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ÚVODNÍK
Vážení soudruzi a soudružky, milí spoluobčané.
Rok 2016 bude opět rokem, ve kterém se uskuteční volby. A to volby
jak do krajských zastupitelstev, tak v našem volebním obvodě i do Senátu.
Strany prostřednictvím svých kandidátů budou bojovat o co nejlepší výsledky.
Mnozí v rámci boje budou slibovat nesplnitelné a na nás občanech je,
abychom nepodlehli svodům a plytkým slibům, ale zdravě dokázali rozeznat,
co je možné splnit, co již nikoliv a co je jen populistickým pozlátkem.
V průběhu jara se konala Krajská konference KSČM v Kroměříži. Na
této konferenci jsem byla zvolena jako kandidátka nejen do Senátu, ale i do
Zastupitelstva Zlínského kraje. Tato důvěra mě nesmírně zavazuje a velmi si
jí vážím. Jsem tedy mezi těmi, kteří budou hájit barvy komunistů.
Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Eva Badinková, bydlím v Holešově a pracuji
v Bystřici pod Hostýnem. Mé rodiště je ovšem město vína a okurek Znojmo. Pracuji jako občanský
zaměstnanec Policie České republiky. Mám univerzitní vzdělání a také jsem mamča tři děti, z nichž
každé má již svůj život. A to hlavní: mám už 2 vnuky.
Do politiky jsem vstoupila, neboť již dlouho sleduji vývoj naší země, kde je a kam kráčí. Tento
vývoj je ovšem pro mě nepřijatelný. A tak bych ráda svoji prací přispěla k zvrácení tohoto vývoje. Často
dostávám na různých setkáních dotaz, proč právě KSČM? A odpověď? Ztotožňuji se nejen s levicovou
politikou KSČM, ale velmi blízký je mi program této strany.
Nicméně moji prioritou zůstává bezpečnost občanů a to na všech úrovních. Dále chci v rámci
možnosti prosazovat narovnání sociálního systému. Není možný neustálý výsměch našim seniorům,
kteří odvedli kus opravdu poctivé práce pro tuto zemi. Tento problém je opravdu široký, ale je třeba
někde začít. Odmítám školství v takové podobě, v jaké je dnes. Upřímně je to chaos. A zdravotnictví
nemůže být jen pro ty, co jsou majetní. Nemoc může přeci potkat každého. Také odmítám diktát EU.
Česká republika musí zůstat svobodným demokratickým státem, bez diktátu hloupostí z EU.
Vážení voliči je to jen ve zkratce pár slov o mě a mých pracovních záměrech v případě mého
zvolení. Jsem si vědoma toho, že bez Vás voličů, nejsem nic. Proto Vás všechny zvu k podzimním
volbám. Přijděte a podpořte moji kandidaturu. Jen tak zjistíte, že to co slíbím, také plním.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné prázdniny a dovolené plné sluníčka a zážitků. Těším se na
setkání s Vámi na některém z mých mnoha předvolebních mítinků.
Ing. Bc. Eva Badinková, kandidátka pro senátní volby ve volebním obvodu č. 76

STRANICKÉ ORGÁNY
Výsledky IX. sjezdu KSČM zavazují…
Ve dnech 14. - 16. 5. 2016 se uskutečnil v Praze IX.
sjezd KSČM. Za náš okres byli delegováni okresní
konferencí ss. Badinková, Hlobilová, Jurina, Pěnčíková a
Procházka. Jednání probíhalo v TOP HOTELU v Praze na
Chodově, který slouží jako kongresové centrum a patří
k vyhlášeným organizátorům obdobných společenskopolitických akcí. Lze konstatovat, že poskytnuté zázemí pro
jednání bylo organizátory připraveno dobře a splnilo naše
očekávání.
Milým překvapením byl na vchodu do budovy hotelu
výrazný transparent s textem „Vítáme delegáty IX. sjezdu KSČM“. Tentokrát chyběly protestující
hloučky protikomunistických aktivistů. Asi měli antikomunisté z Prahy a okolí jiný program, takže
žádné provokace se nekonaly. Důstojně vyzdobený kongresový sál přivítal všech 356 řádně zvolených
delegátů a 73 významných hostů - jejich výčet byl uveden v obsáhlém zpravodajství v deníku Haló
noviny dne 16. května 2016.
Sjezdové jednání se neslo v pracovním duchu a potvrdilo skutečnost, že KSČM patří dlouhodobě
k nejsilnějším politickým subjektům působícím na politické scéně. Tuto skutečnost potvrdily jednotlivé
zprávy a dokumenty, které sjezd projednával. V průběhu jednání probíhala i obšírná diskuse, která často
kriticky hodnotila některé nešvary ve straně, zvláště byly zvýrazněny problémy v téměř neexistující
ideologické práci. Převážně však byly diskusní příspěvky hodnocením úspěchů práce strany, pozitivně
vyzněla hodnocení práce našich zastupitelů zejména v krajských zastupitelstvech, aktivity v poslanecké
sněmovně a výsledky práce zastupitelů v komunální politice. Inspirující bylo zejména vystoupení
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, europoslankyně Kateřiny Konečné a dalších
diskutujících.
Významnou součástí sjezdového jednání byla i volba vedení strany, kde byl avizován zejména
souboj o funkci předsedy ÚV KSČM mezi Vojtěchem Filipem a Josefem Skálou. Funkci předsedy
obhájil Vojtěch Filip, který obdržel 203 z 353 platných hlasů, jeho protikandidát Josef Skála dostal 150
hlasů. Funkci prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek, který bude mít na starost vnitrostranickou
práci a ekonomiku. Dalšími místopředsedy byli z 10 kandidátů zvoleni Jiří Dolejš, který bude řešit
odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty a
Josef Skála, který bude řešit ideologické otázky, propagandu a agitaci. Do funkce předsedkyně ÚRK
byla znovu zvolena Zdeňka Lišková a do funkce předsedkyně ÚRoK Helena Vrzalová.
Na sjezdovém jednání byli potvrzeni i členové ÚV KSČM, kteří byli zvoleni jednotlivými
okresními konferencemi a zvoleni byli i členové Ústřední revizní a Ústřední rozhodčí komise KSČM.
V rámci sjezdového jednání se uskutečnilo i první zasedání ÚV KSČM a byli zvolen dvacetičlenný
Výkonný výbor ÚV KSČM. Za Zlínský kraj byl zvolen Jiří Varga z okresu Vsetín.
Z pohledu delegátů našeho okresu je chybou, že do vedení strany nebyl zvolen žádný mladý
funkcionář, který by byl vyjádřením kontinuity zkušeností a mladého elánu a odhodlání prosazovat
programové cíle KSČM.
RSDr. Jaroslav Procházka, člen ÚV KSČM,

Aktivní vztah ČR k EU
Dopady členství v EU pro ČR jsou mnohostranné. Projevují se nejen v oblasti mezinárodně
politické, ale hlavně v oblasti hospodářské. Obrovský hospodářský prostor s půl miliardou spotřebitelů,
harmonizace evropského práva v řadě případů přispěla k pevnějším standardům, než které nabízel
divoký východoevropský kapitalismus. Makroekonomická data za období 2004-2008 dokazují určité
hospodářské přínosy z členství v EU. Občané ČR se stali občany EU a získali další významná práva.

K evropské politice ČR existují příslušné vládní dokumenty. V roce 2013 byla přijata „Strategie
působení ČR v EU“. Současná vláda pak přijala v duchu svého programového prohlášení na jaře 2015
dokument „Koncepce politiky ČR v EU - aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě.“ Analýza
nových skutečností a kritické vyhodnocení těchto vládních dokumentů jsou předpokladem formulace
skutečně aktivní evropské politiky ČR v zájmu jejích občanů. Jde nám o to, abychom byli
plnohodnotným a rovnoprávným členem evropské integrace.
Kardinální otázkou pro malou členskou zemi EU je výkon tzv. sdílené suverenity v evropských
orgánech. Přestože je ČR ve všech orgánech EU zastoupena a spolurozhoduje o politice tohoto
seskupení, její působení v EU je neefektivní. Neumíme zřetelně zformulovat náš zájem ve vztahu k EU a
ani naši představu o podílu na konstrukci a rozvoji EU. Hlavní slabinou ČR ve vztahu k EU je
neschopnost formulovat a realizovat konzistentní národní politiku. Aktéři v našem politickém systému
jsou nekoordinovaní, nezapojuje se ani občanská společnost v širším slova smyslu.
Stanoviska ČR předkládaná EU by měla vycházet z českého zájmu a být široce
prokonzultovaná. Vláda ČR má základní povinnost docílit koordinace uvnitř českého ústavního systému
tak, aby stanoviska předkládaná Evropské radě a ostatním orgánům EU byla dostatečně konzultovaná.
To se však v celé řadě případů neděje a stanoviska tak trpí demokratickým deficitem. Nedostatečná je
konzultace prezidenta republiky s premiérem a s vládou. Parlament ČR oproti tomu využívá možností
otevřených Lisabonskou smlouvou. Spolupracuje s orgány zastupujícími parlamenty na evropské úrovni.
Udržuje pravidelné kontakty s evropskými výbory ostatních parlamentů, udržuje kontakt s českými
poslanci v EP.
ČR není členská země měnové unie, ale i nás se týkají problémy eurozóny. Přestože se situace
po finanční krizi v eurozóně poněkud uklidnila, obavy z dalšího vývoje jsou na místě. Země neplatící
eurem inkasují dopady problémů, země eurozóny ale řeší ekonomické problémy EU bez nich. Protože
zásahy Trojky do zadlužených zemí eurozóny měly negativní dopady a ochromily jejich ekonomiky, je
třeba zanalyzovat činnost Trojky a zavést mechanismy, které by garantovaly, že se podobné zásahy
nebudou opakovat.
Součástí přístupu ČR k EU je politika využití platforem jako je Visegrádská čtyřka (V4). Tato
skupina jako subregionální sdružení vznikla již v roce 1991 a zahrnuje kromě ČR ještě další země
střední Evropy (Slovensko, Polsko a Maďarsko). V období 1992-2004 existovala ještě CEFTA, ale po
společném vstupu zemí V4 do EU skončila. V4 neměla nikdy ambici nahradit EU, ale také se jí nedařilo
formulovat společný zájem, což omezovalo možnost využít V4 jako faktor tvorby evropských
rozhodnutí. K tomu došlo až ve vztahu k migrační krizi.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Analýza možných změn v Evropské unii a stanovisko KSČM
Vzhledem k situaci v Evropě je akutní úkol iniciovat zpracování projektu zásadních změn EU
zleva. Jinak bude Evropě vnucovat podobu konzervativní či liberální pravice nebo dokonce fašizující
síly. Nelze jít cestou pouhého vylepšování EU, ale také to není úkol jen pro KSČM. Proto to vyžaduje
výzvu komunistické, ale i širší levici, doma i v dalších evropských zemích. Výzvu pro jinou Evropu,
která by byla adresována našim partnerům i veřejnosti. Nabídka nové demokratické perspektivy pro
Evropu je šance. Znamená to ale nastartovat systematickou a mezinárodně organizovanou práci.
KSČM bude v rámci své politiky směrem k EU:
 Prosazovat revizi Lisabonské smlouvy, především vymezení blokační menšiny 4 nebo 5 zemí bez
ohledu na počet obyvatel těchto zemí, zároveň požadovat tyto změny řešit v národních referendech.
 Prosadit přijetí zákona o obecném referendu pro rozhodnutí o případných změnách v EU a o našem
vztahu k ní.
 Požadovat zvažování dalšího rozšiřování EU - zejm. podmínky pro vyjednávání a přechodná období.
 Prosazovat dále posilování postavení Evropského parlamentu proti Evropské komisi a Evropské radě
- zejm. legislativní iniciativa, širší oblast spolurozhodování a odstranění možnosti jejího obcházení.
Včetně práva národních států mít legislativní iniciativu.
 Požadovat demokratickou kontrolu ECB a rozšíření jejích úkolů z pouhé stability měny a
zadluženosti na stabilitu zaměstnanosti a mezd.



Nerozšiřovat v současné době dále eurozónu a v ČR nestanovovat politický termín možného přijetí
společné měny, toto rozhodnutí podmínit referendem.
 Podporovat projekt Evropské veřejné banky společenského rozvoje jako jeden z důležitých kroků na
cestě k vytvoření veřejného bankovnictví.
 Prosazovat tvrdý postup vůči firmám se sídlem v daňových rájích a požadovat progresivní zdanění a
tzv. Tobinovu daň.
 Rozhodně odmítat nevýhodné dohody jako je návrh na TTIP a zakázat na úrovni EU jakékoliv
dohody, které umožňují obcházení soudního systému národních států a EU.
 Požadovat od EU odpovědnost za regulaci migrace při respektu k suverenitě členských států tak, aby
byly chráněny zájmy členských států a jejich občanů.
 V tomto duchu revidovat Dublinské nařízení, odmítnout systém byrokratických kvót a zefektivnit
azylové řízení s těmi, co tu jsou.
 Trvat na plnění úkolů EU při ochraně své vnější hranice podle Schengenské smlouvy, předcházet
zločinnému převaděčství a obchodu s lidmi a posílit schopnost záchranných operací.
 Prosazovat rozšíření možnosti „Evropské občanské iniciativy“ včetně zavedení mechanismu
přezkumu záporného stanoviska rozhodnutí EK k navrhovanému tématu.
 Prosazovat právní vymahatelnost Charty základních práv občana EU, postupně dosáhnout i
vymahatelnosti Charty sociálních práv a posilovat postavení volených zástupců lidu, podpořit
odborové organizace, dosáhnout v Evropě plného respektu k Mezinárodnímu paktu občanských a
politických práv a také hospodářských, sociálních a kulturních práv.
 Prosazovat udržení státní regulace v energetice.
 Trvat na zastavení obcházení pravidel evropského rozpočtu nejbohatšími zeměmi EU a skutečně
používat prostředky k podpoře strukturálně postižených a málo rozvinutých regionů.
 Prosazovat, aby se v jednotlivých zemích EU ustavili koordinátoři čerpání prostředků z fondů a
vyžadovala se u každého titulu odpovědnost za vyčerpání prostředků k danému účelu.
 Trvat na respektování místních specifik v oblasti regionálních potravin a místních tradičních výrob
spotřebního zboží.
 Požadovat, aby některé základní přírodní zdroje byly prohlášeny za nezcizitelné (např. zdroje vody)
a byla podpořena jejich ochrana.
 Požadovat svolání nové bezpečnostní konference do Helsinek. Mírové urovnání konfliktů musí
vítězit nad imperiálními choutkami velmocí.
 Prosazovat obnovení snahy o formulování vlastní bezpečnostní politiky nezávislé na NATO.
 V bezpečnostní a obranné politice EU vyžadovat jednání ve shodě s OSN, odmítat operace na cizím
území a požadovat likvidaci všech cizích základen na území států EU.
 Opírat se o princip subsidiarity, tedy vyžadovat, aby se problémy řešily na nejnižší možné úrovni nelze vše řešit směrnicemi EU).
Působit na vládu ČR, aby ve svých návrzích v EU a v zájmu stability ve střední Evropě více
využívala platformy Visegrádské čtyřky.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Dopady migrační krize na EU
Současná vlna migrace není EU zvládaná, byla podceněna. Loňský summit projednal tyto změny
a) možnost doplnění tzv. dublinského systému, který se zabývá řešením žádostí o azyl. Cílem je
eliminovat jev zvaný „asylum shopping“, kdy řízení je vedeno a účelově přehazováno několika
členskými státy. Dále předejít situaci označované jako „refugee in orbit“, kdy se naopak žádný stát
nepokládá za příslušný a uprchlík je bez statutu. Evropská komise přijala důležitá právní stanoviska:
- návrh na aktivaci systému reakce na mimořádné situace dle čl. 78 odst. 3 SFEU;
- návrh trvalého společ. systému EU přemísťování osob v nouzových situacích;
- doporučení pro systém EU pro přesídlování.
b) možnost zlepšení ochrany vnějších hranic EU - jde o sjednocení pravidel pro hraniční kontroly,
iniciativa „inteligentní hranice“ by měla zvýšit efektivnost hraničních přechodů, dále jde o formy
boje proti nelegálnímu přeshraničnímu pohybu lidí z třetích zemí. To předpokládá posílení

pravomoci evropské agentury Frontex. Případná budoucí evropská pohraniční stráž by měla národní
pohraničníky doplňovat, nikoliv nahrazovat, a být schopna jim v případě napjatých situací pomoci.
c) možnost pomoci EU v tzv. horké migrační vlně ve směru transitu - Komise zavede nový, tzv.
„ohniskový“ přístup ke spolupráci agentur (Frontex, Europol, Ezuriust) se státy v přední linii (Řecko,
Itálie, Balkán) na rychlé identifikaci, registraci a snímání otisků prstů příchozích migrantů s cílem co
nejrychlejšího vyřizování žádostí o azyl a koordinaci při návratu nelegálních migrantů. Jde také o
kapacity na poskytování zdravotní péče. Cílem je rozbít sítě převaděčů a obchodníků s lidmi.
d) možnost zřízení přijímacích center přímo v regionech, odkud migranti pocházejí.
e) podpora Turecka pro další zřizování přijímacích center migrantů na svém území. Centra s
finanční podporou USA a EU by měla být spíše spravována OSN, předejde se zneužití pro pouze
turecké zájmy.
KSČM chce koncepčně regulovat mezinárodní migraci do EU, a to s ohledem na dodržování
lidských práv a s co nejmenším dopadem na členské země a jejich občany. Hraniční státy nemohou
nápor zvládnout samy, to neomlouvá jejich případný laxní přístup. Migrace je společný evropský
problém a nelze ho ignorovat. Europoslanci za KSČM se ostře vymezují proti tzv. kvótám. Kritiku
zaslouží fungování tzv. hotspotů, kterým se za několik měsíců nepodařilo splnit ani jedno procento z
dohodnutého plánu na přerozdělování. Problém je však primárně nutno řešit tam, kde migrace vzniká.
Zapomínat nesmíme ani na jasné specifikování způsobu, jakým budeme cizince do české společnosti
integrovat.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

LEVICOVÝ KLUB ŽEN
Sexismus v politice
Dne 27. 2. 2016 jsme se s dalšími třemi členkami LKŽ zúčastnily odborného semináře v Praze na
téma: „Rovné příležitosti žen a mužů v politice - sexismus“. Přivítala nás Mgr. Soňa Marková. Úvodní
slovo dostal s. Jiří Dolejš, který mluvil o sexismu jako takovém a o tom, že situace by se neměla
zlehčovat a měli bychom se tomuto tématu více věnovat.
Přednášku vedly dvě sympatické dámy Mgr. Veronika Šprincová a Mgr. Markéta Mottlová.
Představily nám co to je sexismus (= diskriminace na základě pohlaví), slovo gender (společenská role)
a genderové stereotypy (= popisy toho, jak má vypadat či jak se má chovat muž a jak žena). Bavily jsme
se i o tom, že genderové stereotypy zasahují do všech oblastí života, ať už je to život společenský, kde
by žena měla zastupovat roli matky a manželky a muž roli živitele. Tyto stereotypy se vyskytují i
v zaměstnání a vzdělání.
Dalším obsáhlým tématem byl sexismus a politika. Političky bývají často podceňovány či
nedoceňovány. Na dvou rozhovorech, které nám pustili, bylo jasně zřetelné, že političky většinou nemají
takovou váhu jako politici - muži. Přednáška byla velice zajímavá a poučná.
Jaroslava Ovečková, členka OV KSČM

BREXIT a požadavky Velké Británie na reformu EU
V únoru 2015 proběhl summit EU, který se zabýval reformou vztahů Velké Británie a EU.
Úspěch summitu byl podmínkou pro postoj britské vlády k referendu o setrvání země v EU, který se má
konat 23. června 2016. Spojené království je klíčová země EU a její odchod by měl nejspíš řetězový
efekt na EU a následně významné geopolitické důsledky. Britům se jedná obecně o tyto změny:
 řešit podporu konkurenceschopnosti v rámci celé EU;
 přijmout opatření v rámci demokratické legitimity a suverenity;
 přijmout opatření v bankovní unii a vztah k měnové unii;
 vyvázání se ze závazku další integrace (zvl. statut);
Zdroj: ÚV KSČM

FOTOALBUM
Mezinárodní den žen
V úterý 8. března 2016 se společenský sál Domu kultury v Kroměříži
zaplnil do posledního místa. Více než 300 žen z kroměřížského okresu pod
záštitou OV KSČM, LKŽ Haná a OS ČMS společně oslavilo tento významný
svátek. Účastníky pozdravily delegace z okresu Uherské Hradiště, Zlína a
Republikové rady LKŽ. Děvčata z LKŽ Haná Kroměříž připravila tradičně
bohaté občerstvení.
Organizátoři připravili pro účastníky bohatý kulturní program, ve kterém
vystoupily taneční páry GRADACE a SVING. Program byl vkusně doplněn o
další kulturní vstupy, kterým dominovala kapela KOZLAŇÁCI. Tříhodinový
program byl hodnocen velmi pozitivně.
Jaroslav Procházka, místopředseda OV KSČM

Oslavu Mezinárodního den žen zorganizovala již po 25 ZO KSČM v obci Kvasice. Oslava se
konala 12. března a jako každý rok měla pozitivní odezvu u účastníků.

Beseda na aktuální téma
Dne 22. 2. 2016 se měla konat
beseda na téma „Pryč s NATO a jak na
to …“ s MUDr. Markem Obrtelem,
který se z pracovních důvodů omluvil.
Náhradní obsah besedy byl
zaměřen na aktuální Evropské a České
otázky za účasti poslankyně Evropského
parlamentu Ing. Kateřiny Konečné a
poslankyně Parlamentu ČR Ing. Marie
Pěnčíkové.

Celookresní mítink KSČM k „Svátku práce“

AKTUÁLNÍ TÉMA
Doporučení ZLKV na zařazení s. Ing. Bc. Badinkové Evy,
kandidátky ve volebním obvodu č. 76 do Senátu
mezi 12 preferovaných kandidátů pro jednání VV ÚV KSČM
VV ZLKV KSČM se v souvislosti s přípravou podzimní volební kampaně pro krajské a senátní
volby podrobně zabýval všemi otázkami souvisejícími s možnostmi posílení vlivu strany a dosažením
možnosti výrazného úspěchu schválené kandidátky z volebního obvodu č. 76 s. Ing. Bc. Evy Badinkové
a doporučuje jmenovanou zařadit mezi 12 preferovaných kandidátů, kteří mají šanci postoupit do 2. kola
senátních voleb.
Naše doporučení opíráme zejména a skutečnost, že dlouhodobé výsledky okresu Kroměříž ve
všech typech voleb jsou většinově nejlepší ze všech okresů ZK, že kádrová, obsahová a organizační
příprava volební kampaně je dlouhodobě na vysoké úrovni o čemž svědčí i výsledky dosažené
v krajských volbách v roce 2012 (za okres KM byli zvoleni 3 zastupitelé z 9) a následně v mimořádných
parlamentních volbách v roce 2013 byla do PSP ČR zvolena Ing. Marie Pěnčíková z okresu KM.
Při schvalování pořadí kandidátů do Senátu na jednání OK KSČM v Kroměříži obdržela s.
Badinková nejvíce hlasů a při své kandituře do ZZK se umístila v rámci okresu na prvním místě. Na
krajské konferenci se umístila v rámci ZK na druhém místě. Konstatujeme, že volební kampaň je ze
strany OV KSČM řádně připravena, je navázána spolupráce s OV KSČM Vyškov, kdy součástí
volebního obvodu č. 76 je 15 obcí okresu VY. Předseda OV KSČM s. Zachariáš je členem OVŠ v KM.
OV KSČM Kroměříž v rámci přípravy voleb realizoval střediskové porady s funkcionářským
aktivem (9 středisek), kde byly podrobně projednány požadavky a podíl jednotlivých ZO na přímé
kampani a zároveň byla ověřena i podpora kandidátů do ZZK a Senátů. Výsledky jsou hodnoceny
vysoce kladně a je zřejmá i aktivizace členské základny v místech, kde jsou ZO a podpora v obcích, kde
ZO nepůsobí.
Okresní organizace KSČM Kroměříž je nejsilnější stranickou organizací ve Zlínském kraji. K 31.
12. 2015 měla 633 členů. Má dobré výsledky v přijímání mladých lidí. Za poslední tři roky bylo přijato
40 nových členů KSČM (15+21+4).
Soudružka Badinková již v současné době realizuje besedy a účastní se shromáždění občanů ve
městech a obcích okresu, kde prezentuje své názory a priority, které chce ve své práci prosazovat.
Aktivně se zapojuje do práce v ZO KSČM v místě bydliště a je členkou VV OV KSČM KM.
VV ZLKV je přesvědčen, že zařazení s. Badinkové mezi 12 preferovaných kandidátů a její
výrazná podpora centra by bezesporu přispěla k posílení autority KSČM ve Zlínském kraji.
Ing. Jiří Varga, předseda ZLKV KSČM

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST
Volební programu KSČM pro Zlínský kraj na léta 2016 - 2020
Uplynulé volební období, díky pochopení a důvěře voličů, přineslo potřebnou změnu ve složení
koalice, ve které KSČM spolu s ČSSD a SPO převzala odpovědnost za rozvoj Zlínského kraje a lepší
život našich spoluobčanů.
KSČM má dlouhodobou kontinuitu programových cílů, bez nahodilých a účelových vlivů, a to
ve všech oblastech působnosti našeho kraje.
Dosažené výsledky za uplynulé volební období dokazují správnost nastoupené cesty. Volební
program KSČM byl v naprosté většině úspěšně splněn, což potvrzují i názory veřejnosti.
Co považujeme za největší úspěchy:
 Poprvé od vzniku finanční a hospodářské krize v roce 2008 se míra nezaměstnanosti v našem kraji
dostala pod průměr České republiky.
 Ve vazbě na požadavky trhu práce byla realizována systémová opatření na podporu požadovaných
technických oborů v rámci středních škol.



Znatelně se zlepšila kvalita krajských silnic II. a III. tříd. Pro nové rozpočtové období EÚ v létech
2016 - 2020 jsme se zasloužili o to, že prostředky na modernizaci krajských silnic se zvýšili
z původních 940 miliónů Kč na 1,5 miliardy Kč.
 Ve všech čtyřech nemocnicích, zřízených Zlínským kraje, bylo dosaženo finanční stability a
zastaveno jejich zadlužování. Tento stav napomohl investovat do zkvalitnění podmínek
k poskytování odborných lékařských služeb pacientům.
 Byla realizována výstavba nových sociálních zařízení, zvládnut přechod financování ze státu na
kraje a zlepšila se i kvalita poskytovaných sociálních služeb a byl vytvořen střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na léta 2016 až 2018.
 V rámci prevence proti korupci jsme spolu s koaličními partnery přijali pravidla ke zprůhlednění
financování, zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému veřejné kontroly. Proto se
v průběhu celého volebního období nevyskytly, na úrovni Zlínského kraje, žádná korupční jednání.
Kde jsme skončili na půli cesty:
 Velmi kriticky hodnotíme přístup státu a nedostatečné výsledky při dokončení přípravy a zahájení
realizace klíčových dopravních staveb v našem kraji. Jedná se zejména o:
- rychlostní silnici R49 z Hulína do Fryštáku a dále přes Vizovice na hranice se SR;
- rychlostní silnice R55 - jihovýchodní obchvat Otrokovic, s pokračováním na Napajedla, Babice,
Staré Město a Moravský Písek;
 dosavadní řešení nepřinesla potřebná zlepšení v obsazenosti Strategické průmyslové zóny
v Holešově novými investory. Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo zkrátit dlouhé lhůty
stavebního řízení, které jsou způsobené obstrukčním jednáním ekologických organizací.
Na co se zaměříme do roku 2020:
1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
 Je to o ekonomice, která vytváří podmínky pro náš lepší život.
Tak se do toho dejme ….
- V návaznosti na pokračující ekonomický růst a realizaci opatření v rámci koncepce zvýšení
zaměstnanosti ve Zlínském kraji, podpoříme tvorbu nových pracovních míst, se zaměřením
především na regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti a zajištění zaměstnanosti absolventů
škol.
- Budeme prosazovat, aby stát připravil programy, podpořené ekonomickou motivací
zaměstnavatelů, na vytváření pracovních příležitostí pro starší občany nad 50 let.
- Považujeme za znepokojivé, že průměrná mzda v našem kraji je druhá nejnižší ve srovnání
s jinými kraji v ČR. Máme za to, že pokud ekonomický růst přináší lepší hospodářské výsledky,
musí tento pozitivní vývoj pocítit i zaměstnanci ve zvýšení mezd a tím i životní úrovně.
- Nadále budeme podporovat drobné a malé podnikání, zejména v oblasti komunálních, sociálních
a turistických služeb a zemědělství.
- Prostřednictvím „Technologického inovačního centra“ se zaměříme i nadále na podporu
efektivní činnost vědeckých a výzkumných institucí a jejich propojení na firmy, s cílem
realizovat nové poznatky v praxi.
- Vytvořit účinné podmínky pro vstup investorů do Strategické průmyslové zóny v Holešově,
přehodnotit další postup vůči námitkám ekologických aktivistů.
- Zaměření nových projektů směrovat na realizaci priorit našeho kraje, cílem účelně a efektivně
využit finanční prostředky EÚ v novém rozpočtovém období 2016 až 2020.
 Školství, mládež a sport
Vzdělanost je základním předpokladem pro rozvoj perspektivní a prosperující společnosti.
- Usilovat o co nejvyšší zaměstnanost absolventů racionálním přizpůsobením oborové nabídky
středních škol, učilišť a vyšších odborných škol trhu práce.
- Podporovat spolupráci škol, učilišť a firem.
- Pokračovat v Programu podpora řemesel, pravidelně aktualizovat seznam podporovaných oborů.
- Pokračovat ve zlepšování materiálních podmínek škol, investovat zejména do odborných učeben
a oprav budov.
- Podporovat rozšiřování a zkvalitňování výuky cizích jazyků a informačních technologií včetně
jejich využití ve výuce i praxi.
- Podporovat celoživotní vzdělávání.

V oblasti sportu se zaměřit na podporu sportovních aktivit mládeže a vrcholových
neprofesionálních reprezentantů kraje.
- Podporovat neziskové organizace pracující s mládeží.
- Podporovat protidrogovou prevenci a prevenci dalších sociopatologických jevů u mládeže.
- Podporovat dostupnost volnočasových aktivit, zájmového a uměleckého vzdělávání.
 Dopravní infrastruktura a veřejná doprava
Důležitou podmínkou socioekonomického rozvoje našeho kraje je dobudování páteřní
dopravní infrastruktury a zvyšování kvality i atraktivnosti veřejné autobusové a železniční
dopravy v rozsahu zajišťující dopravní obslužnost obyvatel ve Zlínském kraji.
Za své hlavní priority považujeme:
- Silniční infrastruktura: Ministerstvo dopravy spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic v uplynulých
létech nenašlo účinná řešení, reagující na vznikající problémy v přípravě klíčových staveb
v našem kraji, což způsobilo další zpoždění termínu zahájení jejich výstavby. Naše pozornost
bude zaměřena především na:
- rychlostní komunikaci R 49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice se SR;
- rychlostní komunikaci R 55 - Jihovýchodní obchvat Otrokovic - Napajedla-Babice-Staré
Město-Moravský Písek;
- silnice I/35 Valašské Meziříčí - Palačov, s napojení na R48 a D1;
- I/57 Vsetín - Val. Meziříčí, s pokračováním čtyřproudové komunikace z Jablůnky do
Bystřičky a následně do Jarcové;
- zprůjezdnění silnice I/35 Val. Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, s postupným vybudováním
křižovatek v Rožnově, Zubří, Stříteži n.B. a Zašové;
V návaznosti na dosavadní úspěšný vývoj budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu a
modernizace krajských silnic II. a III. třídy. K tomu využijeme evropských dotačních prostředků
z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,5 mld. Kč, dále budeme jednat o
posílení finančních prostředků ročně o 100 mil. Kč.
V souladu s Generelem dopravy Zlínského kraje a ve spolupráci s městy budeme podporovat
výstavbu obchvatů, se zřetelem na zvýšení bezpečnosti a ochranu občanů před negativním
dopadem silniční dopravy na životní prostředí.
- Železniční infrastruktura: Pro úspěšný průběh přípravy a navazující realizace poskytneme za
Zlínský kraj součinnost a zajistíme koordinaci činnosti, zejména u těchto akcí:
- modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Zlín-Vizovice, včetně výstavby nádražní budovy
ve Zlíně, se zahájením realizace nejpozději v roce 2019;
- v rámci 9. železničního koridoru modernizaci trati z Hranic n. M. přes Valašské Meziříčí,
Vsetín do Púchova. Součástí této akce je i řešení železniční stanice ve Vsetíně;
- modernizací regionálních tratí, spojené s provozováním lehkých kolejových vozidel, za
účelem zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a zkvalitnění obsluhy na území kraje;
- Veřejná hromadná doprava: V návaznosti na výsledky veřejné soutěže linkových dopravců pro
jednotlivé regiony Zlínského kraje, připravíme podmínky pro výrazné zvýšení kvality a udržení
rozsahu veřejné autobusové dopravy a současně zavedeme Integrovaný dopravní systém
s využitím bezkontaktních čipových karet pro cestující.
- budeme pokračovat v jednání s Ministerstvem dopravy na postupech po roce 2019, s cílem
dohodnout způsob zadávání zakázek na regionální železniční dopravu a výše
spolufinancování státu;
2. Zdravotní a sociální služby
 Zdravotnictví:
Nepřipustíme privatizaci nemocnic, zřízených Zlínským krajem. Našim cílem, po dosažení
jejich ekonomické stability nemocnic, je dále zkvalitnit poskytovanou lékařskou péči.
Proto se zaměříme zejména na:
- Přípravu a spolufinancování nových investic, v návaznosti na platné generely jednotlivých
nemocnic.
- Zvyšování kvality poskytované lékařské péče a zachování její dostupnosti ve všech regionech
kraje, včetně Zdravotnické záchranné služby i Lékařské pohotovostní služby a stomatologické
pohotovosti.
-

Přístrojovou modernizaci speciálních pracovišť v nemocnicích.
Pokračování v jednáních se zdravotními pojišťovnami, k dosažení spravedlivé úhrady lékařských
výkonů, prováděných v nemocnicích zřízených Zlínským krajem.
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,
rodiny s dětmi a sociálně vyloučené občany.
- Výstavbu dalších zařízení pro zlepšení sociálních služeb a posílení kapacit k uspokojení
potřebných klientů z řad našich občanů.
- Podílet se na zkvalitňování terénních služeb pro tyto kategorie občanů v kraji a zlepšování
informovanosti občanů o těchto službách (iniciovat novelu zákona č. 108/2006 Sb. O Sociálních
službách).
Zemědělství a venkov
Fungující zemědělství, které vytváří pracovní příležitosti, je jedním z předpokladů pro
spokojený život na venkově. Zaměříme se:
- Při tvorbě územních plánů jednotlivých obcí dbát na ochranu zemědělského půdního fondu.
- Rozvoj tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní zpracování zemědělských produktů.
- podporu projektů a aktivit zaměřených na zkvalitňování života na venkově a zabránění jeho
vysídlování.
- Rozvoj a zlepšování postavení zájmových organizací - včelařů, myslivců, rybářů, zahrádkářů,
chovatelů a dalších.
- Podpora zemědělského školství.
- Na spolupráci s agrárními komorami při organizaci tradičních kulturních akcí propagujících život
na venkově.
- Spolupráce s institucemi působícími v oblasti rozvoje venkova - Místní akční skupiny, spolek pro
obnovu venkova, sdružení místních samospráv, svaz měst a obcí a mikroregiony.
- Ve spolupráci s obcemi kraje pokračovat v budování infrastruktury obcí prostřednictvím
Programu na obnovu venkova.
Kultura a cestovní ruch
Zlínský kraj je regionem s bohatým a jedinečným kulturním dědictvím, které je důležité
nadále udržet a podporovat.
- Poskytování dotací na udržení národopisných tradic a kulturních památek v malých obcích.
- Systematickou péči o národní kulturní památky a světové památky UNESCO.
- Konání širokého spektra kulturních akcí a festivalů na území našeho kraje.
- Spolupráce s městy, obcemi a podnikateli při marketingu a propagaci turistických akcí.
- Podpora další činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Životní prostředí
Ekologické myšlení a jednání je našim vkladem do budoucnosti.
- Zajištění finančních prostředků na dořešení starých ekologických zátěží.
- Protipovodňová opatření - dokončení protipovodňového opatření obce Tlumačov a kontinuální
podpora dílčích protipovodňových opatření na drobných vodních tocích ve Zlínském kraji.
- Podpora Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod s cílem zadržení vody
v krajině.
- Ekonomická a informační podpora třídění komunálního odpadu.
- Zajištění podpory výstavby vodohospodářské infrastruktury v kraji v obcích do 2000
ekvivalentních obyvatel.
- Tvorba a realizace koncepčních dokumentů práce s veřejnou zelení, ochrana zelených ploch.
- Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů
Bezpečný domov a ochrana vlastnictví je oprávněný požadavek obyvatel
-
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Pokračovat ve stabilizaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému k naplnění
oprávněných požadavků obyvatel.
- Zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šíření bezpráví a vlivu
kriminálního prostředí.
- V rámci boje proti korupci budeme pokračovat ve zprůhledňování a zveřejňování výběrových
řízení a systému veřejné kontroly.
7. Rozvoj demokracie
 Demokracie musí být prostředkem k prosazování oprávněných zájmů občanů.
- Budeme i nadále prosazovat poměrné zastoupení v orgánech krajského zastupitelstva dle
výsledků voleb.
- Využívání prvku přímé demokracie a zákonodárné legislativní iniciativy.
Naše priority:
Cílem KSČM je, aby se Zlínský kraj zaměřoval na trvalé zkvalitňování života svých obyvatel
cestou udržitelného rozvoje regionu.
 nepřipustit privatizaci zdravotnických zařízení v majetku kraje
 urychlit přípravu a zahájení realizace strategické dopravní infrastruktury Zlínského kraje
 vytvářet takové životní podmínky, aby občané kraje neměli důvody odcházet z kraje
Zdroj: ZLKV KSČM
Připravil: JH
Projednáno a schváleno krajskou konferencí
-

Odstoupení od voleb Ludmily Hřeben Štaudnerové
- plné znění dopisu adresovaného OV KSČM Kroměříž
Vážení členové OV KSČM!
Oznamuji vám, že jsem se rozhodla odstoupit z kandidátky KSČM do ZZK z důvodu
nedůstojnosti umístění mé osoby na konec této kandidátní listiny, navíc, bez oznámení jejího pořadí.
Mám svoji hrdost! Vykonávat v minulém volebním období funkci neuvolněné předsedkyně
Kontrolního výboru ZK s výsledky, které byly patřičně oceňovány představiteli ZK, odvádět obrovský
kus práce v ZM Holešova /členka RM, ZM, předsedkyně Kontrolního výboru /3 voleb. období/,
několikrát kandidovat do PS PČR a Senátu /2.místo/, dvě volební období pracovat ve funkci
předsedkyně OV KSČM, předsedkyně MěR, ZO atp. - po tom všem mne na OK v Kroměříži umístit na
poslední místo na okresní a krajské kandidátce - to je ostudou a výsměchem všemu, co naše strana
proklamuje ve svých výstupech k jednotlivým kandidaturám a naplňování daných kritérií.
Navíc, vedení OV KSČM v Kroměříži vědělo, že mou kandidaturou jde také o posílení postavení
MěR v Holešově, možnost pronájmu místnosti pro její další činnost i činnost zastupitelů a ZO. Svým
postupem na Okresní konferenci KSČM dali jasně najevo, jak vážně je myšlena jejich „podpora“.
Nepřeji si žádnou reagenci, u mne vždy platily činy, ne slova. V Holešově dokončím svou práci
předsedkyně MěR tím, že zrealizujeme ještě volby 2016 a pak předám funkci těm, o kterých jsem
netušila, že jsou kádrovými rezervami.
Když mládí vpřed, nebudu tedy stát v cestě. Nedovolím však nikomu a ničemu, hazardovat
s mým jménem, pokořovat ty, co si odvedli poctivou práci, do vyčerpání všeho, co v sobě měli.
V Holešově 9. května 2016
Ludmila Hřeben Štaudnerová
PS: Žádám, aby bylo mé stanovisko přečteno na jednání OV KSČM.

Stanovisko VV OV KSČM k odstoupení z kandidátky s. Hřeben Štaudnerové
Výkonný výbor OV KSČM se na svém zasedání dne 16. května 2016 zabýval dopisem
soudružky Ludmily Hřeben Štaudnerové, který je formulován jako odstoupení z kandidátky.
K uvedeným argumentům v tomto dopisu VV konstatuje:
 Jmenovaná soudružka byla doporučena na VČS dvěma ZO KSČM z okresu. Na jednání okresní
konference byla volební listina kandidátů pro krajské volby sestavena v abecedním pořadí
navržených kandidátů. Bylo na ní uvedeno 16 jmen. V tajné volbě obdržela jmenovaná 29 hlasů a

tím byla zařazena do skupiny 13 kandidátů dle výsledků tajné volby. Tato skutečnost byla na jednání
okresní konference na základě jejího požadavku zveřejněna.
 Při sestavování celokrajné kandidátky byla jmenovaná nasazena za okres Kroměříž dle předem
schváleného postupu a byla zařazena na kandidátní listině pro jednání krajské konference na 42
místo, což odpovídá výsledkům jejího umístění z jednání na okresní konferenci. Krajská konference
předloženou kandidátní listinu schválila ve veřejné volbě.
 Pokud se týká argumentů o práci jmenované při plnění mandátů ve funkcích v zastupitelstvu města a
kraje a jiných funkcích je chápáno jako připomenutí její aktivní práce ve funkcích, do kterých byla
nominována a zvolena a které v souvislosti s mandátem vykonávala. Za tuto práci byla oceněna
řadou stranických vyznamenání v souladu se stanovenými zásadami. V roce 2011 byla její práce
oceněna nejvyšším stranickým vyznamenáním v okrese - Zapsáním do KNIHY CTI OV KSČM.
VV OV KSČM předloží dopis jmenované na jednání OV KSČM a zajistí jeho otištění
v Informačním zpravodaji OV KSČM v měsíci červnu 2016 včetně stanoviska VV, aby členové strany a
další čtenáři byli objektivně informováni a mohli si na tuto záležitost udělat vlastní názor.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto jmenovanou z kandidátní listiny vyřadit
a tuto doplnit dalším kandidátem, který se umístil v tajné volbě na OK jako další v pořadí. O situaci byl
informován ZLKV KSČM a odstoupení z kandidátní listiny jmenované akceptoval.
VV OV KSČM Kroměříž

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ
Interpelace poslanců KSČM v poslanecké sněmovně
Poslanec Vojtěch Adam: Naštěstí přítomného pana ministra Ťoka. Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážený pane ministře, chtěl bych vám položit naprosto jednoduchou otázku. Proč nevyvineme
zákonodárnou iniciativu, která by řešila zákaz předjíždění kamionů do levého pruhu na dálnici, kde jsou
pouze dva pruhy.
My, co trávíme mnoho času na D1, víme, o čem mluvíme. Nechci paušalizovat a házet všechny řidiče
kamionů do jednoho pytle. Ale to, co se na dálnici děje teď, přesahuje jakoukoli míru únosnosti. To, co
je publikováno a náhodou zachyceno, je jen zlomeček skutečnosti. Na nepohodu při řízení auta na
dálnici úplně stačí průjezd rekonstruovanými úseky a musím říci a pochválit ministerstvo, že se na nich
skutečně velmi intenzivně pracuje.
Když se k tomu přidá naprostá bezohlednost řidičů kamionů, je stres pro řidiče naprosto dokonalý.
Neustálé a nepřetržité vybočování do levého tedy rychlého pruhu za účelem předjetí jiného kamionu,
který má jen nepatrně menší rychlost, a manévr trvá třeba i několik kilometrů, ohrožují plynulost
dopravy. A to ani nemluvím o chování řidičů v kabině, kdy je při míjení kamionů zřetelně vidět, že se
slušně řečeno, řízení příliš nevěnují a není to jejich priorita.
Čili, chtěl bych se zeptat, znovu zopakuji jednoduchou otázku, proč nevyvineme zákonodárnou
iniciativu a kamiony nebo řidiče kamionů neumravníme.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni
poslanci, vážený pane poslanče Adame, prostřednictvím pana předsedajícího, předjíždění nákladních
vozidel na dálnicích může být v místech, kde je to nežádoucí, regulováno místní úpravou provozu na
pozemních komunikacích. Tedy prostřednictvím zákazové dopravní značky. Porušení tohoto zákazu,
tedy předjíždění vozidla v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích provedeno, je samostatnou skutkovou podstatou přestupku podle § 124c odst.
1 písm. f) bodu 7, za který se nyní ve správním řízení ukládá pokuta od 5 000 do 10 000 a zákaz činnosti
od šesti měsíců do jednoho roku. Do bodového systému se zapisuje sedm bodů. V rámci připravené
revize jsme tyto sankce ještě zpřísnili a navrhujeme umožnit za tento přestupek projednat v blokovém
řízení pokutu ve výši 5 tis. Kč. Recidivu tohoto přestupku navrhujeme řešit prostřednictvím bodového
systému, kdy při jeho opakovaném spáchání tohoto podle návrhu šestibodového přestupku dosáhne řidič
12 bodů a na rok pozbude způsobilost k řízení motorových vozidel. K vašemu dotazu konkrétně. Mám
za to, že plošný zákaz předjíždění nákladních vozidel na dálnicích by nevedl ke zvýšení bezpečnosti a

ani plynulosti silničního provozu. Plošný zákaz by podle našeho názoru naopak vedl k tomu, že pravý
jízdní pruh by byl ucpaný nákladními automobily, které by se posunovaly rychlostí nejpomalejšího z
nich, jejich řidiči by byli nervózní a pouštěli by se do různých krkolomných manévrů, které by mohly
být mnohem nebezpečnější než předjíždění na vhodném místě. Důsledkem takové situace by u dálnic,
kde jsou v každém směru dva jízdní pruhy současně, bylo přesunutí všech ostatních vozidel do levého
pruhu, což by i pro ně znamenalo vyloučení možnosti předjíždění. Plošný zákaz předjíždění by tak ve
svém důsledku výrazně snížil plynulost provozu, což vždy vede k ohrožení jeho bezpečnosti. Přestože
vnímám, že předjíždění nákladních automobilů je velmi nebezpečný jev, nepovažuji jeho plošné
zakázání za účelné řešení. Daleko vhodnější je dle mého názoru cílené umísťování zákazových
dopravních značek, které umožní zohlednit podmínky v konkrétních místech jak z pohledu parametrů
dané pozemní komunikace, tak i s ohledem na její vytíženost a další okolnosti. To znamená, myslím si,
že by se mohly využít zákazové značky mnohem víc než v současné době, ale za sebe i za rezort,
přestože jsem původně měl podobný názor jako vy, nedoporučuji, abychom udělali plošný zákaz na
všech dálnicích, kde jsou dva pruhy, z důvodů, o kterých jsem mluvil. Děkuji.
Poslanec Stanislav Mackovík: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Pane
ministře, dovolte mi, abych vám položil několik otázek, které se týkají přejezdu kolony americké
armády přes Českou republiku. Za prvé, proč tato technika není přesouvána do Pobaltí po železnici nebo
letecky, a stává se tak příčinou dopravních omezení, která souvisejí právě s přesunem této techniky. Dále
mě zajímá, jestli je ve vozidlech, která se přesouvají přes naše území, převážena ostrá munice, a pokud
ano, tak zda máte povědomost, jaká ostrá munice se ve vozidlech nachází. Další má otázka směřuje k
tomu, jak bylo uvedeno v některých sdělovacích prostředcích, že američtí vojáci budou cvičit společně s
vojáky naší armády, a to střelbu, lezeckou přípravu a jízdu v některých vozidlech, tak kolik jednotlivým
druhům tohoto výcviku během těch několika málo dnů, kdy se mají pohybovat na našem území, bude
věnováno hodin výcviku. A samozřejmě kolik bude během přesunu techniky po našem území nasazeno
policistů jak Policie ČR, jestli máte povědomost, tak samozřejmě i policistů Armády ČR. A ještě by mě
zajímalo, co je taktickým námětem cvičení Saber Strike, které proběhne v Pobaltí. Děkuji.
Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo, paní předsedající. To plánování, resp. celý
průjezd je plánován už řadu měsíců. Byli jsme požádáni někdy v listopadu loňského roku, kdy jsme
dostali ze strany Spojených států požadavek na zabezpečení tohoto přesunu. Pak o tom byla vedena
jednání. První bylo 30. 11. loňského roku. Toho se zúčastnili také zástupci velvyslanectví Spojených
států a rezortu obrany a Armády ČR, našeho zpravodajství a naší policie. Vytvořil se pracovní tým, jako
je v podobných případech běžný, ke stanovení různých odpovědností za veškerou koordinaci, jakési
společné operační centrum, které bylo na Ministerstvu obrany. Další jednání pak proběhlo ještě v
prosinci před Vánocemi už za účasti příslušníků druhého jízdního pluku, tedy těch lidí, kterých se přesun
přímo týká. Potom probíhala další pravidelná jednání a veškeré plánované aktivity byly konzultovány s
příslušnými orgány státní správy, to znamená pohraniční policie, Policie ČR, resp. její dopravní části,
Ředitelstvím silnic a dálnic apod., stejně tak jsme informovali s předstihem rámcově také veřejnost. Jaký
je přínos pro naši armádu takového přesunu? Je to v první řadě posílení nějakého elementárního
partnerství armád obou států a nějakého kontaktu, včetně lidského atributu tohoto kontaktu, je to
demonstrace interoperability společných vojenských činností, protože v řadě případů tam dochází k
doplnění a k jakési vzájemné závislosti činností, dále výměna zkušeností pomocí již vámi zmíněného
výcviku, a to se jedná o výcviky ve střelbě, v řízení bojových vozidel, ve společné pozemní přípravě,
společná práce na přesunu v kolonách je také samozřejmě součástí nějakého výcviku a je to v neposlední
řadě také prověření schopností poskytnutí podpory hostitelským státem, tzv. host nation podle standardů
NATO. Přínos pro americkou armádu, důvod toho přesunu. Jak bylo řečeno, je to přesun do Pobaltí na
cvičení Saber Strike 2016, což je cvičení, které bylo dlouhodobě plánováno a které vychází vstříc
požadavkům pobaltských států, které se cítí ohroženi neustálým narušováním vzdušného prostoru velkou
kumulací zbraní v oblasti Kaliningradu a podobně. Nácvik přesunu alianční země přes území jiného
aliančního státu je také jakýsi atribut, který je potřeba vyzkoušet. Pokud se někomu zdá, že těch přesunů
je teď víc, tak se mu to asi nezdá. Odpovídá to realitě, odpovídá to zostřené bezpečnostní situaci a ty
přesuny jsou součástí nějakých schopností. Co se týče železniční dopravy, to je právě součást toho
rychlého přesunu. Nácvik rychlého přesunu, který je potřeba cvičit tímhle způsobem, to znamená, po
běžných silničních komunikacích s cílem zkrátit čas. Samozřejmě, pokud by se jednalo o čistě logistický

přesun, jenom dostat materiál z bodu X do bodu Y, tak ta železnice se používá standardně a běžně, ale
není to potom nácvik. Tohle to je nácvik něčeho, co by mělo proběhnout rychle, organizovaně a bez
velkých technických problémů. Souvisí to s tím, co jsem už naznačil, to znamená, se zvýšenou
výcvikovou aktivitou v Evropě jako takové. Tímto cvičením NATO reaguje na vývoj - teď myslím to
cvičení Saber Strike - na bezpečnostní prostředí a prezentuje soudržnost a připravenost členských zemí
ke kolektivní obraně. Toť, abych nepřekročil nějak výrazně čas. Ve stručnosti mohu tu informaci
doplnit. Děkuji.
Poslanec Stanislav Mackovík: Ještě bych se vrátil k té případně vezené ostré munici, zda se nachází ve
vozidlech, a potom proč, když to má být rychlý přesun, který trvá několik dnů, tak jaký to má taktický
význam, že není použito dopravní letectvo. Děkuji.
Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Přesun se týká především vozidel Hummer a vozidel Striker,
dále kamionů, kontejnerů, také samohybných houfnic a munice je v těch kontejnerech. Je zajištěna
standardním způsobem za dodržování všech přísných norem. Takže v tom smyslu nehrozí žádné
nebezpečí. Na tom celém participuje - to jsem ještě myslím v tom prvním bloku nezodpověděl - v
součinnosti také vojenská policie samozřejmě, a dopravní policie České republiky. A dovolím si říct, že
po tom loňském poměrně velkém přesunu už s tím máme docela solidní zkušenosti a myslím, že to
nebude znamenat ani velké omezení pro občany, což se vždycky snažíme omezit na minimum. Proto je
také celá ta kolona rozdělena do devíti proudů. Je to 500 osob, 225 vozidel, zhruba. A těch devět pod
kolon, řekněme, bude mít mezi sebou třicetiminutové rozestupy. Jsou tam také vytipovány zastávky na
odpočívadlech tak, aby to co nejméně narušovalo plynulost dopravy. Výcvik - ono se to dost dobře nedá
zvládnout nějakým nonstop způsobem - to má nějaká svá pravidla, nějaká kritéria, nějaké technické
nároky a tak dále. A samozřejmě tu bezpečnost, která stojí čas. Vždycky bezpečnost stojí nějaký čas.
Takže optimální způsob, jak to využít je to, že už po tom prvním noclehu, který proběhne v kasárnách na
Ruzyni, tak potom druhý den dopoledne bude výcvik ve střelbách. Potom ten přesun bude pokračovat do
Vyškova a Přáslavic a tam to následující minimálně dopoledne bude věnováno těm činnostem, včetně
třeba výcviku na trenažerech, o kterých jsem se už zmínil. Následující den potom bude pokračovat
výcvik a teprve na jeho sklonku - tam jsou ty noclehy dva - v pondělí, myslím, že je to 30. - teď mě
neberte úplně doslova - je to pondělí a to je den, kdy se ta kolona vydá přes Bohumín do Polska. Děkuji.
Poslanec Josef Nekl: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně,
kolegové. Dostal se mi do rukou dokument, který zpracovalo vaše Ministerstvo zemědělství. Je to tento
dokument. Je to stanovisko k projednávání povolení geneticky modifikované kukuřice pro zástupce
České republiky v Evropském parlamentu. Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva se
neshodl na podpoře závěru Evropského úřadu pro bezpečné potraviny o tom, že využívání geneticky
modifikované kukuřice nevyvolává žádné obavy ohledně bezpečnosti. Tento závěr převzala i Evropská
komise. Evropský parlament předkládá návrh usnesení, ve kterém se domnívá, že návrh prováděcího
rozhodnutí komise přesahuje její pravomoci a žádá o stažení tohoto návrhu. Jen pro informaci, postoj
státu na jednání stálého výboru dne 25. 4. byl tento: 10 zemí pro, včetně České republiky, 13 proti a 4 se
zdržely. Není prostor citovat celé stanovisko Ministerstva zemědělství, které je, zdá se, v rámci
Evropské unie menšinové. Jen snad poslední věta ze stanoviska Ministerstva zemědělství, která zní.
Cituji: "Doporučujeme českým europoslancům hlasovat proti předloženému návrhu usnesení." To je
proti stažení tohoto návrhu z jednání. Doplňuji já. Ptám se, pane ministře, co vedení Ministerstva
zemědělství k podpoře návrhu komise, když většina zemí s tím nesouhlasí, vedlo. Mezi nimi například
Belgie, Slovensko, Polsko, Německo, Francie, Itálie, Maďarsko a další z důvodu obavy ohrožení
zdravotní nezávadnosti potravin a krmiva. Děkuji za odpověď.
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane poslanče,
musím říct, že ČR a Ministerstvo zemědělství v této oblasti se snaží vždy držet odborných podkladů a
všech vědeckých poznatků, které k dané problematice máme, a sice především se opíráme o Evropský
úřad pro bezpečnost potravin, který k této problematice vždy vydává stanoviska. Takže pokud tento úřad
vydá stanovisko, že v dané situaci s ohledem na možnosti poznání jsou tyto potraviny a produkty
produkce GMO, kukuřice nebo jiných plodin bezpečné, pak my zaujímáme toto stanovisko, samozřejmě
ještě po konzultaci s orgány - vědeckým výborem GMO a Českou komisí GMO, což jsou expertní týmy
lidí, které pracují pod gescí Ministerstva životního prostředí, protože to je rezort, který tuto problematiku
má v ČR jako hlavní rezort na starosti, a pokud i tyto autority se vyjádří, že je to z pohledu současné

úrovně poznání ta komodita pěstovaná a z ní produkty vyráběné pro potravinářské účely bezpečné pro
lidské zdraví, i případně bezpečné pro dopady na životní prostředí, tak my držíme toto odborné
stanovisko, byť jsme například třeba v menšině oproti jiným evropským státům, protože jedna věc je
přijít dnes a říkat: GMO nechceme, a já o tom často se svými rezortními kolegy mluvím, ale pak se jich
také ptám: a máte alternativu, pokud uděláte vaši zemi, případně celou EU jako společenství států, kde
bude zakázáno používání GMO produkce, máte alternativu, jak zajistit krmivovou základnu například
pro celou živočišnou výrobu? Kde vezmeme takový objem bílkovinných krmiv? Na to už odpovědi tito
lidé dávat nejsou schopni. Takže proto se u této problematiky, která na první pohled je velice mediálně
zajímavá, mnoho lidí bez odborných znalostí se k ní vyjadřuje, my se držíme opravdu těch věcí, které
nám dneska jsou schopny říct odborné vědecké kapacity.
Poslanec Josef Nekl: Položím doplňující stanovisko. Možná, že ne otázku. Odpověď samozřejmě
vychází z toho materiálu, který jste poslali našim evropským poslancům, ale já mám vážnou obavu, že to
je součást takové té salámové taktiky, kdy se postupně budou přijímat různá doporučení nebo různá
usnesení nebo různá rozhodnutí, která potom v celém tom souboru se poskládají do TTIP smlouvy,
dohody o transatlantické investiční a obchodní spolupráci mezi EU a Spojenými státy americkými. A
protože tato dohoda má obrovský odpor v zemích Evropské unie, u jejích občanů, tak si myslím, že to
jsou právě kroky k tomu, aby se udělaly postupné kroky, a pak se to spojí dohromady a bude vlastně ten
požadavek Spojených států amerických a vedení Evropské unie naplněn, jak si to představují oni. Proto
si myslím, že nevím, jestli Ministerstvo zemědělství náhodou nenaletělo na tento taktický tah. Ale to je
taková malá otázečka. Děkuji.
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: My jsme na žádný tah nenaletěli. Já tady musím říct i s
ohledem na moji profesi, zkušenost i odborné vzdělání rostlinolékaře, kdy genové manipulace začal
provádět už před více než 140 lety Johan Gregor Mendel, kdy začal zjišťovat jednotlivé vlastnosti genů
hrachu a začal, je různé kombinovat tak, aby z toho byl ten nejvyšší možný užitek. Děláme to dlouhá
desetiletí, teď samozřejmě za poslední řekněme dvě dekády s daleko větší intenzitou, protože laboratorní
techniky nás posunuly úplně do jiných sfér možností a nemusíme dneska všechno řešit poloprovozními
pokusy na pokusných parcelách. My jsme na nic v oblasti TTIP nenaletěli, protože tady je jednoduchá
garance. Pokud jakýkoli členský stát nebude souhlasit s tou konečnou dojednanou podobou TTIP, u
které zatím nevíme, jak např. ta dohoda bude v oblasti bezpečnosti potravin, ta jednání řekněme nejsou
ani v polovině a já jsem mluvil na návštěvě loni, kdy jsem byl v Americe, jak s hlavní vyjednávačkou
americké strany, tak s hlavním vyjednávačem Evropské unie a právě v oblasti potravinové bezpečnosti i
GMO se zdají ta jednání nejsložitější. A pokud prostě nebude jakýkoli členský stát a jeho parlament
souhlasit s tou dojednanou podobou, tak prostě tato smlouva nebude nikdy ratifikovaná a nikdy nevejde
v platnost. Takže tady opravdu občané i my máme velkou jistotu v tom, že na konci toho procesu
budeme moci říct - chceme to, je to férové, nebo to můžeme odmítnout. Takže tady mluvit o tom, že
jsme na něco naletěli nebo nenaletěli, to odmítám. My se striktně držíme těch věcí, které mají chránit
bezpečnost a zdraví spotřebitelů a ochranu životního prostředí a na základě dostupných znalostí a
informací se rozhodovat, jestli touto cestou chceme jít nebo nejít.
Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, tak asi jako většina
našich spoluobčanů jsme s politováním zaregistrovali vaši účast coby člena vlády České republiky na
sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, kde jste přednesl projev, který jste zahájil slovy "drazí",
některé sdělovací prostředky uvádějí slovy "milí krajané", a v němž jste se znovu omluvil za vyhnání
sudetských Němců v poválečném období.
Chtěl bych vám tedy v této souvislosti položit několik otázek, a to je, jak se vy sám osobně díváte na
poválečné uspořádání, které bylo dohodnuto na Jaltské konferenci v srpnu 1945. Jak se potom dále
díváte na problematiku poválečného uspořádání i trvalé snahy právě sudetských Němců, dnes
sdružených v různých krajanských spolcích v Rakousku či Spolkové republice Německo, kteří se velice
aktivně zapříčiňovali za to, aby vůbec nevznikla v roce 1918 Československá republika a poté využili
příležitosti a byli nástrojem k rozbití jednotného Československa, což vyjádřili třeba i posledním
hlasováním ve volbách v roce 1938 v obecních volbách v hlasech pro sudetoněmeckou stranu.
Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já děkuji za tuto
otázku. Možná bych trošku korigoval ten úvod. Co se týká té odezvy, tak minimálně ty odezvy, které
dostávám já, jsou tak z 90 % pozitivní a lidé mi děkují za to, že už byl čas zralý a že jsem do

Norimberku na toto krajanské setkání jel. Ale k vašemu dotazu. Co se týká poválečného uspořádání
nebo voleb z roku 1938, tak jenom když se podíváme chronologicky na tu celou záležitost, tak je to
záležitost stará osmdesát, sedmdesát let. To znamená, že lidé, kteří tehdy měli právo volit, tak dnes už
všichni jsou na věčnosti. Takže to setkání, které se v současné době koná, jsou buď děti, nebo lidé
narození po válce. Tedy tehdejší děti, lidé, kteří ještě pamatují ty válečné a poválečné události, tak jsou
dnes ve věku zhruba osmdesátníků. Co se týká poválečného uspořádání, to je samozřejmě věc jedna, ale
je velice zajímavá skutečnost následující. Já jsem po podepsání česko-německé deklarace v roce 1997
byl přizván tehdejším spolupředsedou česko-německého diskusního fóra Pavlem Tigridem a jeho
německým partnerem Günterem Verheugenem k členství v této dnes koordinační radě česko-německého
diskusního fóra. A jeden z hlavních úkolů bylo tehdy vytvořit srovnávací studii právních předpisů, jak se
jednotlivé země stavěly k problematice německých menšin na svém území a k problematice kolaborantů
nebo válečných zločinců. Z toho vyplývá celkem velmi jednoznačný rozdíl. Země, které byly později
součástí svobodné části Evropy s německými menšinami, jako je např. Dánsko, Belgie, Francie,
Holandsko, Itálie, tak se touto otázkou zabývaly optikou politickou. To znamená váleční zločinci,
nacisté, kolaboranti byli po právu potrestáni, zatímco země, které se staly součástí sovětského impéria,
řešily tuto otázku optikou etnickou. To znamená, tam se nezkoumala vina či nevina, ale pouze etnický
původ, na základě kterého byli tito lidé vyhnání ze svých domovů. A to se často stávalo i tak - a tady
mohu mluvit i na základě zkušeností z vlastní rodiny - že třeba Židé německého jazyka, kteří vůbec
přežili to nacistické běsnění, tak poté byli po návratu z koncentračního tábora zařazeni do nových
transportů a jako tentokrát Němci byli tedy odejiti ze svých domovů. To znamená tento princip
kolektivní viny na základě etnického původu je prostě nepřijatelný a je třeba ho odmítnout. Já jsem se
neomlouval za vyhnání, to udělal už pan prezident Václav Havel. Já jsem se přihlásil k této myšlence z
roku 1990, stejně jako tedy k další kontinuitě, zmínil jsem česko-německou deklaraci z roku 1997, která
se touto problematikou zabývá, poté gesto tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka, omluva
sudetoněmeckým antifašistům, na které vlastně dopadla dvakrát ta pěst osudu - v době nacismu pro
jejich politické přesvědčení a po válce pro jejich etnický původ. Poté premiér Petr Nečas v bavorském
zemském sněmu v roce 2013 rovněž se vyslovil na toto téma a vicepremiér naší vlády pan Pavel
Bělobrádek v loňském roce ve svém video pozdravu na krajanském sdružení se rovněž této problematice
věnoval. To znamená, že jedna věc jsou právní záležitosti a jedna věc jsou tedy excesy, ke kterým došlo.
To bylo opravdu násilí velmi brutálního charakteru. Myslím, že všichni si asi dovedeme představit, že
opravdu to byly věci hrozné. Samozřejmě v kontextu druhé světové války a zločinů nacismu to lze do
jisté míry pochopit, ale nelze to omluvit. A s dovolením, pane poslanče prostřednictvím paní
předsedající, vy jste znovu zopakoval tu optiku, kterou se tehdy celá ta záležitost děla. To znamená,
mluvíte o sudetských Němcích. Oni nejsou žádní ti Němci nebo ti Češi nebo ti Židé. Vždycky jsou to
konkrétní lidé s konkrétní odpovědností, protože jestli se člověk narodí příslušníkem toho či onoho
etnika, přece vůbec nic nevypovídá o kvalitě života toho člověka, ale teprve to, jak ten člověk žije. A to
bohužel zkoumáno nebylo. Takže znovu říkám jako jádro, nelze dávat rovnítko mezi etnickou a
politickou příslušnost. Děkuji.
Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane ministře. Já samozřejmě s vámi souhlasím v tom, že se nemá
pokládat rovnítko mezi politickou a etnickou příslušnost. Nicméně ten historický rozměr je velice
závažný a myslím si, že v tomto kontextu právě i celé krajanské sdružení sudetoněmecké je velice
problematické, protože vznáší a vznášelo výrazné nároky vůči Československu i České republice. V této
souvislosti není vyloučeno, že bude v těchto krocích dále pokračovat. Chtěl bych tedy vědět, zda máte
ujištění toho, že německý soud skutečně rozhodne a potvrdí, že bude ze znění sudetoněmeckého
landsmanšaftu vyškrtnuto vznášení majetkových nároků vůči České republice a zda se tomu tak nebude
dít i fakticky, to znamená, směřující reminiscencí k nějakým dalším potencionálním restitucím.
Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Moje účast právě byla odpovědí na to, že ze stanov
sudetoněmeckého krajanského sdružení byly ty majetkové požadavky odstraněny. To znamená, že drtivá
většina dokonce dvakrát odhlasovala, že prostě není možné zpochybňovat majetkoprávní jistoty občanů
České republiky. To myslím, že je celkem jednoznačné gesto a vidíme, že žádné majetkové požadavky v
praxi uskutečňovány nebyly a nejsou. To znamená, že je to spíše jakési strašení nějakými pofidérními
představami, které nejsou reálné. To sdružení se tohoto zřeklo, dívá se do budoucnosti. A to byla také
moje filozofie. Já jsem se samozřejmě také těm otázkám minulostním věnoval, ale řekl jsem v podstatě
to, že je třeba zhojit rány minulosti, abychom mohli společně budovat budoucnost, kterou můžeme

změnit na rozdíl od té minulosti, kterou změnit nemůžeme. A ty výzvy, které na nás v Evropě čekají,
jsou velké. To bylo přijato. Jsem velmi rád, že to bylo přijato i drtivou většinou politiků zde u nás.
Samozřejmě že jsem tyto věci konzultoval dopředu, protože to nejsou věci, které by bylo možné dělat
tak zvaně partyzánsky. A jsem rád, že v podstatě kromě vaší strany a kromě - prostřednictvím paní
předsedající - některých ojedinělých názorů to bylo přijato kladně, což vidím jako zrání v naší
společnosti a jsem za to rád. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně P ČR

Dvacáté a jednadvacáté zastupitelstvo
20. krajské zastupitelstvo v tomto volebním období se konalo 24.2. Program obsahoval řadu
strategických koncepcí. Jmenujme Pakt zaměstnanosti - dohoda o spolupráci mezi krajem, hospodářskou
komorou, odbory a úřadem práce, která má směřovat k zlepšování v oblasti zaměstnanosti. Podstatná
byla aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro okres UH a Plán odpadového hospodářství.
Za zcela klíčový považuji Dlouhodobý záměr vzdělávání, jehož schvalování bylo dokončeno.
Tento dokument se projednává každé čtyři roky. Musím ocenit jak to, že školský odbor připravil dosti
kvalitní dokument, tak to, že jej nechal projít dvěma koly zcela veřejného připomínkovacího řízení, ale i
to, že mnoho připomínek, včetně drtivé většiny těch mých, akceptoval. Záměr podporuje a zdůrazňuje
zejména vztah vzdělávání a zaměstnanosti, ale i další důležité aspekty školství.
Byly schváleny i některé důležité dotace, jmenujme dotaci na chovné zařízení pro slony v zoo
Lešná, na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy nebo na sociální služby. Nepodpořil jsem (jako
již několikrát) účelové dotace v oblasti sportu, protože jsem přesvědčen, že veřejné peníze mají jít na
sport mládeže, ne na činnost družstva dospělých. Nicméně dotace stejně prošla.
Debata se točila kolem odůvodnění veřejné zakázky na dopravní obslužnost kraje. Část debaty
ovšem neměla hlavu ani patu, vyznačovala se nepochopením. Někteří zastupitelé děsně kritizovali to, že
vybrané jízdné bude příjmem kraje, ne dopravců. Část kritiky byla zcela nesmyslná, jediný racionální
argument byl ten, že to dostatečně nebude dopravce motivovat ke kvalitě služeb, což může být pravda.
Na druhou stranu dobře napsané zadávací podmínky by měly bránit tomu, aby se kvalita služeb
nezhoršovala. Součástí schválených materiálů nebyla nepodkročitelná mzda pro řidiče, pokud to právní
prostředí v ČR umožní, mohla by být součástí až následných dokumentů.
Jednadvacáté zastupitelstvo se konalo 20.4. Jediným předloženým strategickým dokumentem byl
Plán povodí, který byl schválen. O rok byla prodloužena i stávající koncepce prevence kriminality, aby
nemusela být projednávána v hektickém předvolebním období.
Zajímavým bodem bylo schválení smlouvy s RIPE NCC. RIPE NCC je sdružení internetových
poskytovatelů v Evropě. Schválení smlouvy umožnilo Zlínskému kraji stát se taktéž poskytovatelem
s vlastními IP adresami, což mu umožní zvýšit míru nezávislosti na soukromých internetových
společnostech.
Nejvíce se debatovalo o navýšení základního kapitálu nemocnic. Přes nesouhlasné názory
některých krok zřejmě nutný. Zdravotnictví peníze potřebuje neustále.
Jako vždy se objevilo několik dotačních bodů, většinou užitečné. U jednoho z těchto bodů jsem
musel ohlásit možný střet zájmů, protože v TJ SLAVIA Kroměříž, která měla dotaci obdržet, jsem
členem správní rady. U některých dotací jsem o užitečnosti z hlediska řadového občana kraje dosti
pochyboval. Jedním z nich byla účelová podpora v oblasti sportu, tentokrát pro FASTAV Zlín.
Profesionální klub by prostředky na pasportizaci svého stadionu na první ligu nepochybně našel ve
vlastních prostředcích (nebo v prostředcích svého majitele Červenky, mimo jiné majitele Lukromu),
nemusí brát z daní nás všech, a pokud ano, půjčka by mu jistě stačila. Tento bod doznal před
projednáním v zastupitelstvu jak změnu čísla, tak změnu předkladatele, což je poměrně neobvyklé.
Příjemné bylo, že se ke střetu zájmů přiznal i radní Navrátil, místopředseda klubu. Méně příjemně mě
překvapilo, že pro dotaci hlasovala i část těch, kteří dřívější dotaci FASTAVu kritizovali. Proč tehdy ne
a teď ano, ať si každý domyslí sám.
Další dotace, jejichž potřebnost považuji za nulovou, se týkaly katolických oltářů ve Štítné a
Bílovicích. Bezvýznamné kostely, dotace mimo řádný dotační titul, navíc katolická církev není žádný
chudáček, naopak se v současné době stává největším pozemkovým magnátem. Nesouhlas jsem si

dovolil vyslovit i v diskuzi, ale část zastupitelů z opozice se mi vysmálo, asi si byli jistí, že si to prostě se
sociálními demokraty prosadí. A prosadili.
Sečteno podtrženo, mám pocit, že v poslední době se nějak množí účelové dotace. Účelové
dotace by měly sloužit podpoře velmi významných projektů, které by nebylo možno podpořit z řádných
dotačních titulů. Ale zdá se, že významnost a užitečnost jsou u některých účelových dotací poslední
kritéria, která se hodnotí…
Bc. Michal Kostka, zastupitel ZZK
člen VV OV KSČM

Výbor ZZK pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
ze dne 16. 2. 2016
Příjem žádostí do Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje byl zahájen
25. 1. 2016 v 7.30 hodin, probíhal osobně nebo prostřednictvím pošty, žádosti mohly být vyplněny
v počítači i rukou. Pro první den příjmu žádosti bylo přijato 982 žádostí za 114,5 mil. Kč. Z důvodu
vyčerpání vyhlášené alokace (100 mil. Kč), přistoupil 27. 1. 2016 Zlínský kraj v souladu s podmínkami
Programu k ohlášení ukončení příjmu žádostí 3. 2. 2016. K tomuto termínu bylo Zlínskému kraji
doručeno celkem 1289 žádostí v celkové hodnotě 153 mil. Kč.
Původně byly v letošním roce naplánovány dvě výzvy na kotlíkové dotace. První na jaře, kdy
mělo být rozděleno 100 mil. Kč, a druhá na podzim s 55 mil. Kč. Vzhledem k zájmu žadatelů je ve hře
varianta využití prostředků z podzimní výzvy pro uspokojení žadatelů, kteří podali svoji žádost v první
výzvě. Rozhodovat se bude v nejbližších dnech a souhlasit musí s tímto rozhodnutím i Ministerstvo
životního prostředí. V případě, že budou obě výzvy spojeny, bude další kotlíková dotace ve Zlínském
kraji vyhlášena na konci roku 2017.
V současné době probíhá kontrola žádostí, v případě nedostatků žádosti z hlediska úplnosti či
formálních nedostatků jsou žadatelé vyzívání k doplnění. Největší zastoupení žadatelů je z okresu Vsetín
(442), Zlín (402), Uherské Hradiště (264) a nejméně žadatelů je z okresu Kroměříž (152), 29 z nich má
trvalé bydliště mimo Zlínský kraj, ale nemovitost leží na území Zlínského kraje
Připravil: Jaroslav Procházka, člen výboru

Výbor ZZK pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
ze dne 12. 4. 2016
Zpráva „Zásady územního rozvoje Zlínského kraje“ bude předložena ke schválení do
zastupitelstva v září letošního roku. Při aktualizaci bude prověřen dopad republikových priorit a nové
budou zapracovány. Zpráva je rozčleněna na jednotlivé kapitoly:
 vyhodnocuje naplnění jednotlivých záměrů, úkolů či požadavků, sleduje a vyhodnocuje realizace
jednotlivých záměrů, prověřování ploch územních rezerv a pořizování územních studií;
 vyhodnocuje soulad účinných Zásad územního rozvoje ZK následně vydanou aktualizací politiky
územního rozvoje a stanovuje potřebu konkrétních změn;
 obsahuje vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci Zásad územního rozvoje ZK;
 stanovuje konkrétní požadavky a podmínky pro samotné zpracování návrhu aktualizace;
 obsahují konstatování, že návrh aktualizace nebude řešen ve variantách, nebyly zjištěny negativní
dopady na udržitelný rozvoj území a v současné době nejsou žádné návrhy na aktualizaci politiky
územního rozvoje;
Rada ZK na svém zasedání v pondělí 11. dubna 2016 schválila projekty v rámci „Podpora
ekologických aktivit v kraji“. Celkem bylo doručeno 46 žádostí, z toho 4 žádosti nesplnily podmínky
administrativní shody a kontroly přijatelnosti, 42 žádostí bylo hodnoceno, z nich 19 bylo vybráno
k podpoře a 23 žádostí vybráno nebylo, 1 žádost se bude projednávat v Zastupitelstvu ZK 20. 4. 2016 Líska, z.s., z důvodu překročení limitu 200 tis. Kč. Podpořené činností - ekologická olympiáda pro
středoškoláky, naučná stezka „Z pole až na talíř“, badatelské činnosti - jsou populární v základních
školách - vedou děti k poznávání přírody, přírodovědecká soutěž „Poznej a chraň“, minifestival
ekozemědělství, výukové a vzdělávací programy pro předškolní děti i pro školáky, ekologické zahrady.
Připravil: Jaroslav Procházka, člen výboru

NAPSALI JSTE NÁM
Centru pro seniory
Vzhledem ke svému stáří a zdravotním problémům rozhodl jsem se napsat poslední článek do
informačního zpravodaje OV KSČM. Nechci čtenáře otravovat těmito zdravotními problémy, ale chci
vás seznámit se zkušenostmi, které získávám v „CENTRU PRO SENIORY“ v Holešově, Příční 1475.
Do tohoto zařízení jsem přišel 26. 1. 2016 přímo z nemocnice „Milosrdných sester“ v Kroměříži
na Valech. I když jsem tady krátkou dobu, přes to jsem získal řadu poznatků a zkušeností. Uživatelé jsou
ubytováni v dvoulůžkových pokojích, ale také v omezeném počtu v jednolůžkových pokojích. V každém
pokoji je předsíň a vestavěné skříně, koupelna se sprchovým koutem, WC a umyvadlo. Každý pokoj je
vybaven signalizačním zařízením pro komunikaci s personálem a požární signalizací. Uživatel si může
pokoj vybavit vlastními drobnými předměty (dekorativními předměty, květinami, elektrotechnikou, ale i
jinými předměty jako např. křeslo, drobný nábytek). Uživatel může užívat společně s ostatními
společenské místnosti, jídelny, knihovnu, tělocvičnu, bufet, modlitebnu a park. Ubytování zahrnuje také
úklid, praní a žehlení prádla a provádění drobných oprav ložního a osobního prádla.
Podávaná strava je velmi kvalitní. Ke svačině jsou podávány sladkosti, ovoce, zeleninové saláty
apod. Je tady poskytována dietní strava. Na dobré úrovni je zdravotní péče a to jak lékařem, tak i
sestřičkami. Sestřičky jsou velmi obětavé a snaží se splnit každé naše přání. Také je zde rozvinuta
v široké míře sociálně terapeutická činnost. Každý uživatel má možnost vybrat si účast v některém
kroužku k obohacení svých znalostí, oživování mozkové činnosti a zábavě. Tato činnost je prováděna
zábavnou formou. Taktéž tu máme pěvecký kroužek a keramický, ve kterém se vyrábějí některé
užitkové a okrasné předměty.
V únoru jsme měli „masopustní rej“. Zaměstnanci se oblékají do maškarních oděvů, které
představovaly například: medvědy, cikánky, fotbalistky, lehké ženy, včelky apod. Celý průvod prošel
všemi patry a přinesl nám velmi dobrý pocit, že v tom to zařízení lze nás mile potěšit a pobavit. Byla to
příjemná zábava se zpěvy a legračními výstupy maškar. Za to poděkovali vedení centra.
Centrum pro seniory je příspěvkovou organizací a proto uživatel je povinen zaplatit úhradu za
ubytování a stravování v částce 278 Kč denně. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady, nezůstala částka
ve výši alespoň 15% měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží dle paragrafu 71, odstavce 3 zákona o
sociálních službách.
Uvedl jsem některé osobní poznatky od ledna tohoto roku, mohu se vyjádřit, že jsem si nikdy
nepředstavoval, jak lze stáří prožít v tak krásném a příjemném prostředí.
Vzhledem ke svému stáří a zdravotním problémům pravděpodobně již nebudu dopisovatelem
informačního zpravodaje. Chci vyjádřit srdečné a upřímné pozdravy čtenářům našeho zpravodaje a všem
členům KSČM naší okresní organizace. Těm, kteří mají ve stáří problémy různého druhu, neváhejte a
podejte si žádost do centra pro seniory a nebudete litovat.
Josef Bozděch, ZO KSČM č. 3 Holešov
Jménem OV KSČM Kroměříž a redakční rady zpravodaje bych chtěl poděkovat soudruhu Josefu
Bozděchovi za jeho dlouholetou a pravidelnou dopisovatelskou činnost do Informačního zpravodaje OV
KSČM Kroměříž, za jeho práci pro stranu v různých funkcích a při prosazování politiky strany
v Holešově i v okrese Kroměříž.
Přejeme Ti hodně zdraví a osobní pohody do dalších let. Věříme, že když Ti to zdravotní stav
dovolí, obohatíš zpravodaj o další poznatky a zkušenosti a dle svých možností pomůžeš prosazovat
politiku KSČM.
Jiří Hovadík, místopředseda OV KSČM

Uniformy v proměnách času
V pátek 8. dubna 2016 se Ing. Bc. Eva Badinková, kandidátka do senátu za volební obvod 76
Kroměříž a do zastupitelstva Zlínského kraje zúčastnila společně s poslankyní PSP ČR Ing. Marií

Pěnčíkovou zahájení výstavy UNIFORMY V PROMĚNÁCH ČASU, jejíž expozice se nachází v
prostorách zámku v Bystřici pod Hostýnem. Výstava představuje několik desítek vojenských uniforem z
bohaté kolekce Františka Sklenáře, člena místního Klubu vojenské historie francouzského císařství,
který uniformy a vojenské reálie sbírá už dvacet let.
Výstava je zaměřena na uniformy policie, pohraniční a hradní stráže či vězeňské a finanční stráže
z období od roku 1945 po současnost. Vystaveny jsou kompletní uniformy i jejich části, vyznamenání,
užívané zbraně a dobová komunikační technika SNB a VB zapůjčená ze sbírky Svatopluka Dytrycha. Za
zhlédnutí stojí určitě i originální maketa státní hranice z dob ČSSR. Kdy by se chtěl alespoň takto vrátit
v čase a zavzpomínat má možnost výstavu navštívit až do 3. července tohoto roku.

Ing. Marií Pěnčíkovou, poslankyně PSP ČR

Česká výprava na pozvání Kateřiny Konečné v Bruselu
Dovolte mi se vyjádřit a popsat můj pohled k bombovému útoku 22.
března 2016 na letišti a v metru v Bruselu, jelikož i já jsem se nepřímo vyskytla
s padesáti kolegy od neděle 20. března do středy 23. března 2016 v Bruselu.
Účelem návštěvy Belgie bylo seznámení se s Evropským parlamentem a setkání
s europoslanci Kateřinou Konečnou a Jiřím Maštálkou.
Mimo jiné pobyt v Bruselu byl spojen i s výletem do Waterloo, Antverp,
Bruggy, Gentu a centra Bruselu. V úterý, ten osudný okamžik, jsme v 8:00
hodin ráno vyjížděli od hotelu, který ležel dva kilometry od letiště, cílem bylo
50 km vzdálené Antverpy. Po cestě jsme pouze viděli samé sanitky a nic nám
v tu chvíli nedošlo, až v Antverpách, kde jsme navštívili hlavní nádraží, kde se
vyskytovali vojáci se zbraněmi, a příbuzní nás bombardovali telefonáty a
smskami. No nic dramatického nečekejte, nic se nám nestalo, všichni jsme byli
v pořádku, jen jsme se nedostali do evropského parlamentu a neprobádali čtvrť
Molenbeek, to jsme měli naplánované na středu, teroristé nás předběhli v úterý. Celá výprava byla
nucena kvůli této situaci jet domů do Česka o den dříve. S europoslanci jsme se setkali krátce v hotelu,
dorazili za námi taxíkem.
V Bruselu nejezdila hromadná doprava, nejezdilo metro a vlaky. Obchody byly zavřené, vše
totálně odříznuté od běžného života. Navíc v belgické televizi celý den dokola média ukazovala tragické
záběry z letiště, metra, samé raněné, křik, pláč, vyjádření vlády, zatčení teroristy, výzva netelefonovat,
varování necestovat do Bruselu, evakuace osob z jaderných elektráren a univerzit, fotografie
sebevražedných atentátníků. Opakuji, vše bylo vysíláno neustále dokola na všech kanálech, v různých
jazycích. Vůbec bych si nedovolila znevažovat tuto situaci, ale připadalo mi to z pozice médií vyděsit a
zastrašit obyvatelstvo.
Zaráží mě, ale fakt, že tyto bombové útoky začínají v Evropě být na denním pořádku. Následuje
vyjádření soustrasti, vyhlášení smutku. „A co dál“, ptám se?
Spoléhám na bezpečnostní složky a očekávám ze stany příslušného státu razie a zatýkání, vinící
po právu postaveny před soud a potrestáni. Člověk s křesťanskými kořeny nebo člověk bez jakéhokoliv
náboženského vyznání by se v životě neodpálil, protože miluje více život nežli islámští teroristé milující
smrt. V žádném případě nechci urážet islám a nebudu se dohadovat o definicích radikálnosti a
umírněnosti. Dle mého názoru žádný umírněný islám neexistuje. Islám je islám. Jejich právo šaría je
neslučitelné s principy liberální demokracie a ústavami západních států. Potvrzují mi to nejen nesčetné

výroky islámských kleriků, nýbrž i Evropský soud pro lidská práva výnosem z roku 1998, že zavádět
právo šaría byť i jen částečně vedle evropských právních systémů by bylo porušením Evropské
konvence na ochranu lidských práv a základních svobod.
Já se chci svobodně a volně pohybovat po evropské zemi a netoužím vidět v evropských ulicích
vojáky se zbraní v ruce a zažívat válečný stav.
Ing. Kateřina Srncová,
kandidátka KSČM pro volby do ZZK
zastupitelka obce Zdounky

SPOLEČNOST LUDVÍKA SVOBODY
Pietní akt u hrobu Ludvíka Svobody
Pietní akt k uctění památky hrdinů, kteří se podíleli na osvobození Československa, se uskutečnil
5. května u hrobu armádního generála Ludvíka Svobody v Kroměříži. Akci pořádalo město Kroměříž ve
spolupráci se Společností Ludvíka Svobody, z.s. Jako každý rok byla přítomna dcera Ludvíka Svobody,
profesorka Zoe Klusáková-Svobodová a její vnuk Miroslav Klusák. Pietního aktu se zúčastnily i další
významné osobnosti - Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje, brigádní generál Emil Boček, atašé
Ruské federace Sergej Vladimirovič Mitjajev, zástupci Čs. obce legionářské, ČSBS, Svazu válečných
veteránů, Armády České republiky, Slovanského výboru ČR, Klubů českého pohraničí, Levicových
klubů žen, OV KSČM Kroměříž, členové Společnosti Ludvíka Svobody a jeho poboček, občané města.
S projevy k výročí osvobození vystoupil starosta města Kroměříž Jaroslav Němec, atašé Ruské
federace, hejtman Jihomoravského kraje, starosta Podivína Vlastimil Němeček a profesorka Zoe
Klusáková-Svobodová. Na základě návrhů pobočky Společnosti Ludvíka Svobody Brno a Kroměříž,
předal předseda Společnosti Ludvík Engel spolu s profesorkou Zoe Klusákovou-Svobodovou Pamětní
medaile Ludvíka Svobody za záslužnou práci pro uchování historické paměti národa o osvoboditelích a
rozvoji přátelství mezi národy. Pamětní medaile obdrželi generální konzul Ruské federace v Brně
Alexandr Nikolajevič Budajev, atašé Ruské federace Sergej Vladimirovič Mitjajev, hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, brigádní generál Emil
Boček, předseda Národní rady KČP Milan Richter, in memoriam vojenský historik Vlastimil
Schildberger, starosta města Kroměříže Jaroslav Němec, ředitelka ZŠ Slovan Kroměříž Petra Fečková,
členky pobočky Společnosti v Samaře Jelena Viktorova Ibragimová a Ludmila Vasilevna Koršikovová.
Pietní akt k 71. výročí vítězství nad fašismem a osvobození Československa byl zakončen
ruskou, slovenskou a českou hymnou, které zahrála vojenská hudba.

profesorka Zoe Klusáková-Svobodová, Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž,
Sergej Vladimirovič Mitjajev, atašé Ruské federace, Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Adamík, předseda MěR KSČM Kroměříž
a člen vedení Společnosti Ludvíka Svobody, z.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem našim členům - jubilantům






duben 2016: Kouřil Jaromír
Ivánek Jaroslav
Sedláček František
Cupáková Vlasta
Ondruch Zdeněk
Foltýn Jaroslav
Katreňáková Stanislava
Procházka Jaroslav
květen 2016: Strouhalová Marie
Křemenský Miloš
Kubáňová Marie
Dlabajová Emilie
Janoštiak Milan
Kunčarová Zdena
Klesnilová Ladislava
Cáhlík Jan
Foltýn Vojtěch
Kovář Miroslav
Kučerová Božena
Vožda Aleš
Sklenářová Eva
červen 2016: Richtrová Alžběta
Víznerová Vlasta
Výrostková Božena
Nedbal František
Adamík Jaroslav
Jaša Stanislav
Smetanová Pavla

91
86
86
70
70
65
65
65
92
90
90
87
80
80
75
70
70
65
65
65
60
88
87
85
80
75
70
70

Bystřice p/H
Chropyně
Chropyně
Chvalnov
Hulín
Zdounky
Záříčí
Kroměříž 12
Kroměříž 12
Koryčany
Holešov 05
Holešov 05
Holešov 03
Kroměříž 23
Holešov 03
Koryčany
Zdounky
Holešov 19
Koryčany
Bojanovice
Holešov 05
Holešov 05
Holešov 08
Zdounky
Kroměříž 33
Kroměříž 06
Holešov 08
Koryčany

ZÁPIS DO KNIHY CTI
soudružka Jarmila Svitáková
Do komunistické strany vstoupila v roce 1947. Během svého pracovního
života vykonávala různé stranické funkce. Po celou dobu svého členství
pracovala spolehlivě a svědomitě.
V roce 1997 se přestěhovala do Dřínova a stala se platnou členkou zdejší
základní organizace. I přes svůj pokročilý věk a zdravotní problémy se
zapojuje do stranické práce. Zápis do knihy cti OV KSČM je udělen za
dosavadní činnost pro stranu a společnost u příležitosti 86 let.

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


Zasedání Okresního výboru
Datum: 12. září 2016, 16:00 hodin;
Místo: velká zasedačka OV KSČM;



Celokrajský volební mítink
Datum: 22. září 2016, 14:00 do 16:00 hodin;
Místo: Náměstí T. G. Masaryka, Uherské Hradiště;



Celookresní volební mítink
Datum: 26. září 2016, 15:00 do 17:00 hodin;
Místo: Velké náměstí, Kroměříž;



Setkání pod Kunětickou horou
Datum: 3. září 2016;
Místo odjezdu: Hanácké náměstí, Kroměříž - budova OV KSČM, v 07:00 hod.;
Zájemci zasílejte přihlášky na OV KSČM;

Nástěnka ZO KSČ 33 Kroměříž, Zlámanka
ZO KSČM vybudovala nástěnku v místní části a požádala o zveřejnění
v Informačním zpravodaji.
Která ZO KSČM nabídne svoji nástěnku ke zveřejnění v příštím čísle???

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 3/2016 je 30. srpna 2016

Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
OV KSČM:
 573 337 753
734 430 266
Poslanecká kancelář:  573 337 751
734 430 265

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

