradičních přátelských a partnerských
vztahů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.
Dle předkládací zprávy byly celkové náklady na zajištění návštěvy odhadovány na 750 000 Kč.
V této částce nebyly zahrnuty náklady na ochranu ústavních činitelů a náklady na přepravu vládním
speciálem. Dle finálního vyúčtování dosáhly celkové výdaje na tuto vrcholnou návštěvu v rozsahu 12
členů delegace a doprovodu 790 863,39 Kč. V rámci jednotlivých kapitol šlo o tyto částky: dle vyjádření
MZV byly výdaje za tento resort ve výši 392 849,09 Kč, dle vyjádření MV byly výdaje za tento resort
nulové, dle vyjádření MO byly výdaje za tento resort ve výši 350 000 Kč, dle vyjádření Ministerstva
kultury byly výdaje za tento resort ve výši 12 086,72 Kč a výdaje za ÚV ČR ve výši 35 927,58 Kč.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Výbor pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje
Výbor se sešel 4. února. Mimo jiné se zabýval vyhodnocením projektu Otevřené brány.
Projekt Otevřené brány představuje veřejnosti významné památky, v tomto případě kostely, s
výkladem školeného průvodce. Nabízí návštěvníkům poznání a objevení památek regionu, propaguje
zajímavé turistické cíle, zvyšuje hrdost obyvatel na kulturní a duchovní dědictví. Projekt zároveň boří
bariéry předsudků, zprostředkovává setkání s krásou a dokumentuje konstruktivní a vstřícnou spolupráci
mnoha subjektů. V loňském roce o tuto službu projevilo zájem celkem 133 163 návštěvníků, z toho 117
184 z České republiky a 15 979 ze zahraničí. Pro tyto účely bylo zaměstnáno 144 průvodců ve 22
farnostech, v 25 kostelích za podpory 21 měst a obcí, Matice svatohostýnské a Zlínského kraje.
V závěru jednání MUDr. Eva Nováková, členka výboru, podala aktuální zprávy o vývoji
vstupného v Květné zahradě v Kroměříži. Zastupitelstvo města Kroměříže vzalo na vědomí petici proti
zdražení vstupného do Květné zahrady v Kroměříži a informace o aktivitách Klubu UNESCO Kroměříž.
V této záležitosti vyzývalo Zastupitelstvo Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR k
zahájení jednání o revizi nastavení ceny vstupného do Květné zahrady v Kroměříži. Jednání má
proběhnout za účasti starosty města Kroměříž, signatářů petice, Klubu UNESCO a Zastupitelstva města
Kroměříž.
Cílem jednání má být zajištění dostupnosti Květné zahrady v Kroměříži co nejširší skupině
obyvatel.
Zdeňka Hlobilová,
zastupitelka ZK

KNIHA CTI OV KSČM KROMĚŘÍŽ

soudruh Karel Ides
dlouholetý člen Okresního výboru KSČM Kroměříž
a předseda ZO KSČM Bystřice pod Hostýnem

soudruh Josef Bozděch
dlouholetý člen Okresního výboru KSČM Kroměříž
a dlouholetý člen MěR KSČM Holešov a předseda ZO KSČM 3 Holešov

soudruh Miroslav Kotek
za dlouholetou angažovanost a dosažené výsledky na poli politickém,
dlouholetý člen ZO KSČM 31 Kroměříž

NAPSALI JSTE NÁM
Osobní vzpomínky na únorové události v roce 1948
Od roku 1989 o „únorových“ dnech čteme ve sdělovacích prostředcích a slyšíme od většiny
našich moderátorů, herců, zpěváků a pravicově zaměřených osob o zločinech, které naše strana spáchala
v únorových dnech roku 1948, a že komunistickým pučem začalo zavírání a vraždění nevinných lidí.
Nikdo z postižených osob nikdy neřekl, čeho se dopustil při porušování zákonů naší republiky a proč byl
potrestán. Mnozí lidé těmto blábolům uvěřili a bohužel jsou mezi nimi někteří bývalí členové KSČ.
Po skončení 2. světové války v roce 1945 většina našich lidí byla přesvědčena, že vývoj ve
společnosti musí být jiný, odlišný od vzniku republiky před druhou světovou válkou. Tento přelom
nebyl možný hned po skončení války v roce 1945. Bylo potřebné, aby lidé správně pochopili a odhalili
úsilí české buržoasie k návratu ke starým pořádkům, které panovaly za 1. Republiky. To znamená, aby
sociálně slabí lidé tady žili ve velmi bídných podmínkách, aby tady byly ratejny, pastušky, chudobince,
sirotčince, nezaměstnaní, bezdomovci apod.
Z uvedených důvodů bylo potřebné lidem vysvětlovat a objasňovat skutečnou politiku a cíle
buržoasie a postupně připravovat podmínky pro budování sociálně spravedlivé společnosti, to je
socialistické společnosti. 26. června 1946 se konaly volby do národního shromáždění a národních
výborů. KSČ zvítězila a získala 31,05% hlasů. Na 2. místě byla Česká strana sociálně demokratická
s 18,29% hlasů. Gottwald se stal předsedou vlády.
Po těchto volbách se začala realizovat některá opatření, která vedla k urychlenému budování
socialistické společnosti. Tím také buržoasie zesílila bojkotování těchto změn (sabotáže na závodech,
ničení majetku). Snahou těchto nezákonných jednání bylo zastavit vývoj budování nové společnosti
kontrarevolučním pučem. K tomu ji napomáhaly i hospodářské obtíže vzniklých v roce 1947
katastrofickým suchem a za pomoci západních států se snažili o přijetí Marschalova plánu a tím
přimknutí k západním státům. Při odchodu z naší republiky zavraždili 7 naprosto nevinných osob.
Vraždy funkcionářů strany a jejich rodinných příslušníků. Například v květnu 1948 byl zastřelen syn
předsedy ONV Krátký v Pardubicích, přepadávání kasáren v Seredi, na vánoce roku 1951 a v Karlových
Varech roku 1953, v Chebu a jinde s cílem získání zbraní a munice. Bratři Mašínové za jednu noc
zapálili 14 stohů slámy od Vyškova po Kroměříž. Jejich hlavním cílem bylo zastavit socialistický vývoj.
A když se jim tyto cíle nedařily plnit, podali demisi svých ministrů s cílem izolovat KSČ před
volbami, které se měly konat v květnu 1948, rozbít Národní frontu a vynutit si ustavení úřednické vlády,
která by byla prvním krokem nástupu kontrarevoluce. KSČ na to byla připravena a odpověděla
naprostou jednotou dělníků a rolníků s ostatními poctivými lidmi. KSČ zmobilizovala své síly a
mohutnými demonstracemi smetla reakci a přinutila prezidenta Beneše, aby provedl lidem požadované
ústavní opatření, aby přijal demisi buržoazních ministrů a jmenoval vládu Národní fronty. Akční výbory
obrozené národní fronty provedly očistu veřejného života. V únorových událostech se projevila
semknutost a síla KSČ a přijatá opatření urychlila další vývoj při budování sociálně spravedlivé
společnosti.
V té době jsem pracoval ve Škodových závodech v Plzni jako strojní zámečník. V lednu 1948
jsem byl přijat do KSČ a byl jsem účastníkem všech jednání a akcí, které se konaly na podporu KSČ. Na
generální stávku na plzeňském náměstí přišla, mimo jiné celá škodovka a to i ti, kteří měli odpolední
nebo noční směnu (v té době pracovalo ve Škodovce 85.000 zaměstnanců, dnes tam pracuje 8 - 9.000
zaměstnanců). Při odchodu z dílen Škodovky jsme neskandovali, že chceme „komunismus“, ale že
chceme lepší společnost, sociálně spravedlivou společnost pro většinu národa, bez nezaměstnaných,
bezdomovců apod. Na náměstí v Plzni bylo tolik lidí, že nikdy před tím, ani potom tam nikdy tolik
nebylo.
Únor 1948 nebyl žádným komunistickým pučem, ale měl umožnit urychlený vývoj budování
nové společnosti. Každému bych přál prožít ty neopakovatelné dny a hodiny, kdy jsme byli přesvědčeni,
že rozhodujeme o našem budoucím životě, že náš společenský řád bude naprosto jiný než za 1.
kapitalistické republiky.
Josef Bozděch

70 výročí ukončení druhé světové války
V letošním roce to bude 70 let, co skončila druhá světová válka na celém světě. V Evropě
v květnu roku 1945, kdy kapitulovalo Německo, a v Asii cca do půl roku později, kdy kapitulovalo
Japonsko. Válka způsobila velice vysoké materiální škody, ale především velmi obrovské ztráty na
lidských životech včetně civilních obyvatel. Poznamenala osudy celých rodin.
Československo bylo osvobozeno armádami protihitlerovské koalice. Zásluhu na osvobození
měla především Rudá armáda, která osvobodila podstatnou část našeho území. Svou úlohu v západních
Čechách sehrála při osvobození i americká armáda. Na osvobození se také podíleli i naši občané
působících v cizích armádách, zahraničních sborech a v partyzánských oddílech na celém našem území.
Všem přeživším i padlým patří naše velké poděkování. I to, že tady dnes můžeme žít, je jejich zásluhou.
I po roce 1945 se znovu válčilo na mnoha místech světa. Někteří lidé či představitelé některých
států se nepoučili nebo se nechtějí poučit nebo zapomněli již na válečné útrapy či jim to snad dokonce
vyhovuje, protože válečné konflikty jim přináší zisky a lidské trápení a ztráty na životě je netrápí.
Celých 70 let osnují další zpravidla lokální války či podporují vnitřní konflikty pod hlavičkou
„demokracie a svobody“ nebo za cenu i nepravdivých informací napadají státy. Válečné konflikty se
nevyhnuly ani Evropě. Válka na Balkáně, kde došlo k rozpadu Jugoslávie, nebo nyní občanská válka na
Ukrajině patří ke konfliktům, které jsou velkým nebezpečím nejen pro Evropu, ale i celý svět.
Hlavní podíl na tomto válečném štvaní mají Spojené státy americké a agresivní vojenský pakt
NATO. Nejhorší je, že do této vojenské mašinerie je vtažena i Česká republika. V posledních měsících
se dozvídáme od některých představitelů i tak zvané „nové historické pravdy“ o výsledcích 2. světové
války. Premiér Ukrajiny Jaceňuk například uvedl, cituji: „My si dobře pamatujeme útok Sovětského
svazu na Německo a na Ukrajinu“. Zajímavý výrok padl i při výročí osvobození koncentračního tábora
v Osvětimi Rudou armádou v lednu 2015.
O válečných konfliktech a teroristických akcích slyšíme, čteme nebo je vidíme denně ve
sdělovacích prostředcích. Je to hrozné. Podle přehledu ČTK bylo za posledních 10 let spácháno 23
teroristických útoků, při nichž zahynulo více než 5 osob. Většina z nás tyto informace nás nechávají
v klidu, protože se neodehrály někde v Evropě nebo Americe, ale někde na Východě. Jaký je rozdíl mezi
zabitým civilistou na Západě a jinde na světě? Proč nás neděsí některá „jatka“ tam páchaná? Hlavně
proto, že nám to „správně“ servírují sdělovací prostředky, anebo proto, že nám to ani nesdělí.
V roce 2014 jsme dokázali oslavovat s mimořádnou pompou sto let od zahájení první světové
války a jistým způsobem tolerovat nebo oslavovat ty, kteří ji vyhlásili, přestože způsobili takové válečné
utrpení na počátku minulého století. Snad bychom si mohli alespoň někteří s nás dovolit, i když mnozí
nechtějí nebo nemají zájem a jsou připravení možná nás za to i kritizovat, vzpomenout padlých během
druhé světové války v Československu u příležitosti 70 výročí osvobození naší vlasti. Bez účasti Rudé
armády a vojáků Sovětského svazu by válka neskončila tak, jak bychom si přáli. Od té doby to byl právě
sovětský lid, který byl zárukou míru! Přinesl největší oběti pro lidstvo. A my dnes, nemáme právo být
ani na chvíli v klidu a hrát si na umírněnou opozici. To nikdy skutečným komunistům nebylo vlastní.
Kdo a jak využije výročí 70 let od osvobození Československa? Jak tohoto výročí využije stát,
politici nebo sdělovací prostředky se dozvíme již za necelého půlroku. Předpokládám, že se nebudu
mýlit, když dnes budu tvrdit, že to nebude o žádné velké oslavě a poděkování Rudé armády, Sovětskému
svazu či dnešnímu Rusku. Spíš je pravděpodobné, že se můžeme dovídat „nové historické pravdy“.
V letošním roce by neměl být zapomenut ani jediný barbarský čin ustupujících německých
jednotek na našem území. V okrese Kroměříž působilo několik partyzánských oddílů. Některé obce
okresu by se mohly hrdě hlásit k čestnému názvu „partyzánská obec“. Především v měsíci květnu,
v době osvobození našich měst či obcí, bychom se měli poklonit památce padlých. Nezapomenout na
žádnou pamětní desku, na žádné hroby či památníky, a položit zde alespoň malou kytičku. Měla by to
být naše povinnost a poděkování těmto lidem. Jestliže si někdo myslí, že památku padlých a 70 let
života v míru vyřeší v okresní organizaci OV KSČM Kroměříž, je na velkém omylu. Zde se musíme
zapojit všichni, každý musíme přispět svým dílem!
Připomeňme občanům a především mladým lidem okresu Kroměříž toto výročí. Nejsem si jist,
zda mladá generace ví vůbec o tomto výročí.
JH

Velká vlastenecká válka 1941 - 1945
Letos v květnu si připomeneme 70. výročí s končení 2. světové války, porážky fašistického
Německa a osvobození naší republiky.
Velká vlastenecká válka začala 22. června 1941 vpádem fašistických vojsk do Sovětského svazu.
Hitlerovo fašistické vojsko soustředilo k útoku na Sovětský svaz 190 divizí vlastních i satelitních států.
Hlavním cílem podle plánu „Barbarosa“ bylo rychlými tankovými údery proniknout do nitra země,
obklíčit a zničit hlavní sovětské ozbrojené síly, během několika týdnů dobít Moskvu a pak dosáhnout
čáry Archangelsk - Kaspické moře. Měla být leteckým bombardováním zničena sovětská průmyslová
centra na Uralu a tím zakončena „Blesková válka“ ve prospěch Hitlerovského Německa.
Počáteční dočasná převaha fašistických vojsk umožnila dosáhnout značných území a
materiálních úspěchů. Fašistická vojska pronikla na Ukrajinu, k Leningradu a Moskvě. Sovětská vojska
sváděla velké obranné boje. Již koncem roku 1941 zastavila fašistický postup v bitvě u Moskvy, kde
byla hitlerovcům způsobena první velká porážka a tím zmařen jejich pokus rozhodnout válku bleskovým
úderem. V létě 1942 německé velení vrhlo svá vojska do nové ofenzívy k ovládnutí sovětské naftové
oblasti na Kavkaze. Hitler využil momentu, že v té době neexistovala druhá fronta.
Dne 19. listopadu 1942 přešla sovětská armáda v prostoru Stalingradu k proti útoku a obklíčila
statisícovou armádu, která byla 2. února 1943 přinucena kapitulovat.
V této době nastal rozhodující obrat ve vývoji 2. světové války. V červenci 1943 se německé
velení pokusilo o novou ofenzívu u Kurska, která však skočila další těžkou porážkou nacistických vojsk.
Sovětská vojska se ujala strategické iniciativy a pokračovala v rychlém osvobozování okupovaného
území. Roku 1944 byla vyhnána německá vojska z území Sovětského svazu a započalo osvobozování
národů východní a jihovýchodní Evropy. V září 1944 pronikla vojska k Varšavě a v „Dukelské operaci“
v říjnu 1944 vstoupila sovětská vojska na území Československa. V polovině ledna 1945 zahájila
Sovětská vojska závěrečnou etapu a mohutnou „Viselsko oderskou operací“ osvobodila území Polska a
tím bylo dosaženo přístupu na Berlín Zároveň pokračovalo osvobozování Československa, Maďarska a
Balkánských zemí.
V polovině dubna 1945 nastoupila Sovětská armáda ke konečnému útoku na Berlín, který byl
osvobozen 2. května 1945. Tehdy německá vláda nabídla 7. května spojenců bezpodmínečnou
kapitulaci. Avšak část nacistických vojsk odmítla se vzdát Sovětské armádě. Byla to i vojska na našem
území.
Sovětská vojska provedla „Pražskou operaci“ a 9. května 1945 osvobodila Prahu a dokončila
likvidaci vojenských sil hitlerovského Německa. Z těchto faktických údajů a důvodů není logické, proč
nyní slavíme státní svátek - Den vítězství, 8. května a nikoliv 9. května.
Na osvobození Československa se též z malé části podílela americká armáda. Mimo jiné
osvobodila část Západočeského a Jihočeského kraje po demarkační čáru, která byla válčícími mocnostmi
dohodnuta. Osvobození však neprobíhalo bojovou činností, ale jen osvobozováním území. V té době
zbytky fašistických vojsk přecházela z východu na západní frontu s cílem zajetí americkou armádou.
Tyto německé jednotky se samy odzbrojovaly a čekaly na příjezd americké armády.
Na porážce fašistické armády má hlavní podíl sovětský lid se svou armádou. Prokázal morálně
politickou i hospodářskou převahu.
Na vítězství sovětské armády nad fašistickým Německem se podílela i naše jednotka pod
vedením Ludvíka Svobody. V knize „Z Buzuluku do Prahy“ velmi jasně objasňuje počátek zrodu
jednotky z Buzuluku až do Prahy až po přehlídku na Staroměstském náměstí 17. května 1945.
V závěru této knihy generál Ludvík Svoboda vzpomíná: „Byla nás hrstka, když jsme v Buzuluku
začali. Dnes na této přehlídce pochoduje šedesatitisícové vojsko - základ naší nové lidové armády.
Pravda - mnozí nedošli. Na 4.000 jich padlo za osvobození vlasti, tisíce na bojištích krvácelo. Za 26
měsíců bojové činnosti jsme nepříteli vyřadili 24.600 vojáků. Už tato bilance napovídá, že jsme
nebojovali špatně“. Tolik slova Ludvíka Svobody.
Proto je velmi správné, že u hrobu Ludvíka Svobody v Kroměříži, se koná každý rok tradiční
pietní akt k uctění jeho památky.
Josef Bozděch

Transatlantické partnerství pro obchod a investice
V minulém čísle Informačního zpravodaje č. 4/1014 byl krátký článek k Transatlantickému
partnerství pro obchod a investice (dále jen TTIP). 7. ledna 2015 zveřejnila Evropská komise současnou
podobu textu dohody. Obdobný text americké strany nebyl doposud zveřejněn. Bylo vydáno pouze
veřejné prohlášení o potenciálních výhodách dohody.
Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace, které probíhaly mezi březnem a
červencem loňského roku, jejímž cílem bylo zjistit postoj zúčastněných stran ohledně zahrnutí
mechanismu pro urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) ve smlouvě o TTIP. Komisařka pro
zahraniční obchod Cecilia Malmstrvedla uvedla, že výsledky konzultace odhalují vysokou úroveň
skepticismu k ISDS. Mnoho respondentů, především z řad neziskových organizací a odborů, ve svých
odpovědích zdůraznilo, že právo na regulace je veřejným zájmem a že by nemělo být oslabeno.
Evropský byznys se navzdory obecné podpoře obává snížení míry ochrany investorů, což by mohlo
snížit atraktivitu EU pro zahraniční investory.
Zveřejněný obsah navrhované dohody je k dispozici na webu Evropské komise. Dohoda je
rozdělena na tři hlavní části: Přístup na trh, Regulační spolupráce a Pravidla.
 Část dohody Přístup na trh dohody zahrnuje kapitoly o přístupu na trh pro zboží i služby, zboží má
být osvobozeno od všech cel a služby od všech omezení tak, aby bylo dosaženo lepšího přístupu na
veřejné trhy.
 Článek 1 první kapitoly stanovuje za obecný záměr „prostředí vhodnější pro rozvoj obchodu a
investic“, zejména „liberalizaci investování a spolupráci v oblasti elektronického obchodování“.
Druhá kapitola obsahuje obecné principy pro investování, články 24 až 28 ze čtvrté kapitoly by
umožnily volný pohyb obchodních ředitelů a dalších zaměstnanců firem za pracovním účelem mezi
všemi státy dohody.
 Pátá kapitola obsahuje několik částí s konkrétními pravidly pro různé hospodářské sektory. Články
29 až 39 určují principy, které státy musejí při povolování soukromých firem následovat, a určují, že
požadavky, které nejsou úměrné přezkoumatelnému cíli veřejné politiky, jsou v rozporu s dohodou.
Články 35 až 39 obsahují liberalizaci poštovních služeb.
ČR se svojí otevřenou, tržní ekonomikou se řadí mezi ty státy, které podporují ideu volného
obchodu jakožto prostředku pro zajištění hospodářského růstu a prosperity napříč národy a kontinenty.
Z tohoto důvodu vláda ČR podpořila myšlenku sjednání dohody o TTIP mezi EU a USA. Tato budoucí
dohoda se bere jako unikátní příležitost nejenom pro české exportně orientované hospodářství, ale i jako
šanci dále prohloubit politické a mezilidské vztahy napříč Atlantikem.
Od dohody má Česká republika především příznivá očekávání. Samozřejmě, že se dá
předpokládat, že jednání nebudou snadná a diskutována bude řada velmi citlivých témat jako obchod se
zemědělskými produkty, ale ČR věří, že i u těchto témat se podaří nalézt kompromisní řešení. Oficiální
postoj je formulovaný na serveru http://www.businessinfo.cz/ Ministerstva průmyslu a obchodu.
Podle kritiků dá dohoda TTIP ještě větší moc korporacím a diktatuře trhu nad demokracií,
občany a jejich vládami. Za velmi problematickou je mimo jiné považována i část smlouvy ISDS
(Investor State Dispute Settlement), která hovoří o řešení sporů mezi státem a investorem. Tak jak je
představena v TTIP. Umožňuje společnostem žalovat vlády pro jakýkoli vládní počin (zákon či předpis
na jakékoli úrovni, včetně úrovně místní), který omezí budoucí zisky korporace. Korporace mohou
žalovat za ztrátu nebo "vyvlastnění" svých budoucích zisků. Případy mají být řešeny prostřednictvím
rozhodčího tribunálu obchodních právníků v jurisdikci volby korporace. Což de facto staví korporátní
právo nad zákony a předpisy jednotlivých zemí a jejich soudnictví.
Například Británie měla daleko větší štěstí než jiné země v Evropě, které už podle ustanovení o
ochraně investorů byly žalovány 127krát. Česká republika, Slovensko a Polsko musely zaplatit na
odškodném korporacím tolik peněz, že by za to bývaly mohly zaměstnat na rok 380 000 zdravotních
sester. Počty případů, kdy korporace žalují státy, rychle rostou.
Když se vláda rozhodne opustit jeden ze základních principů spravedlnosti, musí pro to mít velmi
přesvědčivý důvod. Rovnost před zákonem se přece nedá jen tak lehce zrušit. „Britská vláda, stejně jako
vláda americká a 13 dalších členských zemí EU, chce vytvořit samostatné soudnictví, exkluzivně pro
použití korporací. Zatímco my ostatní musíme jít k normálnímu soudu, korporace v Evropské unii a v
USA budou mít výsadní právo žalovat vlády u tribunálu skládajícího se z korporátních právníků.

Korporace budou mít právo žalovat vlády kvůli zákonům, které se jim nebudou líbit, a požadovat
obrovské odškodné, pokud bude rozhodnuto, že tyto zákony mají záporný dopad na jejich "budoucí
očekávané zisky", píše George Monbiot v článku v Britských listech.
TTIP se obyčejně charakterizuje jako obchodní dohoda. Jenže zatímco v minulosti obchodní
dohody odstraňovaly ochranářské bariéry, nyní nabízejí podnikům protekci. Jinými slovy, kdysi
mezinárodní obchodní dohody podporovaly volný obchod odstraňováním obchodních daní (tarifů). Nyní
podporují zájmy nadnárodního kapitálu oslabením obrany lidského zdraví, přirozeného světa,
zaměstnaneckých práv a chudých a zranitelných osob.
Navrhovanou smlouvu charakterizuje profesor vládních systémů Colin Crouch jako
"postdemokracii v nejčistší formě". Postdemokracie, to je dnešní politická strategie neutronové bomby,
kdy staré struktury, jako volby a vlády, zůstanou nedotčeny, ale už nebudou mít žádné politické
pravomoci. Moc se přesunuje na jiná fóra, na fóra nepřátelská veřejnému zájmu: "do malých,
soukromých kruhů, v nichž politické elity uzavírají dohody s korporátními lobbisty".
Ustanovení pro urovnávání sporů mezi investory a státy - ISDS - znamená, že korporacím bude
dovoleno, aby žalovaly vlády kvůli zákonům, které by mohly snížit jejich zisky. Tabáková společnost
Philip Morris v současnosti už žaluje Austrálii a Uruguay podle podobné dohody, za to, že se vlády obou
zemí pokusily přesvědčit své obyvatelstvo, aby tolik nekouřilo. Philip Morris označuje plánované britské
předpisy o nebarevném balení cigaret jako "protizákonné". Pokud bude dohoda TTIP schválena, Philip
Morris bude zcela zjevně Británii žalovat, říká se v článku v Britských listech.
Český politolog Petr Robejšek k TTIP řekl: „EU by smlouvu přijmout neměla, protože přinese
pouze zanedbatelné růstové impulsy a zatíží evropské vlády závislostí na amerických nadnárodních
firmách; heslo: smírčí řízení. EU by se měla rozhodnout k radikální konsolidaci eurozóny, s tím
související restrukturalizací jihoevropských ekonomik a rozvíjet spíše spolupráci s Čínou a Ruskem,
které na tom již také nejsou skvěle, ale pořád ještě (v Číně dosud reálně, v Rusku dnes potenciálně) lépe
než zbývající země BRICS, jejichž hvězda výrazně vybledla. Brazílie je pro to nejmarkantnější příklad.“
Odmítavé stanovisko k TTIP nemá jen KSČM, ale například Pirátská strana. Její kritika se týká
zejména těchto oblastí dohody:
 TTIP posílí privilegia copyrightových monopolů.
 TTIP bude iniciovat růst a obtížnější kontrolu intelektuálních monopolů, po schválení smlouvy bude
k takovéto změně zákonů nutný souhlas signatářů dohody.
 Odstraňování netarifních překážek obchodu bude vést k eliminaci či snížení ochrany spotřebitelů a
životního prostředí a vytváření nových prospěšných regulací bude obtížnější.
 Prosazování hesla „obchod nade vše“ může vést k omezení i zákazu používání svobodného software
ve veřejné správě.
 „Ustanovení (o) řešení investičních sporů“ (ISDS) může být záminkou pro větší vliv velkých
společností na tvorbu legislativy.
 Je částečně utajovaná, tedy nevíme, co dalšího od ní čekat.
Zdroj: Wikipedie, ČR-MPO, Česká podnikatelská reprezentace při EU, Britské listy, Pirátská strana
Připravil: JH

600 let od upálení mistra Jana Husa
V roce 2015, dne 6. července, uplyne 600 let od upálení mistra Jana Husa. Jak se k tomuto výročí
postaví římskokatolická církev, která ho nazvala kacířem a nechala upálit v Kostnici? V roce 1999
prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Nevím,
zda se je to postačující? A co stát, politici nebo sdělovací prostředky jak ti budou hodnotit toto
významné výročí českých dějin?
Výročí upálení mistra Jana Husa a jeho myšlenky mají návaznost i na dnešní církevní restituce,
které sociální demokracie měla jako předvolební slib, a který neplní. Federální shromáždění ČSFR dne
19. 7. 1990 schválilo zákon 298/1990 Sb., kterým se restituovaly majetky církví a náboženských
společností. Jako důkaz vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení kardinála Františka
Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou
církví tedy proběhlo k 1. 8. 1991.
JH

Informace Klubu zastupitelů Kroměříž za KSČM
Dne 6. listopadu 2014 se konalo ustavující I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, na kterém
Zastupitelstvo zřídilo 4 výbory Zastupitelstva města Kroměříže, a to:
 finanční výbor v počtu členů 11
 kontrolní výbor v počtu členů 7
 výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR v počtu členů 11
 výbor pro územní plánování v počtu členů 11
Do těchto výborů byli navrženi a posléze schváleni zástupci za KSČM:
 finanční výbor - člen, zastupitel
Jaroslav Adamík
 kontrolní výbor - členka, zastupitelka
Kamila Dudová
 výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR -, člen, zastupitel
Vladimír Kenša
 výbor pro územní plánování - člen
Jar. Procházka
Rada města Kroměříže, na své 4. schůzi konané dne 12. ledna 2015, zřídila 10 komisí Rady
města Kroměříže, do nichž Klub zastupitelů za KSČM navrhl následující zastoupení:
 bytová komise
Vladimír Kenša
 komise pro výchovu, celoživotní vzdělávání a rodinu
Michal Kostka
 sportovní komise
Vladimír Křemeček, Martin Píža
 komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města
Jiří Hovadík
 komise kulturní a společenská
Ludmila Brázdilíková
 komise pro prevenci kriminality
Vladimír Kenša
 komise pro dopravu a BESIP
Jaroslav Procházka
 komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro
projekty Zdravé město a Bezpečná komunita
Kamila Dudová
 komise pro životní prostředí
Ludmila Konečná
 komise pro nakládání s majetkem města
Jaroslav Adamík
Zastupitelé města Kroměříže zvolení za KSČM pro volební období 2014 - 2018, budou
prosazovat volební program KSČM a pokračovat v podpoře věnované jednotlivým oblastem ve prospěch
všech občanů tak jako v minulém volebním období.
Kamila Dudová, předsedkyně Klubu zastupitelů Kroměříž

Braňme se před dohodami TTIP a CETA!
O smlouvách Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) a Komplexní
hospodářské a obchodní dohodě (CETA) toho od českých (ale ani zahraničních) politiků a komentátorů
bohužel i přes její důležitost pro naše občany moc neuslyšíte.
Ta první z nich - TTIP - se týká dohod Evropské unie s USA, ta druhá - CETA - postihuje EU a
Kanadu. Otázkou je proč? Zvláště když zasvěcení mluví o tom, jak si celá Evropa díky těmto smlouvám
polepší. Proč tedy takové tajnosti s těmito smlouvami? Z dostupných informací zatím totiž vyplývá
pravý opak. Smlouvy by měly zasáhnout oblast pracovního práva a odbourat mnohé sociální jistoty, ale i
omezit ochranu osobních údajů či obranu spotřebitelů. A to vše by se týkalo zejména zemí EU, neboť v
Americe je úroveň jmenovaného obecně na nižší úrovni než v Evropě.
I vzhledem k uvedeným důvodům jsem se rozhodla pomoci Evropské občanské iniciativě proti
oběma smlouvám. Evropská občanská iniciativa organizuje petiční akci, která má za cíl sesbírat 1,5
milionu podpisů ze zemí Evropské unie. Každý z členských států musí přitom připojit určitou část z
celkového počtu. Z České republiky musí doputovat alespoň 15 750 podpisů, přičemž nyní je sebírána
necelá polovina z tohoto počtu. Své kvóty má již splněna většina západních zemí - například Velká
Británie, Německo, Francie.
Věřím, že s vaší pomocí se podaří tuto problematiku dostat na půdu Evropského parlamentu.
Ing. Kateřina KONEČNÁ,
poslankyně Evropského parlamentu (KSČM)
Poznámka redakční rady: Petiční akce probíhá v okrese Kroměříž od poloviny ledna 2015, kdy byly
rozeslány petiční archy předsedům ZO KSČM. V současné době je již petiční akce ukončena. V okrese
bylo na petičních arších získáno cca 250 podpisů, které byly předány Ing. Kateřině Konečné.

LEVICOVÝ KLUB ŽEN
Vánoční posezení

15. prosince proběhlo již druhé předvánoční
posezení. O dobrou náladu se po celé odpoledne
staral hrou na harmoniku a zpěvem Václav Kuchař
z Chropyně. Zpestřením bylo vystoupení pěveckého
sboru „Rozárky“ z Centra seniorů v Kroměříži - viz
foto.
Rovněž losování o ceny, provázené vtipným
komentářem předsedkyně OV, sklidilo mezi
přítomnými uznání. O občerstvení se jako obvykle
postaral Levicový klub žen. Už se těšíme, že si tuto
úspěšnou akci zopakujeme i v letošním roce.
Zdeňka Hlobilová, předsedkyně OV KSČM

Seminář ÚV KSČM - Rovné příležitosti žen a mužů
Dne 14. 2. 2015 jsem se zúčastnila se s. Kollárovou, členkou LKŽ Kroměříž, celostranického
semináře na KSČM v Praze na téma: Rovné příležitosti žen a mužů z pohledu EU. Seminář vedly
zástupkyně neziskové organizace FÓRUM 50% Mgr. Marcela Adamusová a Mgr. Markéta Mottlová.
Přednášku zahájila poslankyně a předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Soňa Marková, která nás mile
přivítala a dodala větu: „Každá žena si musí uvědomit, co vlastně chce a toto propagovat!“ Dále
promluvil poslanec KSČM Jiří Dolejš, který dodal, že podporuje ženy, které se soustředí na Evropskou
politiku.
Seminář pokračoval promluvou zástupkyně Úřadu vlády Ludmilou Zachariášovou: Ženy tvoří
přes 50% české populace, ale i přesto ve všech státech světa dominují politice muži. Ženské zastoupení v
politice je průměrně pouhých 20%. Proto existují účinná řešení - "KVÓTY" - jsou efektivním řešením
současné situace a osvědčily se všude ve světě.
Seminář byl poučný a byly řečeny strategie, jako např. Stejná ekonomická nezávislost. Stejná
odměna za stejné vykonanou práci. Vyvážené zastoupení ve vedení. Rovnost žen a mužů mimo EU.
Konec násilí na ženách. Byla vyjádřena většinová podpora proti násilí na ženách a podepsána
Istanbulská Úmluva. Je potřeba podporovat ženy, aby se mohly více zapojovat do práce. Rozšiřovat
sociální zařízení jako jsou mateřské školky, protože v dnešní době jsou nejvíce v ČR ohroženy chudobou
ženy seniorky.
Na závěr semináře proběhla diskuze. Mnohé ženy se podělily se zástupkyněmi FÓRA 50% o
velmi zajímavé otázky a zkušenosti. Z té hrstky zúčastněných mužů se jich také většina zapojila a hájily
hlavně své práva. Moc fandím členkám FÓRUM 50%. Budu se i nadále účastnit těchto seminářů a
podporovat rovnost žen a mužů nejen v politice.
Jaroslava Ovečková, členka OV KSČM

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem naším členům - jubilantům






Leden:
- Holešov 05
- Holešov 05
- Holešov 03
- Holešov 03
- Kvasice
- Kvasice
- Koryčany
- Koryčany
Únor:
- Kroměříž 07
- Brusné
- Chropyně
- Kroměříž 12
- Zborovice
- Dřínov
- Kroměříž 31
- Kvasice
- Holešov 08
- Koryčany
Březen:
- Holešov 05
- Dřínov
- Holešov 05
- Holešov 08
- Koryčany
- Zborovice
- Kroměříž 07
- Kroměříž 31
- Holešov 05
- Bystřice p/H

Machalová Ludmila
Janů Věra
Bozděch Josef
Němčíková Marie
Koutský Břetislav
Malenovská Jana
Věžníková Marta
Vrba Jaroslav

88 let
86 let
85 let
85 let
80 let
70 let
65 let
65 let

Jurčík Ladislav
Divín Josef
Rytířová Olga
Jarý Josef
Šilhánek František
Svitáková Jarmila
Kotek Miroslav
Galatíková Blažena
Novosadová Jiřina
Vrbová Vlastimila

91 let
87 let
87 let
87 let
86 let
85 let
85 let
85 let
65 let
65 let

Greguš Petr
Huličníková Božena
Valkoun Stanislav
Sapper Hugo
Smetana Bedřich
Vybíralová Věra
Goldemund Miroslav
Milerová Zdeňka
Štoplová Marie
Řehák Ivo

88 let
85 let
85 let
86 let
80 let
80 let
70 let
70 let
65 let
60 let

Vzpomínáme
Ve věku 77 let zemřel po těžké nemoci soudruh Karel DOČKAL, člen ZO KSČM 3 Holešov.
Byl obětavým a spolehlivým členem strany. Byl aktivním sportovcem, mistr sportu ČR. Vždy se snažil
prosazovat politiku naší strany.
Ve věku nedožitých 87 let zemřel 10. 1. 2015 soudruh Stanislav KOLÁČEK, člen ZO KSČM 3
Holešov. Byl obětavým členem strany a s minulosti mnoho dobrého udělal ve funkcích ZO KSČ a MNV
v Dobroticích.
Budeme na Vás vzpomínat
Výbor ZO KSČM 3 Holešov
Ve věku 77 let zemřel dne 16. prosince 2014 po dlouhé a těžké nemoci předseda ZO KSČM
Kvasice soudruh František NAKLÁDAL. Byl to obětavý funkcionář komunistické strany, který většinu
svého života plně věnoval práci pro stranu a budování socialistické společnosti. Jako předseda ZO
KSČM usiloval o rozvoj obce Kvasice.
Výbor ZO KSČM Kvasice a OV Kroměříž

Kalendářní plán akcí
Orientační provozní doba OV KSČM Kroměříž
Provozní doba: pondělí až čtvrtek - od 09:00 do 16:00 hodin,
pátek - od 09:00 do 14:00 hodin



Pozvánka
MUZEUM-PS-SNB-POLICIE-VOJENSKÉ
Pořadatel: František Kotek, zavolat 720 461 972
Místo konání: Osičany 4, Tištín, okres Prostějov




MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Termín konání: 5. březen 2015 v 15:00 hodin
Místo konání: velký sál Domu kultury Kroměříž




Termín konání: 1. května 2015 v 14:00 hodin
Místo konání: Velké náměstí v Kroměříži




PIETNÍ AKTY V KROMĚŘÍŽI
Termín konání: pondělí 4. května 2015 v 10,00 hodin
Místo konání: pietní akt před Justiční akademií u památníku Rumunské Královské armády




Termín konání: úterý 5. května 2015 od 12,00 hodin
Místo konání: pietní vzpomínka u hrobu prezidenta ČSSR ar. gen. Ludvíka Svobody




ZASEDÁNÍ OV KSČM KROMĚŘÍŽ
Termín konání: úterý 19. května 2015 v 16:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž




CELOOKRESNÍ PORADA PŘEDSEDŮ ZO KSČM OKRESU KROMĚŘÍŽ
Termín konání: pondělí 15. června 2015 v 15:30 hodin
Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž

1. MÁJ

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 2/2015 je 31. května 2015
Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž
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