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ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
V době, kdy se Vám dostává do rukou toto vydání informačního zpravodaje, už máme měsíc
květen za sebou. Já bych se k němu přesto chtěla ještě v pár větách vrátit, protože letos to byl, snad pro
nás všechny, měsíc plný spousty důležitých událostí, důležitých vzpomínek, důležitých akcí a možná i
řady důležitých osobních radostí.
Měsíc květen je měsícem lásky. Na 1. máj však nechodíme jen do zahrad a polí hledat rozkvetlé
třešně, abychom políbili své blízké, ale, a my komunisté obzvlášť, se v tento den scházíme na náměstích
v řadě měst a obcí po celém světě, abychom uctili tento den i jako svátek práce. Již od roku 1890, kdy se
u nás slavil poprvé v Praze na Střeleckém ostrově, se rok za rokem schází lidé, kterým není boj za lidská
práva lhostejný. V předešlém porevolučním čtvrtstoletí byl tento svátek haněn a nazýván svátkem
komunistickým. Jestli jsou však dobré pracovní podmínky opravdu jen zájmem komunistů, pak na to
můžeme být hrdi. Jestli jsme jedni z mála, kteří si váží odvahy a statečnosti těch, kteří v roce 1886
stávkovali, aby se zasadili o lepší pracovní podmínky pro všechny, pak na to být hrdi musíme.
Letos nás však v květnu zastihlo ještě další významné výročí. 70 let od konce 2. světové války je
něco, co nešlo přejít netečností a nevšímavostí. 70 let, ve kterých jsme si mohli zvyknout na mír, je
něco, co nesmíme brát jako samozřejmost. V současné době, kdy i po těchto zkušenostech je řada zemí,
kde lidé toto štěstí nemají a zmítají se ve válečných vřavách, si musíme vážit míru o to víc. Jsem ráda, že
řadu z vás jsem potkala na pietních akcích, které se v našem okrese a kraji konaly. Jsem ráda, že jste tam
vzali své děti a vnoučata. Je důležité, aby se nezapomínalo a hlavně, aby se nezkreslovalo. Dějiny se
nesmí přepisovat, aby i za dalších 70 let naše děti věděli, kdo naši krásnou zemi osvobodil.
Vážené soudružky, vážení soudruzi. Děkuji vám všem, že nezapomínáte a přeji vám krásné
slunečné dny naplněné alespoň malými radostmi.
Ing. Marie Pěnčíková,
poslankyně PS P ČR,
zastupitelka ZK
a členka VV OV KSČM Kroměříž

STRANICKÉ ORGÁNY
Přístupy KSČM k problematice a příčinám imigrace
Postoj KSČM:
 Komunisté prosazují internacionalistický pohled, nacionalismus není řešení.
 Největší hrozbou je imperialismus a neokolonialismus, který kvůli kontrole surovin, zájmům
finančních skupin a vojenskoprůmyslového komplexu potřebuje udržovat konflikty a vzájemnou
nenávist mezi národy.
 Islámští fundamentalisté jsou nebezpeční v první řadě ve vlastním regionu, nemají reálný potenciál
ovládat jiné kontinenty. Jsou však i podhoubím pro vývoz terorismu a asymetrických konfliktů.
 Řešení kořenů nepřiměřených migračních toků je v zastavení válek autoritou OSN, resp. OBSE, a
řádové zvýšení transparentní rozvojové pomoci k zastavení trendů směřujících ke globální sociální a
ekologické katastrofě.
 Prioritou v oblasti migrace je podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat nelegální
migraci, na kterou se váže trestná činnost a další bezpečnostní rizika.
 Bezpečnostní rizika spojená s migrací a terorismem by neměla být záminkou pro omezování práv a
svobod (srv. Patriot Act), pro zvyšování výdajů a rozšiřování kompetencí represivních orgánů a
tajných služeb; tato omezení by se nakonec mohla obrátit i proti občanům a svobodné politické
soutěži.
 Souběžně zdůrazňujeme postavení migrantů, kteří již u nás jsou, a upozorňujeme, že nejde obecně o
náboženské fundamentalisty, ale často o pronásledované lidi různé víry a světonázoru (např.
komunisty či křesťany z Iráku, Egypta a Sýrie).
 Uvnitř ČR jde zejména o inkluzívní společné vzdělávání dětí z různých skupin tak, aby z nich
nevyrůstali rasisté či xenofobové.
 Perspektivu má soužití různých kultur podle společných pravidel a vzájemného kulturního
obohacování bez izolacionalismu, vyloučení a vzniku ghett.
 Uvnitř KSČM je nutno pomocí informační a vzdělávací politiky měnit přístup těch členů, kteří
tendují k nemarxistickým, bezvýchodným, xenofobním a nacionalistickým řešením.
 Posilování armády žádný ze soudobých migračních problémů nemůže vyřešit. Není to tedy
argumentem k vyzbrojování na minulé války či k agresivním zahraničním misím (tím spíše bez
posvěcení RB OSN).
Priority a cíle KSČM v přístupu k imigrantům a k imigrační politice:
 Snaha o výrazné omezení všech forem nelegální migrace a s ní spojených nelegálních aktivit, a to
jak opatřeními na poli mezinárodní spolupráce, tak opatřeními vnitřními, zejména aby byla
v budoucnu zřetelně odlišena migrace běžná od migrace kriminální.
 Harmonizace a uplatňování migrační, vízové a azylové politiky EU - prioritou je plná implementace
Schengenské dohody.
 Snaha o důsledné odhalování a postihování projevů xenofobie, rasismu a politického extremismu s
použitím preventivních i represivních opatření.
 Snaha o preventivní opatření na ochranu příslušníků národnostních a etnických menšin s cílem
podporovat bezkonfliktní a tolerantní soužití, vzdělávací aktivity v oblasti lidských práv a systémový
přístup státních orgánů k integraci cizinců.
 Potlačování nežádoucích obchodů se zbraněmi, vojenským materiálem a materiály dvojího užití a
prekursory, zabránění proliferaci zbraní hromadného ničení a transferům technologií a služeb, které
mohou být využity při jejich vývoji, výrobě, skladování a dalších souvisejících činnostech.
 Výslovně vyjádřit právo cizinců zakládat občanská sdružení, spolky a společnosti; cílem je vyhnout
se nejasnostem a nedorozuměním, plynoucím z výkladu zákona o sdružování občanů bez přihlédnutí
k Listině základních práv a svobod.
 Upravit zákon o obcích a zákon o evidenci obyvatel tak, aby cizinci s trvalým pobytem byli právně
považováni za součást společenství občanů obce.










Podporovat faktické začlenění cizinců do poradních orgánů, a to jak na národní, tak na místní úrovni;
cílem je zajistit efektivnější komunikaci, začlenění cizinců do otázek, které se jich bezprostředně
týkají a tím předcházet případným společenským konfliktům.
Zajistit informování cizinců o všech jejich občanských a politických právech. Zároveň doporučujeme
ve všech školách v rámci občanské výuky informovat mládež (naše občany i migranty) o existujících
možnostech politické participace.
Podpora na úrovni parlamentní, krajské i obecní uplatňováním projektů sociální inkluze, včetně
začlenění dětí do vzdělávacího systému.
Dodržování zásad obsažených v Ústavě a v Listině základních práv a svobod a také
antidiskriminační legislativy.
Začít rozsáhle investovat do veřejné infrastruktury s cílem přinést lidem práci. Zajistit funkčnost
systému veřejných prací a podporovat systém tzv. sociálního podnikání.
Tvrdě se postavit proti spekulantům s chudobou.
Cíleně rozbíjet strukturu ghett v místní sídelní struktuře.
Průběžně projednávat bezpečnostní situaci v citlivých regionech, nedopustit snižování stavu policie
v nejvíce postižených oblastech.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Ekologicky přijatelné formy hospodaření, aktivní role zemědělců při ochraně
krajiny, ochrana a obnova vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu
jako nenahraditelných přírodních zdrojů
KSČM ve své politice prosazuje:
 omezení prostorově velmi náročného rozvoje, podporu prostorového plánování a efektivní územní
plánování v ČR;
 ochranu zemědělského a lesního půdního fondu před neopodstatněnými zábory;
 zabezpečení soběstačnosti ČR alespoň v potravinách našeho klimatického pásu;
 obnovování územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES);
 veškeré hospodářské aktivity, které nepoškozují krajinu;
 poskytování dotací z evropských fondů důsledně vázat na šetrné hospodaření na zemědělské půdě;
 kombinování ekologických a technických opatření proti povodním;
 v rámci boje s klimatickými změnami a jejich následky dvě cesty
- aktivní, tj. snižování emisí skleníkových plynů (GHG);
- pasivní, tj. adaptací se na klimatické změny;
 politiku úspor paliv a energií směrem k omezování především vysoké energetické a surovinové
náročnosti ČR;
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Náměty KSČM pro ukončení vylidňování venkova
Zásadním úkolem je zachovat občanskou vybavenost na venkově - dostupná by měla být
mateřská a základní škola, ordinace lékaře pro děti a dospělé a dále obchod s potravinami a smíšeným
zbožím, pošta, kulturní zařízení, sportovní zařízení a samozřejmě inženýrské sítě - vodovodní,
kanalizační, plynová, informační. Důležité je rovněž, aby zde byly kvalitní místní komunikace
s chodníky a kvalitní osvětlení. Když se mladá rodina rozhoduje, kde bude bydlet, většinou bere v úvahu
kde je školka, škola, jestli se jim dlouhodobě vyplatí dovážet do nich děti, jestli děti budou mít
zajištěnou mimoškolní činnost, apod. Takže zachování školství, nerušení základních škol a mateřských
škol, je základní prioritou pro venkov.
Velkou roli pro mladé lidi v rozhodování o bydlení hraje rovněž dopravní dostupnost, zda
existuje v dané obci silniční a páteřní železniční síť s možností slevového jízdného; pracovní uplatnění
(podnikání v obci, vzdálenost od města s nabídkou pracovních příležitostí); blízkost zdravotnického

zařízení (nemocnice); kvalita prostředí v obci a okolí; úroveň vedení obce a plán jejího územního
rozvoje. Také hraje roli možnost společenského, kulturního, sportovního a zájmového vyžití.
Zajištění rozvoje obcí a regionů ČR vyžaduje součinnost různých resortů a všech samospráv.
KSČM navrhuje podporovat finanční rozpočty malých obcí s určením na rozvoj všech potřebných
služeb a občanskou vybavenost. Konkrétní kroky KSČM k zabránění vylidňování venkova a osad:
 podporovat finanční rozpočty malých obcí s určením na rozvoj všech potřebných služeb a občanskou
vybavenost;
 zajistit sociální služby a zdravotní péči (zdravotnické ordinace, lékárny);
 zachovat školy a mateřské školy, zavést plné financování veřejných škol státem;
 podporovat výstavbu bytů s nákladovým nájemným;
 podporovat vhodnou formu získání stavebních parcel, či přiměřeným příspěvkem tvorbu vlastního
stálého bydlení - nová výstavba, opravy a nákup stávajících objektů;
 podporovat výstavbu a údržbu sportovišť, zázemí pro kulturní a zájmové vyžití;
 podporovat společenské, zájmové a sportovní organizace a spolky;
 podporovat veřejnou dopravní obslužnost a zavedení slevového jízdného;
 podporovat produkční zemědělství;
 podporovat soběstačnost a bezpečnost potravin;
 podporovat regionální zaměstnanost a místní podnikatele;
 podporovat rozvoj vědecké a technické základny a rychlé zavádění výzkumu do praxe - pro určení
perspektivních oborů - např. chemie, strojírenství, zemědělské činnosti a činností s velkou přidanou
hodnotou;
 pečovat o pořádek a vzhled obce, zabezpečit likvidaci odpadu;
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

KSČM odmítá průjezd amerického konvoje přes území České republiky
Českou republikou projede v příštích dnech obrněný konvoj americké armády. Kromě ČR projela
těžká technika i dalšími zeměmi střední a východní Evropy. KSČM považuje akci za demonstraci síly a
nátlak na Ruskou Federaci. V době velmi napjatých vztahů mezi západními zeměmi a RF vyvolá
demonstrace síly s největší pravděpodobností reakci Ruska a zkomplikuje vztahy na řadu let. Sílící
napětí a riziko konfrontace je výhodné jen pro USA a jejich mocenské zájmy, do evropského prostoru
naopak přináší obavy z válečného konfliktu.
KSČM považuje za zarážející postoj české vlády, která o průjezdu konvoje americké armády
veřejnost včas neinformovala. S návrhem nepředstoupila ani před Parlament ČR, přestože akce svými
parametry překračuje rámec obvyklých vojenských přesunů, jejichž schvalování je v její kompetenci.
KSČM dlouhodobě zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk a budování zahraničních vojenských
základen na území České republiky.
Spojené státy opakovaně avizovaly záměr posílit vojenskou přítomnost v Evropě, zejména v
Pobaltí, ale také v Polsku či České republice. KSČM upozorňuje, že tento krok ve svém důsledku
nepřispěje ke zvýšení evropské ani světové bezpečnosti. Zvyšování počtu amerických vojáků mimo
USA navíc odporuje čl. 1 mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
KSČM vyjádřila svůj nesouhlas s cestou amerického konvoje přes území ČR podporou
demonstrace na Václavském náměstí v Praze i organizací protestních akcí na dalších místech ČR.
VV ÚV KSČM

Oblíbenost hejtmanů
Výsledky
Pořadí
výsledky
pořadí
prosinec 2014
únor 2015
 Bubeníček Oldřich, hejtman Ústeckého kraje za KSČM
48,1 %
3.
47,6 %
3.
 Mišák Stanislav, hejtman Zlínského kraje za ČSSD
37,3 %
5.
36,2 %
6.

výsledky
Pořadí
duben 2015
46,8 %

3.

34,2 %
8.
Zdroj: Agentura SANEP, připravil: JH

FOTOALBUM
Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně

Beseda s europoslankyní Ing. Kateřinou Konečnou proběhla v Kroměříži a v Počenicích.

Mezinárodní den žen Kroměříž
Okresní výbor KSČM v Kroměříži ve spolupráci
s Levicovým klubem žen uspořádal ve čtvrtek 5. 3. 2015
tradiční celookresní oslavu MDŽ.
Zaplněný sál kroměřížského kulturního domu byl
svědkem neopakovatelné atmosféry důstojné oslavy
významného celosvětového svátku žen. Bohatý program
gratulací předvedli zejména členové souboru MALÝ
HANÁČEK z Kroměříže, sestry Pájá a Mája Hudečkovy
z Morkovic a taneční skupina Pavly Machačové.

Skvělou atmosféru umocnilo taneční odpoledne za doprovodu kapely KOZLAŇÁCI. Účastníci si
pochvalovali zejména perfektní organizaci a bohaté občerstvení, které jako již tradičně připravily
děvčata z LKŽ.

Mezinárodní den žen Kvasice

ZO KSČM Kvasice pořádala již 23 ročník Mezinárodního dne žen. Oslavu zahájil předseda ZO
KSČM s. František Špíšek. Akce se účastnila Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně Parlamentu ČR.

Pietní akt na Leskovci - Juříčkův mlýn

delegace KV KSČM - s. Hlobilová, s. Polášek

Ing. Marie Pěnčíková v delegaci PS P ČR

Pietní akt na Ploštině

delegace OV KSČM

poslankyně Ing. Marie Pěnčíková

delegace LKŽ

1. máj v Kroměříži

Tak jako v řadě dalších měst a obcí po celé České republice se i u nás v Kroměříži konaly v
pátek 1. května oslavy svátku práce. Přesto, že nám počasí zrovna dvakrát nepřálo, dorazilo lidí, kteří se
nenechali odradit nepřízní počasí a chtěli si společně s námi připomenout události, na které nesmíme ani
po tolika letech zapomínat. Úvodního slova se chopil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, který ve
svém vystoupení vzpomenul i na 70. výročí konce II. světové válce. Program nám obohatilo vystoupení
dětí a zbytkem odpoledne nás příjemnou muzikou provázeli Kozlaňáci. Jsme rádi, že jsou stále mezi
námi lidé, kteří nejsou lhostejní k těmto událostem. Díky všem, kteří přišli!

1. máj v Holešově a Morkovicích

Na předmájovém mítinku ve Smetanových sadech v Holešově vystoupil soudruh Ing. Stanislav
Hřeben. 1. Máj v Morkovicích se konal tradičně restauraci Park.

Pietní akty v okrese Kroměříž

památník rumunských vojáků nám. Míru

delegace KSČM na Dřínově

pomník rumunských vojáků a občanů u Květné

delegace KSČM v Morkovicích

pietní akt u hrobu gen. Ludvíka Svobody delegace OV KSČM a poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové
Česká republika dosáhla 100% požadovaných podpisů na splnění kvóty v petici proti TTIP. Jsme
rádi, že jsme také přispěli k tomuto výsledku a to nejen za pomoci členů a sympatizantů KSČM v našem
okrese, ale také řady dalších občanů, kterým není lhostejná budoucnost a osud nás všech. Vyjednávání
dohody TTIP probíhá za podivuhodných okolností a podmínek. Každopádně informace, které o této
dohodě zatím jsou, nejsou pro ČR, potažmo EU vůbec pozitivní. Zhoršení podmínek snad ve všech
oblastech života nemůže být cílem rozumných politiků, kteří jednají pro blaho svých lidí. Na OV KSČM
si můžete zdarma vyzvednout brožuru, kterou k této problematice vydala poslankyně EP za KSČM Ing.
Kateřina Konečná. Současně můžete stále podepisovat petiční archy, protože povinné kvórum jsme sice
naplnili, ale čím více podpisů bude petice mít, tím silnějším hlasem bude znít.
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

AKTUÁLNÍ TÉMATA
VČS ZO KSČM a MěK KSČM v okrese Kroměříž
IX. sjezdu KSČM budou předcházet VČS a stranické konference jako významná součást
přípravy sjezdu. Jednání zhodnotí práci KSČM v uplynulém období, shrnou dosavadní zkušenosti a
stanoví reálné úkoly pro další období ve své působnosti.
Jedním z hlavních úkolů bude personálně zajistit činnost KSČM posílením funkcionářského
aktivu, zvláště na úrovni ZO a MěR, hledáním nových přístupů při oslovování veřejnosti a zkvalitňování
práce se sympatizanty a novými, především mladými, členy KSČM. Stejně náročným úkolem je i
maximální mobilizace všech členů KSČM v přípravě a realizaci krajských a senátních voleb v roce 2016
pro dosažení co nejlepšího volebního výsledku v okrese Kroměříž.
Ve vnitrostranické kampani je jedním z hlavních úkolů diskuse a z ní by měly vyplynout
doporučení k materiálu „Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“.
I. Výroční členské schůze ZO KSČM v okrese Kroměříž
1. Termín výročních členských schůzí ZO KSČM v okrese Kroměříž:




termín:
čas:
místo:

od 1. září 2015 do 25. října 2015
stanoví výbor ZO KSČM a nahlásí na OV KSČM;
dle místních zvyklostí a nahlásí na OV KSČM;
dle místních zvyklostí a nahlásí na OV KSČM;

2. Obsahové zaměření VČS ZO KSČM:









vyhodnotit činnost ZO KSČM za uplynulé období:
- zhodnotit práci výboru, stranických skupin či důvěrníků;
- provést kontrolu plnění úkolů z minulé VČS;
- posoudit stav členské ZO KSČM, možnosti a aktivitu jednotlivých členů;
- zhodnotit dosažené výsledky při doplňování členské základny o mladou a střední generaci;
- vyhodnotit práci se sympatizanty v působnosti ZO KSČM;
posoudit možnosti práce ZO KSČM na veřejnosti:
- organizování veřejných schůzí se zastupiteli, besedy, společensko-zájmové akce apod.;
- projednat zkušenosti práce ZO KSČM při řešení komunálních otázek v místě, spolupráci se
zastupiteli zvolenými za KSČM; projednat možnosti posílení této oblasti;
- zdůraznit nutnost účasti všech členů strany a sympatizantů v krajských a senátních volbách pro
dosažení co nejlepšího volebního výsledku KSČM;
- posoudit stav spolupráce organizace s jinými politickými stranami a občanskými sdruženími;
vyjádřit se k práci s Haló novinami, posoudit jejich odběr a využití v okruhu své působnosti;
v diskusi projednat návrhy obsahových dokumentů IX. sjezdu KSČM:
- návrh materiálu „Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“;
- většinová doporučení a náměty postoupit OV KSČM tak, aby diskuse mohla pokračovat na
okresní konferenci KSČM Kroměříž;
projednat otázky hospodaření ZO KSČM (zpráva o hospodaření a jeho kontrole), placení členských
příspěvků včetně projednání výjimek, účelné využívaní finančních prostředků;

3. Personální zabezpečení VČS ZO KSČM:



v personální přípravě VČS vycházet z možností ZO KSČM a usilovat o stabilizaci funkcionářů;
zvolit: předsedu a výbor ZO KSČM;
delegáty v Kroměříži a v Holešově na městskou konferenci KSČM dle klíče;






projednat a schválit návrhy zástupců ZO KSČM do orgánů OO KSČM (OV, ORK a ORoK);
projednat a navrhnout další kandidáty z okresu Kroměříž:
- do funkcionářského aktivu v OO KSČM (OV, ORK a ORoK) a vyšších stranických orgánů;
- pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje,
- pro volby do Senátu PČR;
při přípravě návrhů kandidátů pro krajské a senátní volby zohlednit všechny předpoklady kandidáta
včetně odbornosti, věku a pohlaví; je nutné dát šanci mladým lidem;

4. Rámcový program VČS ZO KSČM:










zahájení;
zpráva o činnosti ZO KSČM v rozsahu obsahového zaměření;
zprava o hospodaření ZO KSČM;
diskuse:
- zaměřená k obsahu předložených zpráv;
- zaměřená na personální otázky;
- zaměřená na materiály k přípravě IX. sjezdu KSČM;
personální otázky:
- zvolí předsedu, výbor ZO, případně revizora;
- zvolí delegáta/y na okresní konferenci dle klíče;
ZO KSČM v Kroměříži a Holešově - zvolí delegáta/y pro městskou konferenci dle klíče;
- schválí návrhy zástupců ZO KSČM do OO KSČM (OV, ORK, ORoK);
- předloží návrhy na další kandidáty:
do funkcionářského aktivu OO KSČM Kroměříž a vyšších stranických orgánů;
pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje;
pro senátní volby ve volebním obvodu č. 76;
ZO KSČM v Kroměříži a Holešově - předloží návrhy kandidátů do MěR KSČM;
schválí návrh na usnesení;
závěr;
II. Městské konference KSČM v Kroměříži a Holešově

1. Termín městské konference KSČM:




termín:
čas:
místo:

od 1. listopadu 2015 do 15. listopadu 2015
stanoví MěR KSČM v Kroměříži a Holešově a nahlásí na OV KSČM;
dle místních zvyklostí a nahlásí na OV KSČM;
dle místních zvyklostí a nahlásí na OV KSČM;

2. Obsahové zaměření městské konference KSČM:




vyhodnotit činnost městské organizace KSČM za uplynulé období:
- provést kontrolu plnění úkolů z minulé městské konference;
- práci MěR a jednotlivých členů;
- posoudit stav členské základny v městské organizaci KSČM;
- zhodnotit dosažené výsledky při doplňování členské základny o mladou a střední generaci;
- vyhodnotit práci se sympatizanty v působnosti městské organizace KSČM;
posoudit možnosti práce ZO KSČM na veřejnosti:
- jaké formy a metody práce jsou městské organizaci využívány v působení na veřejnost;
- organizování veřejných schůzí se zastupiteli, besedy, společensko-zájmové akce apod.;
- projednat zkušenosti práce při řešení komunálních otázek v místě, spolupráci se zastupiteli
zvolenými za KSČM; projednat možnosti posílení této oblasti;
- posoudit stav spolupráce organizace s jinými politickými stranami a občanskými sdruženími;

jaký je vliv MěR KSČM a konkrétní účast členů KSČM na práci v občanských sdruženích a
zájmových organizacích;
- projednat dosavadní zkušenosti práce MěR KSČM při řešení komunálních otázek v místě,
spolupráci se zastupiteli zvolenými za KSČM; projednat možnosti posílení této oblasti;
v diskusi projednat návrhy obsahových dokumentů IX. sjezdu KSČM:
- návrh materiálu „Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“;
- většinová doporučení a náměty postoupit OV KSČM tak, aby diskuse mohla pokračovat na
okresní konferenci KSČM Kroměříž;
projednat otázky hospodaření MěR KSČM (zpráva o hospodaření a jeho kontrole) a účelné
využívaní finančních prostředků;
-





3. Personální zabezpečení MěR KSČM:


zvolit předsedu MěR, místopředsedu MěR a členy MěR KSČM, revizora MěR KSČM;

4. Rámcový program Městské konference KSČM:









zahájení;
zpráva o činnosti MěR KSČM v rozsahu obsahového zaměření;
zprava o hospodaření MěR KSČM
diskuse;
- zaměřená k obsahu předložených zpráv;
- zaměřená na personální otázky;
- zaměřená na materiály k přípravě IX. sjezdu KSČM;
personální otázky: zvolí předsedu, místopředsedu, členy a revizora MěR;
schválí návrh na usnesení;
závěr;
Připravil: JH
Okresní konference KSČM Kroměříž

Okresní konference KSČM Kroměříž je významná součást přípravy IX. sjezdu KSČM. Jednání
zhodnotí práci v OO KSČM Kroměříž v uplynulém období, shrne dosavadní zkušenosti a stanoví reálné
úkoly orgánů a organizací KSČM pro další období v okrese Kroměříž.
Hlavní úkol okresní konference bude personálně zajistit činnost KSČM v okrese Kroměříž,
posílit a rozšířit stranický funkcionářský aktiv, hledat nové funkčních postupů při oslovování veřejnosti
a zkvalitnění práce se sympatizanty a novými, především mladými, členy KSČM. Velmi náročným
úkolem bude maximální mobilizace všech členů KSČM v přípravě a realizaci krajských a senátních
voleb v roce 2016 pro dosažení co nejlepšího volebního výsledku.
V přípravě IX. sjezdu KSČM je nezbytné se zabývat materiálem „Návrh zkvalitnění řízení
organizační struktury KSČM“. Z podkladů VČS a MěK KSČM a z diskuse na okresní konferenci
předložit návrhy, náměty a doporučení k tomuto materiálu pro jednání krajské konference.
1. Termín okresní konference:


termín a čas - sobota 28. listopadu 2015, 09:00 až 15:00 hodin, zasedací místnosti OV KSČM;

2. Obsahové zaměření okresní konference:


zhodnotit činnost OO KSČM Kroměříž při plnění úkolů od poslední okresní konference v roce 2013
v návaznosti na plnění přijatých závěrů VIII. sjezdu KSČM a krajské konference KSČM:
- zhodnotit podíl okresní organizace na činnosti krajské organizace KSČM;
- práci orgánů a jednotlivých členů;
- posoudit stav členské základny v okresní organizaci KSČM a stanovit úkoly;








zaměřit se na práci strany na veřejnosti:
- organizování besed, společensko-zájmových akcí apod.;
- posilovat aktivní přístup k mladé generaci;
- jaký je vliv OV KSČM a konkrétní účast členů KSČM na práci v občanských sdruženích a
zájmových organizacích v okrese;
- projednat možnosti navázání (rozšíření) kontaktů a spolupráce s levicově a sociálně
orientovanými stranami a občanskými sdruženími v okrese;
zaměřit se na práci se zastupiteli a poslancem:
- projednat zkušenosti práce zastupitelů při řešení komunálních otázek a možnosti posílení v této
oblasti;
- vyhodnotit a výrazněji orientovat činnost OV i ZO KSČM na práci se zastupiteli a s poslancem;
- zdůraznit nutnost účasti všech členů strany a sympatizantů ve volbách do krajských
zastupitelstev a Senátu PČR pro dosažení co nejlepšího volebního výsledku;
- při přípravě a schvalování návrhů kandidátů pro volby zohlednit všechny předpoklady kandidátů
včetně věku, je nutné dát šanci mladým lidem;
- připravit podklady pro volební program KSČM;
- projednat a komplexně zabezpečit přípravu a podíl OO KSČM Kroměříž na volbách do
krajského zastupitelstva a senátních voleb;
projednat návrhy obsahových dokumentů pro IX. sjezd KSČM:
- návrh materiálu „Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“;
- předat stanovisko okresní konference a návrhy a doporučení ÚV KSČM a krajské konferenci;
projednat výsledky hospodaření okresní organizace;

3. Personální zabezpečení okresní konference:
Požadavkem personálního zabezpečení činnosti KSČM v okrese Kroměříž je posilování
kompetentnosti a akceschopnosti zvolených orgánů, funkcionářskému aktivu v OO KSČM Kroměříž.
Nutné je usilovat výběr členů KSČM střední a mladší generace a žen do funkcionářského aktivu OO
KSČM Kroměříž, ale i zastupitelských orgánů.
 Zvolit:
- předsedu a členy OV KSČM - 15 členů;
- předsedu a členy okresní revizní komise - 5 členů;
- předsedu a členy okresní rozhodčí komise - 3 členy;
- zástupce okresní organizace do KV KSČM - 3 členy;
- člena ÚV KSČM - 1 člen;
- delegáty na krajskou konferenci dle klíče stanoveného KV KSČM;
- delegáty na IX. sjezd KSČM dle klíče stanoveného ÚV KSČM;
 Navrhnout, doporučit či schválit
- v souladu s pravidly primárních voleb KSČM provést výběr navrhovaných kandidátů pro volby
do krajského zastupitelstva z okresu Kroměříž;
- projednat a schválit návrh na kandidáta KSČM pro senátní volby z volebního obvodu č. 76;
- navrhnout zástupce OO KSČM Kroměříž do KRK, KRoK;
- navrhnout kandidáty na funkcionáře ÚV KSČM, ÚRK, ÚRoK, výbory a komise:
4. Rámcový program okresní konference KSČM Kroměříž:




zahájení - 09:00 hod.;
volba orgánů konference a schválení programu a řídících dokumentů:
- pracovní předsednictvo, pracovní komise;
- jednací řád konference, program a volební řád;
zprávy:
- ústní zpráva o činnosti OO KSČM Kroměříž, která doplňuje písemnou zprávu o činnosti OO
KSČM Kroměříž v rozsahu obsahového zaměření;
- zpráva ORK KSČM;













- zpráva ORoK KSČM;
zpráva mandátové komise;
představení kandidátů:
- na členy OV, ORK, ORoK;
- na členy vyšších stranických orgánů - KV a ÚV KSČM;
- pro krajské volby z okresu Kroměříž;
- pro senátní volby ve volebním obvodu č. 76;
diskuse - před volbou a pokračování po provedené volbě:
- k personálním otázkám a k představení kandidátů;
- k předložené písemné zprávě a k ústním zprávám;
- k návrhům materiálů pro jednání IX. sjezdu KSČM;
Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a další;
- vystoupení zástupce vyššího stranického orgánu a hostů;
personální otázky - volby:
- zvolí předsedy OV, členů OV, předsedy a členů ORK a ORoK;
- zvolí delegáty na Krajskou konferenci KSČM Zlínského kraje dle klíče;
- zvolí 5 delegátů na IX. sjezd KSČM;
- zvolí návrh pořadí kandidátní listiny pro volby do Krajského zastupitelstva Zlínského kraje;
- zvolí kandidáta KSČM pro senátní volby ve volebním obvodu č. 76;
- zvolí zástupce OV KSČM Kroměříž do KV a ÚV KSČM;
zpráva volební komise - výsledky voleb;
diskuse - část II.;
zpráva návrhové komise a schválení usnesení okresní konference;
závěr;
Připravil: JH

Dragouni znovu v Čechách
Takzvaná jízda dragounů, jak byl nazván s nepřijatelnou historickou paralelou pobyt a přesun
amerických vojáků NATO také přes Českou republiku, aby demonstrovala podřízenost evropských
národů americké armádě, pokud by se jako evropští spojenci v NATO snad cítili ohroženi občanskou
válkou na Ukrajině, je za námi. Několikadenní, zbytečná, ale nutno dodat dobře propracovaná mediální
kampaň, která byla jednoznačně zaměřená na PR Spojených států amerických, které nás přišly podpořit
a ochránit proti prý ruskému agresorovi, tak skončila. Sláva, že už jsou pro tentokrát pryč. Jediné
pozitivní na celé té mediální blamáži plné polopravd a prefabrikovaných výzkumů je, že český národ,
dle očekávání některých, nerozdělila na dvě nesmiřitelné skupiny, na jedné straně odpůrci této dobře
promyšlené vojenské přehlídky a na druhé straně příznivci, kteří i přes nepřízeň počasí mávali hrdě a
poslušně americkými vlajkami, jako by nás zrovna osvobodili. Obě tyto skupiny se stejně nakonec sešly
v hospodě u piva a s nimi v některých případech i američtí vojáci. Co si o tom myslet? Jednak si musíme
položit otázku, proč byl použit tento marketingový nástroj? Dále si položme otázku, proč u toho bylo
obcházení ústavy ze strany vlády? A opravdu stačilo, aby vojáci nasadili americké úsměvy a skutečně
část národa jim podlehla? Jisté je, že někteří Češi dali přednost před národní individualitou či evropskou
sounáležitostí v hrsti pomyslné americké orlici na střeše. Málokdo si však uvědomil, jaké následky tato
propracovaná vojenská přehlídka přinesla, nebo spíše přinese. Cíl byl totiž evidentní, oddělit Evropskou
unii a státy s ní souznící od Ruska a jeho partnerů. Důvodů je přitom několik. Například udržení si vlivu
USA v Evropě, což je jediné, co této zemi zbývá. V konkurenci se zeměmi BRICS je totiž tato země
hodně pozadu. Kontinentální spolupráce mezi Ruskem s ostatními státy Evropy by zajisté zadlužené
Spojené státy americké značně oslabila, ekonomicky i mocensky. A to USA nechtějí dopustit, zbývá
tedy armáda na cizím území. A tak nasadily onen nejtěžší kalibr - válečnou propagandu, americký
úsměv a vyrazily napříč Evropou. A výsledek? Posuďte sami!
JUDr. Vojtěch Filip,
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
předseda ÚV KSČM

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ
Interpelace s. Jiřího Valenty na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotky
Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane předsedo vlády, jak jistě víte, rychle se blíží doba udělování a
předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. Z občanských nominací vyplývá, že po event.
schválení Poslaneckou sněmovnou mají jistou šanci na toto prestižní ocenění i velice kontroverzní bratři
Mašínové, dle mého osobního názoru teroristé a zákeřní vrazi, kteří se dokonce ani neštítili podřezat
svázaného, tedy zcela bezbranného člověka. Velice nerad bych se nyní pouštěl do nějakých obšírných
historicko-politických úvah a rozborů. Není na to ostatně ani prostor. Také většina občanů má svůj názor
již dávno vytvořený. Ale čistě pragmaticky mě zajímá váš osobní názor, zda tyto osoby, z čehož jednu in
memoriam by měl prezident na Hradě vyznamenat či nikoliv, a jestli ano, tak z jakého důvodu.
Dopředu však avizuji, že mě ale v žádném případě neuspokojí odpověď ve smyslu, že tento proces je v
rukou občanů, Poslanecké sněmovny a prezidenta Zemana. Jako představitel exekutivní moci a vrcholný
ústavní činitel mně a celé české veřejnosti na tomto místě jasně odpovězte, zda s oceněním, a tím i
politickým uznáním aktivit bratrů Mašínů, souhlasíte či nikoliv, a to bez jakékoliv nadbytečné slovní
ekvilibristiky či odvádění tématu jiným směrem.
Naše veřejnost má morální právo znát názor svého předsedy vlády na tuto vysoce polarizující záležitost,
stejně tak jak toto stanovisko vyžadovala od premiérů předchozích. Předsedové pravicových vlád se
alespoň k tomuto problému postavili čelem, i když moji úctu si svým způsobem nikterak nezískali. Pan
Topolánek dokonce v roce 2008 odjel udělit svoji čestnou plaketku Mašínům přímo do Washingtonu a
pan Nečas na ni navázal v roce 2011 veřejným prohlášením, že si bratři zaslouží ještě větší ocenění.
A co nám tedy k event. vyznamenání bratrů Mašínů řeknete dnes tady vy, pane premiére Sobotko?
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové,
především chci říci, že udělení státních vyznamenání je v rukou prezidenta republiky, čili to je ústavní
činitel, který o té věci rozhoduje. Vy přirozeně můžete podat návrhy, může podat návrhy vláda, ale
záleží na prezidentovi republiky, komu se rozhodne státní vyznamenání udělit.
Pokud jde o bratry Mašínovy a jejich příběh, opět - padesátá léta nebyla vůbec jednoduchým obdobím.
Myslím si, že i pro komunistickou stranu - a vy, tuším, reprezentujete komunistickou stranu v této
Poslanecké sněmovně - je to období, které bylo hodně složité z hlediska interpretace. Bylo to období
nástupu totalitních poměrů a byli tady lidé, kteří se totalitě vzepřeli.
Já myslím, že nejenom to téma rozděluje společnost, ale téměř v každé rodině v naší zemi najdete jak
politické vězně, lidi, kteří byli perzekvováni za minulého režimu, tak tam najdete třeba i lidi, kteří se na
fungování minulého komunistického režimu aktivně podíleli.
Souhlasím s vámi, že příběh bratrů Mašínů společnost rozděluje, společnost polarizuje, a nemyslím si, že
jsou to vhodní kandidáti na to, aby obdrželi z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání.
Nemyslím si to ne proto, že bojovali proti totalitnímu režimu, že se snažili navázat na odkaz svého otce,
který bojoval proti nacistické totalitě, ale myslím si to kvůli metodám, které tehdy uplatnili v rámci
tohoto boje. A myslím si, že některé činy, kterých se dopustili, byly činy zbytečné, byly to činy kruté a
byly to koneckonců činy, které pak následně byly použity propagandistickou mašinérií i proti nim. Čili
můj názor je takový, že kdybych byl v pozici prezidenta republiky, tak pokud jde o bratry Mašíny, tak
bych jim vyznamenání nepropůjčil.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace s. Zdeňka Ondráčka na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotky
Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane premiére, jistě jste zaznamenal, že v březnu tohoto roku byla
v Číně založena nová investiční banka s názvem Asijská banka pro investice do infrastruktury, která
svým způsobem konkuruje Světové bance. Zřejmým důvodem pro její vznikl, je nestabilita amerického
dolaru jako světové měny, která není kryta zlatem. Mezi zakládajícími členy jsou kromě řady asijských
zemí jako například Jižní Korea nebo Indie, také Austrálie, Brazílie nebo nově také Rusko, ale i řada
členských zemí Evropské unie jako Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko.

Nově o členství požádalo také Polsko a Maďarsko. Abych to řekl krátce, všichni kromě Spojených států
a Japonska jsou už takzvaně na palubě, přičemž je ale nutno dodat, že Japonsko o přistoupení do této
banky vážně uvažuje.
Moje otázka zní: Co na to Česká republika? Budeme také usilovat o členství? Nebo budeme poslušným
lokajem ekonomických zájmů Spojených států amerických?
Děkuji za vaši odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane poslanče. Jak jste jistě zaznamenal, naše
vláda v loňském roce věnovala velmi velkou pozornost tomu, abychom zintenzivnili naše politické,
ekonomické a další vztahy s Čínou. Jsem rád, že se nám to povedlo. Koneckonců v loňském roce došlo k
výrazné výměně vzájemných delegací a já jsem měl možnost se setkat s předsedou čínské vlády na
summitu v Bělehradě v prosinci roku 2014 a mohli jsme zhodnotit uplynulý rok jako rok obratu ve
vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Čínou. Já jsem přesvědčen o tom, že ty intenzivní
kontakty budou pokračovat i v letošním roce. A také mohu potvrdit, že nám změna politiky vlády, která
je zaměřena na intenzivnější dialog s Čínou, přinesla už reálné ekonomické výsledky. Reálné výsledky v
podobě čínských investic ať už v oblasti bankovního sektoru, reálné výsledky v podobě zvýšené
poptávky po českém exportu do Číny a také reálné výsledky v podobě společných projektů v oblasti
strojírenství, které budou realizovány v Číně při využití dodávek českých technologií. Čili je tady
evidentní obrat z hlediska vzájemného obchodu a já předpokládám, že se podaří dosáhnout toho, na čem
jsme se už také s čínskými představiteli dohodli, to znamená, že by měla být na konci letošního roku
otevřena přímá letecká linka mezi Pekingem a Prahou. A očekáváme také, že by mohlo dojít k
výraznému zvýšení turistického ruchu. Chystáme také spolupráci v oblasti zdravotnictví, v oblasti
zdravotnictví se tady chystají některé čínské investice apod. Čili myslím si, že vláda se snaží věnovat
ekonomické a politické spolupráci s Čínou poměrně velkou pozornost.
Přirozeně vyhodnocujeme i projekt banky, o které vy jste hovořil. Jenom pro srovnání, Asijská
rozvojová banka, která funguje, má kapitál zhruba 160 mld. dolarů. Světová banka má kapitál zhruba
500 mld. dolarů a nová banka AIIB předpokládá pro začátek zhruba kapitál ve výši 50 mld. dolarů.
Pravdou je, že k té nové asijské bance se přihlásila už řada evropských ekonomik včetně Německa,
Velké Británie a Francie a Česká republika bude vyhodnocovat v příštích týdnech, zda je naše
participace na tomto projektu pro Českou republiku ekonomicky výhodná. Je na Ministerstvu financí,
aby předložilo do vlády příslušný materiál a doporučilo další postup. Já myslím, že je potřeba, abychom
poměřovali eventuální výši našeho vkladu, který bychom museli do této banky vložit, s možným
profitem, který by z účasti na této bance, na tomto projektu mohla Česká republika v příštích měsících a
letech získat z hlediska své participace na asijském trhu.
Takže musíme pečlivě zvážit, jestli naše eventuální účast na projektu této banky nám otevře ještě nějaké
další nové možnosti k tomu, aby se naše firmy na asijském trhu realizovaly. Chci připomenout, že my
samozřejmě v rámci aktivní ekonomické diplomacie se snažíme posílit vztahy se silnými asijskými
ekonomikami. Vedle Číny chci také zmínit Korejskou republiku, kde jsme dosáhli výrazného úspěchu z
hlediska přílivu nových korejských investic do České republiky. A já si myslím, že nelze v tuto chvíli
definitivně konstatovat, jestli to členství v AIIB je pro Českou republiku výhodné či nikoliv. Tady
potřebujeme podrobnější analýzu Ministerstva financí a předpokládám, že Ministerstvo financí s
takovouto analýzou přijde na jednání vlády.
Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane premiére. Samozřejmě jaké jsou naše zahraniční vztahy s
Čínskou lidovou republikou, vnímám a váš výčet samozřejmě je známý. Já se ptám, jenom jednu
doplňující otázku. Zkuste mně říct horizont, kdy, dokdy to bude schopno Ministerstvo financí
vyhodnotit. Jestli zase něco nezaspíme. Když to je schopna vyhodnotit Francie, Anglie a další velké
ekonomiky jako Německo, tak na co čekáme my? Tak mi zkuste říct jenom časový horizont. Měsíc, dva,
půl roku? Děkuji.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, pokud jde o zmíněnou
Asijskou banku pro infrastrukturní investice, předpokládám, že ta úvaha by měla nastat v horizontu
týdnů, maximálně měsíců. Čili nemělo by to být nějaké příliš dlouhé období. Očekávám, že s tím
analytickým materiálem a s návrhem dalšího postupu přijde z hlediska kompetencí Ministerstvo financí.
A chci jenom připomenout, že trend vstupu čínských investorů sem do České republiky je již relativně
silný, protože už tři čínské banky projevily zájem otevřít svoji pobočku tady v Praze, to znamená v
České republice jako v přirozeném centru regionu střední Evropy. Takže dochází tady ke zvýšení zájmu

čínského finančního sektoru o Českou republiku, o střední Evropu. A je otázka, jestli ten eventuální
vstup České republiky do Asijské banky pro infrastrukturní investice nám přinese nové možnosti, jestli
to bude nějaká nová zajímavá synergie. A tady je potřeba vyčkat na výsledek analýzy, kterou provádí
Ministerstvo financí. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK


Podporu obnovy venkova
Program na podporu obnovy venkova byl schválen ZZK dne 10. 12. 2014. Dne 13. 1. 2015 byl
Program vyhlášen ve dvou dotačních titulech a současně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách
ZK. Projekty na obnovu obecního majetku s alokací 25,4 mil Kč byla ukončena 13. 2. 2015, ve lhůtě
bylo doručeno 61 žádostí. Hodnocení proběhlo 17. 3. 2015, výběrová komise vyřadila 5 žádostí (obce
Zahnašovice, Poličná, Břestek, Kudlovice, Mistřice) z důvodu nesplnění administrativní shody. Do
hodnocení postoupilo 56 žádostí v celkových předpokládaných uznatelných výdajích projektu
61.697.432,02 Kč, žadatelé požadují dotaci od ZK v celkové výši 24.240.000 Kč. Výběrová komise
doporučuje orgánům kraje poskytnout dotace všem hodnoceným žádostem. Projekty na zpracování
územních plánů, které bude projednávat ZZK na svém zasedání dne 24. 6. 2015. Ukončení příjmu
žádosti bylo 31. 3. 2015. Celkem doručeno 16 žádostí, alokovaná částka 1.500.000 Kč. Žádosti jsou ve
fázi hodnocení.


Program pro začínající včelaře
Vzhledem ke značnému výskytu pásem moru včelího plodu byl výběr žádostí značně omezen. Ze
79 hodnocených žadatelů bylo vybráno 50 žadatelů a 1 zařazen do zásobníku náhradníků dle bodového
hodnocení, zbylých 28 žadatelů bylo nepřijatelných, z toho 26 nesplnilo podmínku, že v den zasedání
Výběrové komise (což bylo 30. 3. 2015), se nesmí jimi udané stanoviště včel nacházet v pásmu moru
včelího plodu. Žadatelé o podporu budou vyrozuměni, podepsány smlouvy s vybranými žadateli,
realizace projektů, rozesílání Závěrečných zpráv a jejich vyplnění, vyplácení dotací. V roce 2014 nejen
výskyt moru včelího plodu, ale i velký úhyn včelstev v důsledku varoázy. Rozdělení dotací dle okresů Kroměříž 14 žadatelů, Vsetín - 13 žadatelů, Uherské Hradiště - 18 žadatelů, Zlín - 5 žadatelů.


Plánu odpadového hospodářství kraje 2015 - 2027
Zlínský kraj má v letošním roce povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství. Termín je
18 měsíců od vydání Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. V únoru 2015 podal ZK žádost o dotaci ze SFŽP na
zpracování POH ZK. Zároveň bylo zadáno výběrové řízení na zpracovatele POH ZK. V březnu 2015
bylo veřejnou zakázkou vyhlášené výběrové řízení na zpracování POH ZK a současně zajištění
posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí, proces SEA (trvá cca 6 měsíců). Celkem se přihlásilo
7 žadatelů. Dne 7. 4. 2015 byl Radě ZK předložen vybraný dodavatel ENVIROS s.r.o. Praha
s vysoutěženou částkou 387.200 Kč s DPH.
V měsíci květnu zahájeny práce na zpracování POH ZK dle zákona o odpadech. Vnitřní
připomínkové řízení odborů Krajského úřadu Zlínského kraje se předpokládá do poloviny června 2015.
Červen - srpen 2015 proběhne vnější připomínkování návrhu POH ZK, projednání s ORP, obcemi a
svozovými firmami. Zapracování připomínek do návrhu Plánu odpadového hospodářství ZK a
zpracování návrhu koncepce POH ZK dle zákona č. 100/2001 Sb. bude realizováno do konce srpna.
Srpen - listopad - projednání s MŽP a proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně všech úkonů
vyplývajících ze stanoveného postupu dle tohoto zákona. V listopadu bude hotová konečná verze POH
ZK určená k projednání v orgánech kraje. Po projednání a schválení POH ZK v orgánech kraje
v prosinci 2015 bude v měsíci lednu - únoru 2016 vyhlášena obecně závazná vyhláška ZK, kterou se
vyhlašuje závazná část POH ZK ve Věstníku právních předpisů kraje.
Připravil: Jaroslav Procházka,
člen výboru


průměrná mzda v roce 2014 v České republice 25 686 Kč
Zdroj: ČSÚ

NAPSALI JSTE NÁM
Upálení Mistra Jana Husa
Každý rok 6. července máme státní svátek k připomenutí „Dne upálení“ Jana Husa - 1415. Letos
je tomu již 600 let.
Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci a byl upálen 6. července 1415 v Kostnici. Pocházel
z chudé rodiny. Studoval na Karlově univerzitě a na filozofické fakultě dosáhl roku 1396 hodnosti mistra
svobodných umění a roku 1401 se stal jejím děkanem. V roce 1402 se také stal kazatelem v Betlémské
kapli. Měl velmi dobrý vztah k prostému lidu, kterému byl blízky obsahem i formám kázání. Kritizoval
církevní zlořády, nemravný život a mamonářství kněží, nespravedlivé vykořisťování lidu církví a
vrchnostmi.
Roku 1409 se Hus zasloužil o vydání „Kutnohorského dekretu“, jímž byl Čechům na univerzitě
Karlově zaručen rozhodující vliv na počeštění pražské univerzity. Byl zvolen jejím rektorem. Brzy se
však dostal do konfliktu s církevními hodnostáři a začaly akce proti Husovi v roce 1409. Odvolal se
k papeži, ale jeho obrana proti církevní hierarchii nestačila. Byl stíhán církevními tresty.
Když v roce 1412 začal rozhodně vystupovat proti svatokupectví, ztratil původní ochranu
Václava IV. a musel odejít z Prahy. Za pobytu na „Kozím hrádku“ a na „Krakovci“ kázal dále lidu o
nutnosti reformy feudální společnosti. Tam také vznikla řada děl o církvi. Taktéž byl autorem úpravy
českého pravopisu. A zasloužil se překlad bible do češtiny. V Betlémské kapli zavedl lidový zpěv.
I přes varování přátel odešel roku 1414 do Kostnice hájit své učení před církevním koncilem. Za
tuto činnost byl uvězněn, a když setrval na svém přesvědčení, byl jako kacíř upálen.
Husovo učení bylo především výrazem měšťanské opozice, ale vyjadřovalo i touhy a zájmy
ostatních utlačovaných a nepokojných vrstev české společnosti. Tím, že před lidem obnažovalo zlořády
feudalismu a jeho hlavní opory církve připravovalo vzplanutí husitského revolučního hnutí. Husovo
učení se stalo ideovým základem české reformace.
Husův neohrožený boj proti církvi za svobodu myšlení učinil z něho velikou postavu českých i
světových dějin. Pokrokové učení Husa by si měli uvědomit i naši poslanci při řešení otázek náboženství
a zejména při řešení církevních restitucí.
Poznámka:
V závěru mého článku chci našim čtenářům, členům KSČM a sympatizantům připomenout, že
v některých článcích se snažím objasňovat události z historie našeho národa. To proto, že mnohdy a
mnozí na historické události zapomínáme a tyto neobjasňujeme našim potomkům. Ve své rodině nám
několik vnuků a pravnuků, a když se jich zeptám na některé události z naší historie, tak mi odpoví, že
jim to ve škole nikdo nevysvětluje. Proto je na nás starších, abychom s nimi hovořili pravdivě o naší
historii. Ten, kdo nezná historické dějiny národa, nemůže pochopit ani současné historické události. A je
závislý jen na antikomunistické propagandě, kterou na nás chrlí sdělovací prostředky.
Josef Bozděch

Členství ČR v NATO a Američtí vojáci v ČR
V prvním čtvrtletí 2015 se uskutečnily tři průzkumy veřejného mínění k členství ČR v NATO, k
umístění základen na území ČR a k průjezdu vojenského konvoje Amerických vojáků v ČR na přelomu
března a dubna, které organizovaly dvě různé agentury. Otázky průzkumů jsou velmi rozdílné a
výsledky jsou více než zajímavé. Přesto lze zaznamenávat určitý posun vlivem vedené propagandy
sdělovacími prostředky v ČR.
Centrum pro výzkum veřejného mínění v lednu 2015 se ptalo na postoje českých občanů
k členství v NATO a mínění o důsledcích členství. Z průzkumu vyplynulo, že mezi občany převládá
spokojenost (58%) s členstvím v NATO, z toho 16 % se cítí „rozhodně spokojeno“ a 42 % „spíše
spokojeno“. Naopak 25 % občanů vyjadřuje nespokojenost s členstvím v NATO, z toho „spíše
nespokojeno“ je 18 % a „rozhodně nespokojeno“ je 7 %. 17 % občanů zvolilo odpověď „nevím“.

Na důsledky začlenění ČR do NATO měli respondenti krajní možnosti a vyjádřili se následovně:
členství v NATO je zárukou nezávislosti ČR - 45 %, či je formou podřízenosti ČR - 50 %;
členství NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR - 54 %, či zvyšuje nebezpečí vtažení ČR do
vojenských konfliktů - 42 %;
 členství ČR v NATO zvyšuje mír a stabilitu - 69 %, či zvyšuje napětí a nejistotu v Evropě - 25 %;
 dopočet do 100 % v každé odrážce je odpověď „nevím“;
Průzkum společnosti SANEP byl proveden 6. až 9. března 2015 na přítomnost amerických
vojáků v ČR. Dotazování probíhalo v době, kdy ještě nebyla známa informace o přípravě a realizaci
průjezdu americké armády přes území České republiky.
Téměř dvě třetiny Čechů jsou proti přítomnosti vojáků USA v ČR. Většina domácí populace se
necítí být ohrožená Ruskou federací a odmítá vojska Spojených států amerických na území České
republiky. Ohrožení ze strany Ruské federace pak pociťuje v souhrnu 36 % domácí populace. Oproti
tomu v souhrnu 60 % dotázaných se žádného ohrožení ze strany Ruska neobává. S případnou účastí
České republiky na vojenské evropské operaci USA Atlantic Resolve (v překladu Atlantické odhodlání),
zaměřené na podporu amerických spojenců před možnou ruskou hrozbou, nesouhlasí v souhrnu 58 %
dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Podle šetření společnosti SANEP
pak téměř dvě třetiny veřejnosti (64%) nesouhlasí s přítomností vojenských sil USA v České republice.
Proti americkým vojákům v ČR vznikla petice s výzvou: "Nechceme žádné americké vojáky na
území České republiky! Nenecháme se Spojenými státy zatáhnout do III. světové války! Nepustíme je
do naší republiky! Měli jsme na našem území Ruskou armádu 20 let a již nikdy více cizí vojska!" S
textem této petice vyjádřilo v souhrnu souhlas 58,5% dotázaných obyvatel České republiky.



Otázka

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

neví

Cítíte se být ohroženi Ruskou federací

19,8 %

16,1 %

17,8 %

42,5 %

3,8 %

Souhlasíte s přítomností vojenských
sil USA v ČR

21,2 %

7,6 %

9,7 %

54,3 %

7,2 %

Petice/*

43,9 %

14,6 %

25,0 %

9,3 %

7,2 %

/*: Proti americkým vojákům v ČR vznikla i petice s výzvou s tímto textem: „Nechceme žádné americké
vojáky na území na území České republiky! Nepustíme je do naší republiky! Měli jsme na našem území
Ruskou armádu 20 let a již nikdy více cizí vojska“.
Odmítnutí většinové části domácí veřejnosti jak účasti na případné vojenské operaci USA, tak i
případné přítomnosti vojenských sil Spojených států amerických na půdě ČR, může souviset jak
s negativními zkušenostmi českého národa s vojsky cizích států, tak i s protizápadními a protiruskými
náladami. Dalo by se tak říci, že v této souvislosti chce zůstat většina veřejnosti ve zcela neutrální pozici
suverénního státu, který není a již nebude mocenským nástrojem cizích velmocí.
Třetí průzkum organizovala společnost SANEP a otázky zaměřila na průjezd amerických
ozbrojených sil přes ČR na přelomu března a dubna.
Otázka
Souhlasíte s průjezdem amerických
ozbrojených sil ČR
Souhlasíte s demonstracemi proti
průjezdu amerického vojenského
konvoje přes území ČR







určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

neví

36,7 %

10,4 %

12,3

34,1 %

6,5 %

23,4 %

12,3 %

12,9 %

45,3 %

6,1 %

Na otázku je průjezd amerického konvoje ČR:
běžným přesunem armády USA v rámci cvičení NATO a který je v zájmu ČR - 29,5 %
teatrální demonstrací síly USA ve vztahu k Rusku, která mi nevadí - 25,8 %;
zbytečným přesunem armády v napjaté atmosféře mezi USA a Ruskem, který mi vadí - 14,3 %;
pouhým přesunem vojenských ozbrojených sil USA, který mi nevadí - 12,1 %;
jsem proti přesunu všech cizích armád přes naše území - 11,8 %;
nevím a je mi to jedno - 6,5 %;
Připravil: JH

Pietní akty ve Zlínském kraji

Leskovec - Juříčkův mlýn

památník Ploština

památník Prlov

Dne 17. dubna 2015 jsme se sešli v obci Leskovec u Juříčkova mlýna, abychom uctili 70. výročí
tragické události, která se zde na sklonku války odehrála.
Historie se začala odvíjet v říjnu 1944, kdy se v Juříčkově mlýně objevil nemocný a zbědovaný
ruský uprchlík. Ten se po zotavení zapojil do akcí skupiny kapitána Petra Buďka, která byla součástí 1.
čsl. partyzánské brigády Jana Žižky. Ve mlýně pak bylo vybudováno středisko partyzánů. Byla zde k
dispozici tajná vysílací stanice, rozmnožovací tiskový stroj, psací stroje, tiskový a propagační materiál,
zbraně, střelivo, potraviny i oděvy. Tento bunkr sloužil také jako lazaret pro raněné a nemocné
partyzány. Zde se konaly schůzky a soustřeďoval zpravodajský materiál pro štáb 1. čsl. partyzánské
brigády Jana Žižky. V bunkru ukrývala své cenné věci i rodina Juříčkova a důležité technické
dokumenty a připravované patentové přihlášky zde před svou hrdinskou smrtí ukryl také významný
představitel odbojového hnutí, továrník a vynálezce Josef Sousedík ze Vsetína. Těsně před osudným
dnem hlásily partyzánské spojky německé prohlídky pasekářských usedlostí v okolí Leskovce. V té době
byli partyzáni z Juříčkova mlýna venku na akcích a v bunkru zůstalo jen pět raněných a jejich
ošetřovatel. V noci ze 2. na 3. dubna 1945 začaly oddíly SS ze tří stran obkličovat mlýn a zahájily na
usedlost palbu. Pak vojáci vnikli do domu a násilím vyvlekli ven celou Juříčkovu rodinu – rodiče,
devatenáctiletého syna Jana, šestnáctiletou Františku a čtrnáctiletou Marii. Po běsnění Němců, které by
neměl už nikdo nikdy zažít, zde zůstala mrtvá celá Juříčkova rodina i tři partyzáni.
Konec války už byl na dohled, a přesto se zde odehrála tato obrovská tragédie. Zbytečná a krutá.
A, bohužel, po ní následovaly další. Ploština, Prlov, Vařákovy paseky. Co Němce vedlo k tomu, že se
vyřádili před svým koncem ještě na nebohých pasekářích, už se nedozvíme, ale zapomenout nesmíme.
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Dopisovatelská činnost a jak se dělá Informační zpravodaj OV KSČM
Informační zpravodaj OV KSČM vychází od roku 1994. Zpravodaj vychází v rozsahu 24 stran a
ročně 4 vydání. Redakční radou je VV OV KSČM. Příprava a zpracování pro jednání redakční rady
zabírá velmi mnoho času a nejsložitější je sehnat zajímavé články. Dopisovatelská činnost je v okresní
organizaci KSČM velmi slabá. Lidé, kteří se podílí na zpravodaji, nejsou ani novináři nebo grafici.
Přichází jak pozitivní tak i negativní ohlasy a já s nimi plně souhlasím. Obsah a kvalita zpravodaje
odráží okruh přispívatelů.
Úvodník zpravodaje zpravidla píše předsedkyně OV KSČM a zastupitelka ZK, s. Zdeňka
Hlobilová. Kapitole „Stranické orgány“ a „Aktuální témata“ jsou využívány dokumenty ÚV, KV nebo
OV KSČM. Z prostorových důvodů nejsou poskytovány úplné dokumenty VV ÚV, ale v plném znění
jeho závěry. Přehledy výsledků voleb v okrese jsou informací pro široký okruh čtenářů k získání
celookresního přehledu, ne všichni mají přístup na internet. Foto album pak přináší snímky z akcí
v okrese.
Velmi problematickou kapitolou jsou informace poslanců a zastupitelů. Soudružka Ing. Marie
Pěnčíková, poslankyně PS P ČR přináší pravidelně informace z tohoto orgánu. Především se
domníváme, že interpelace poslanců KSČM a odpovědi členů vlády nabízí čtenářům řadu informací,
které v plném znění nenajdou ani v Haló novinách a v žádném případě v jiných sdělovacích
prostředcích. Nedaří se získávat informace ze zastupitelstva Zlínského kraje. Informace z výborů jsou

poskytovány jen ojediněle a to jen některými zastupiteli nebo členy výborů. Podíl zastupitelů na úrovni
měst a obcí je prakticky nulový. Někdy si myslím, že tam nepracují ani žádní zastupitelé za KSČM. Na
druhé straně vysoká aktivita je od členek Levicového klubu žen, které pravidelně poskytují články, kde
prezentují svoji činnost. V okrese asi další levicová sdružení nebo spolky nemáme nebo nevyvíjí žádnou
činnost, kterou by mohly prezentovat v okresním zpravodaji.
Přehled aktivity funkcionářského aktivu okresní organizace KSČM za rok 2014 (4 výtisky) a
2015 (2 výtisky) - celkem 6 výtisků je malý. Na těchto výtiscích se podílelo 19 dopisovatelů, z toho
cizích (mimo okres) 5 dopisovatelé. Z členů OV KSČM se podílelo 6 dopisovatelů, kteří psali i za
poslaneckou sněmovnu nebo zastupitelstvo ZK. Každý zastupitel ZZK by si měl uvědomit, že je to jedna
z cest jak získávat voliče. Tři články z práce zastupitelů města Kroměříž je alespoň něco s čím KSČM
hájí zájmy svých voličů. V Holešově a v dalších městech a obcích, kde pracují zastupitelé za KSČM, asi
nemají s čím se pochlubit nebo podělit. Levicový klub žen Kroměříž měl 10 článků, na kterých se
podílely 4 členky.
Mezi pravidelné a vytrvalé dopisovatele Informačního zpravodaje patří soudruh Josef Bozděch,
který zachraňuje komunisty v Holešově. Ve zpravodajích za sledované období měl 7 článků. Chtěl bych
mu za sebe i za redakční radu touto cestou poděkovat za jeho přínos.
Na jaké témata bychom se chtěli v dalším období zaměřovat:
 prezentovat více práci poslanců a krajských i obecních zastupitelů za KSČM na jejich práci při
plnění volebních programů;
 na shromažďování již historických i současných informací a dat z okresu Kroměříž, které by
zanechaly informace především pro mladou generaci;
JH

LEVICOVÝ KLUB ŽEN
Beseda poslance Alexandra Černého
V úterý 12. května 2015
uspořádala Levicový klub žen ve
spolupráci s Okresním výborem
KSČM Kroměříž besedu s RSDr.
Alexandrem Černým, poslancem
PSP ČR a stínovým ministrem
KSČM pro resort obrany na téma
bezpečnostních otázek a obrany
státu.
Téměř
plnému
sálu
účastníků podal celou řadu
zajímavých informací a i následná diskuze otevřela spoustu důležitých témat z této oblasti.
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

KNIHA CTI OV KSČM KROMĚŘÍŽ
Soudruh JUDr. Vojtěch Filip byl zvolen na kandidátní listině KSČM poslancem Parlamentu ČR
v roce 1996. Zároveň byl zvolen předsedou klubu poslanců KSČM v PS PČR. Pracoval ve Výboru pro
obranu a bezpečnost. Po volbách v červnu 2002, 2006 a 2013 byl zvolen místopředsedou Poslanecké
sněmovny. Dne 1. 10. 2005 jsem byl na zasedání ÚV KSČM zvolen předsedou ÚV KSČM.
Zapsání do Knihy cti OV KSČM Kroměříž je vyjádřením poděkování za dosavadní práci a
podpory kroměřížských komunistů při dalších politických zápasech pro stranu a společnost.
Připravil: JH

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ
Prlov
Za krásného, ale chladného počasí 18. 4. 2015 se řada
občanů Prlova i občanů z blízkého okolí přišlo poklonit
k památníku bestiálně zavražděným prlovským občanům. O
důstojný průběh pietního aktu se tradičně stará obecní úřad
v čele se starostou. Domnívám se, že takový vztah k naší
tragické minulosti by měli mít všichni občané, včetně politiků.
Někteří toto období zlehčují a snaží se omlouvat zločiny
páchané na samém konci války. Toto není přijatelné pro členy
Klubu českého pohraničí. Uděláme vše proto, aby se na tyto
hrůzy nezapomnělo. Dlužíme to těm, kteří tak tragicky zahynuli.
Dejme slovo prlovské kronice. Výmluvně zvoleným červeným inkoustem je tu psáno: „Výslech
v hostinci pokračoval esesáckými metodami. Občané shromáždění v sále byli postavení do řad podél
stěny a slyšeli stále stejnou řeč: „Kdo by věděl, kde a u koho se partyzáni ukrývají, zachrání sebe i svoji
rodinu jinak! Podíval se směrem k protější zdi, kde stál kulomet! Po krátké poradě zaznělo „Všichni ke
zdi vy psi", esesman stojící u kulometu natáhl spoušť a to cvaknutí zařízlo se každému do týlu. Tu i
třeba stará babka instinktivně cítila, že to bude střílet.
A znova, „Kdo se chce zachránit a jít ke svým dětem, ať zvedne ruku! Poví nám, co ví o
partyzánech a kde a u koho se skrývají. Jinak!?" No tak!", zařval česky důstojník, „budu počítat do tří,
budete-li mlčet jako tamti", ukázal na již vybrané nešťastníky, kteří zmučení a od krve, sledovali též toto
děsivé představení, které právě vrcholilo" tak vám ty tupé palice navrtáme!"
Toto je autentický úryvek z Prlovské kroniky. Nepromluvil nikdo. Účast na pietním aktu:
KČP Vsetín, Olomouc. N I K D Y N E Z A P O M E N E
Zdeněk Vejpustek

Pietní akt na Bunči
KČP Zlínského kraje, oblastního sdružení Morkovice
- Osíčany na Bunči provedl u památníku padlých partyzánů
partyzánského oddílu „Olga“ pietní akt.
Před 70. lety v tomto prostoru došlo ke střetu
partyzánského oddílu „Olga“ s německou jednotkou „SS“.
Právě zde, dne 29. dubna 1945, totiž mělo dojít k předání
fašistického generálmajora von Műllera příslušníkům I.
Československé partyzánské brigády Jana Žižky.
Německého generála von Műllera a jeho štáb zajal
partyzánský oddíl „Olga“ dne 19. dubna na zámečku v Hošticích.
Fašisté, kteří věděli, že generál je stále na živu, podnikali společně s vlasovci rozsáhlé akce
k jeho záchraně a také odvetné represivní akce, při kterých se mstili na nevinných občanech našeho státu
žijících v blízkém okolí. Fašisté 29. dubna 1945 v odpoledních hodinách vypálili budovy na Bunči, při
této akci zavraždili hlídače Václava Rance, kterého bestiálně vhodili do hořících plamenů. Fašističtí
nohsledové a vlasovci obsadili obec Salaš, kde pod falešnou záminkou vylákali dvacet salašských
občanů do lesa, kde je zákeřně postříleli. Reakce partyzánů oddílu „Olga“ byla okamžitá. Obsadili obec,
odkud vlasovce vyhnali a zaujali obranu obce.
V následujících dnech se partyzánský oddíl „Olga“ podílel na osvobození Velehradu, kde se
setkal s jednotkami Ukrajinského frontu maršála Malinovského a bylo jim umožněno předat zajatého
německého generála. Informace získané od generála Műllera výrazně usnadnili osvobozování Brna a
jeho okolí.
Oblastní sdružení Morkovice - Osičany

SPOLEČNOST LUDVÍKA SVOBODY
Konference k 70. výročí osvobození ČSR a zakončení 2. světové války
Společnost Ludvíka Svobody v pondělí 13. dubna
2015 uspořádala v Praze konferenci u příležitosti 70.
výročí osvobození Československa a zakončení 2. světové
války. Téměř zaplněný sál kongresového sálu Domu
armády v Praze přivítal ve svém středu ředitele odboru pro
válečné veterány Ministerstva obrany plukovníka Eduarda
Stehlíka a další hosty, především ty, kteří bojovali v
řadách jednotek 1. čs. armádního sboru - plukovníky
Václava Přibyla, Pavla Vranského či Věru Holubovou,
která už ve čtrnácti sloužila u bojových jednotek. Mezi
čestnými hosty konference nechyběla ani dcera
legendárního velitele a pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody Zoe Klusáková-Svobodová. Přítomni
byli také studenti vojenských škol z Hranic na Moravě a Brna.
Cílem konference bylo oživit vzpomínky na události, které se týkaly účasti vojáků 1.
československého armádního sboru pod velením generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Jak
uvedl, zástupce ministerstva obrany Eduard Stehlík, dnes už jen málo přímých účastníků si je pamatuje.
Čas je neúprosný a počet veteránů druhé světové války stále klesá. V současnosti jich žije ještě 921. Tím
ještě více narůstá úloha historiků a těch co bez ohledu na čas udržují historickou paměť národa.
Mezi ně patří i Společnost Ludvíka Svobody, která nese jméno bývalého prezidenta a velitele,
bojovníka proti fašismu. Společnost založila i Klub potomků, který sdružuje rodinné příslušníky
někdejších vojáků 1. čs. armádního sboru.
Profesorka Klusáková-Svobodová seznámila účastníky konference s prezentací internetové
výstavy s názvem „Československá armáda v zahraničí ve 2. světové válce“. Ukazuje na podíl
československých vojáků v osvobozovacích bojích. Web stránka www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz
byla spuštěna právě v pondělí 13. 4. 2015 a bude jako otevřený projekt průběžně doplňována. Sleduje
naše vojáky na západní i východní frontě, nabízí historické souvislosti a události včetně medailonků
vojáků a vojákyň. Web je určen především pro školní mládež a učitele dějepisu, neboť informace o 1. čs.
armádním sboru nejsou dostatečné.
Na konferenci vystoupili i další hosté. Plukovník
Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu
v Bratislavě zmapoval cestu bojů od Dukly po Letovice,
Nina Pavelčiková z Ostravské univerzity rozebírala
Ostravskou operaci v historických souvislostech života
jejich účastníků i svědků, Miroslav Brož poukázal na roli
československých interbrigadistů v řadách čs. vojenských
jednotek v bývalém SSSR a Jindřich Marek z Vojenského
historického ústavu v Praze přednášel o účasti příslušníků
1. čs. armádního sboru v osvobozovacích bojích v Praze a
ve středních Čechách na konci války.
Ing. Jaroslav Adamík, RSDr. Vladimír Kenša
volební model KSČM dle měsíců od října 2014 do května 2015 v %
agentura
10
11
12
1
2
3
4
5
CVVM
13,0
13,0
12,0
13,5
11,5
11,0
12,5
x
Factum
14,9
x
16,1
x
16,5
15,6
16,6
x
12,3
SANEP
13,1
12,7
13,5
14,8
13,2
14,7
14,3
x - průzkum v daném měsíci nebyl zveřejněn nebo konán
Zdroj: jednotlivé agentury, připravil: JH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem naším členům - jubilantům






Duben:
- Bystřice p/H
- Kroměříž 23
- Holešov 03
- Holešov 05
- Chropyně
- Chropyně
- Kroměříž 31
- Holešov 08
- Zdounky
- Holešov 08
Květen:
- Kroměříž 23
- Koryčany
- Holešov 05
- Holešov 05
- Holešov 03
- Chropyně
- Kroměříž 23
Červen:
- Holešov 05
- Holešov 08
- Kroměříž 23
- Holešov 03
- Kroměříž 07

Kouřil Jaromír
Havela František
Koláček Stanislav
Kordová Jiřina
Ivánek Jaroslav
Sedláček František
Lukášová Růžena
Bršťáková Danuše
Kadlík Jaroslav
Nelešovská Elen

90
87
87
86
85
85
80
75
75
75

Kostruha Jaroslav, Ing.
Křemenský Miloš
Kubáňová Marie
Dlabajová Emilie
Lopreis Stanislav
Kuchař Václav
Dostál Miroslav

95
89
89
86
75
70
65

Richtrová Alžběta
Víznerová Vlasta
Minksová Marie
Rozsypalová Anna
Vybíralová Olga

87
86
75
75
65

Vzpomínáme
Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám. Jen dveře vzpomínek jsi nechal
dokořán. Děkujeme za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 13. 5. 2015 uplynul rok od úmrtí báječného člověka soudruha RSDr. Luďka
Červíka z Kroměříže, na kterého s láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s
rodinami, členové a výbor základní organizace KSČM.
ZO KSČM 12 Kroměříž
OV KSČM Kroměříž
Ve věku 74 let zemřel dne 5. dubna 2015 po těžké nemoci člen výboru ZO KSČM Kvasice a
dlouholetý zastupitel Obecního úřadu Kvasice soudruh Jaroslav MALENOVSKÝ. Byl to obětavý
funkcionář komunistické strany, který většinu svého života plně věnoval práci pro stranu a budování
socialistické společnosti. Jako předseda MNV a zastupitel Obecního úřadu Kvasice usiloval o rozvoj
obce Kvasice.
Výbor ZO KSČM Kvasice a OV KSČM Kroměříž
MUDr. Jaroslav Šindelář, narozen 28. 2. 1928, zemřel dne 28. 3. 2015. Byl členem strany od
roku 1948. Jako dlouholetý člen zastával různé funkce. Poslední činnost v KSČM - předseda bývalé ZO
KSČM č. 13 Kroměříž, než onemocněl.
Výbor ZO KSČM 23 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

ocení práce s. Kotka na setkání KČP dne 9. 5. 2015



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




ZASEDÁNÍ OV KSČM KROMĚŘÍŽ
Termín konání: úterý 29. září 2015 v 16:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž




SETKÁNÍ NA MORAVSKOSLOVENSKÉM POMEZÍ
Termín konání: srpen 2015 - přesný termín bude upřesněn
Místo konání: Holič - Slovensko nebo Dubňany - Česká republika - bude upřesněno




SETKÁNÍ POD KUNĚTICKOU HOROU
Termín konání: sobota 5. září 2015
Místo konání: Kunětická hora, Pardubický kraj

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 3/2015 je 15. srpna 2015
Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
 573 337 753
725 646 089

neprošlo jazykovou úpravou
kromerizsko.kscm.cz
 ovkscm.km@volny.cz

