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ÚVODNÍK
Informační zpravodaj vychází v předvečer okresní konference a delegáti a hosté mají výtisk ve
složkách jako první. Snad v nejbližších dnech se dostane i k vám, členům strany a sympatizantům
KSČM. Distribuce se provádí přes účastníky konference.
KSČM vždy byla nejsilnější tehdy, když byla aktivní, ofenzivní a veřejně hájila zájmy a hodnoty
lidí práce na všech stupních stranického řízení, tedy těch, kteří nemají privilegovaná postavení ve
společnosti a jejich život a život jejich rodin je závislý na vlastní práci a solidní mzdě či sociálním
zabezpečení. Nenechávejme se vyčerpávat v neproduktivních pohledech a diskusích na nezměnitelné,
tedy na to, co již bylo, nebo jen se zaměřovat kritikou na vyšší stranické orgány, zeptejme se sami sebe,
zda jsme udělali vše? Zda jsme si dobře „zametli před vlastním prahem“. Jen konstruktivní kritika,
včetně navrženého řešení a zapojení do práce nám řekne jak jít dál, bude přínosem.
Ve druhém pololetí rok 2015 byl proveden první krok k přípravě IX. sjezdu KSČM, který
proběhne v květnu 2016 v Praze. Proběhly výroční členské schůze a městské konference a 28. listopadu
se koná okresní konference. V měsíci únoru 2016 proběhne krajská konference, které završí přípravu na
sjezd. Je tedy na nás, zda se nám podaří zformulovat racionální a realizovatelný program na jednotlivých
stupních stranického řízení, který by nejen nám - komunistům v okresní stranické organizaci, ale i široké
veřejnosti v každém městě či obci okresu Kroměříž předestřel, kudy chceme jít v příštím období.
Akceschopnost strany je limitována počtem členů, jejich věkovou strukturou, ale i pohodlností nebo
alibismem některých členů a funkcionářů. Jak se podařilo zhodnotit práci minulého období a stanovit
úkoly v působnosti každé organizace se ukáže až rok 2016 a další léta.
Čeká nás opět volební rok. Na podzim roku 2016 by se měly konat krajské volby. Výsledky
těchto voleb nezávisí jen na krajském či okresním výboru. Významnou úlohu musí sehrát kandidáti pro
volby do zastupitelstva Zlínského kraje zvoleni na krajské konferenci na krajskou kandidátku, ale i
každý člen základní organizace při ovlivňování a vysvětlování politiky strany a volebního programu
KSČM voličům Zlínského kraje. Po šesti letech nás v okrese Kroměříž a v části okresu Vyškov, volební
obvod č. 76, čekají volby do senátu. Mnoho členů KSČM i voličů jsou toho názoru, že tato komora
parlamentu, je zbytečná. Není zbytečná, kde jinde chceme prosazovat náš volební program? Jen dobrý
výsledek, získání každého hlasu a následně každého mandátu, pomůžeme našim poslancům či senátorům
za KSČM prosazovat politiky strany v Parlamentu České republiky.
Jménem redakční rady zpravodaje a okresního výboru vám chci popřát příjemné prožití
vánočních svátků v rodinném kruhu a popřát Vám hodně zdraví a osobní spokojenosti v příštím roce,
v roce 2016.
Jiří Hovadík
místopředseda OV KSČM

STRANICKÉ ORGÁNY
Přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace
1. Situace z pohledu evropské levice
Obecně lze říct, že komunistické a partnerské strany KSČM ve státech EU se staví k
problematice migrace výrazně odlišně. Strany ze států Visegrádské čtyřky, KSS a maďarská dělnická
strana mají postoj spíše rezervovaný, kdežto např. Die Linke, Komunistická strana Francie,
Komunistická strana Rakouska a další vyzývají k solidaritě a požadují po domácích autoritách vstřícný
přístup a pomoc migrantům. Kyperský AKEL zašel asi nejdál pořádáním festivalu na podporu uprchlíků
a předáním humanitární sbírky.
Dle Evropské levice je neodkladnou nezbytností opustit bezpečnostní přístup, kterým se řídí
politika kontroly hranic, a nahradit jej přístupem, který respektuje základní lidská práva. Hlídačský
přístup Frontexu musí být jednou pro vždy opuštěn, a to rozpuštěním agentury nebo zásadní změnou její
role. A je nutné začít s rozsáhlými námořními záchrannými operacemi, které by též předcházely
haváriím lodí. Také je urgentně zapotřebí skoncovat se zvykem “přemísťování” hraničních kontrol do
zemí, které nedodržují základní lidská práva.
Rovněž evropská levice zdůrazňuje, že migrace je často odpovědí na instinkt přežití stavu nouze,
kterou nemůže žádné posílení hranic utlumit. Úmrtí způsobené současnou migrací by mohla být
radikálně snížena masovým vydáváním humanitárních víz lidem prchajícím z politicky nestabilních
zemí nebo sužovaných válkou. S ohledem na migranty, kteří nespadají pod definici Ženevské konvence,
je nutné umožnit dostupný přístup do EU co nejrychleji, ve spolupráci s tranzitními státy a zeměmi, aby
lidé ani nezvažovali spoléhání se na zločinecké sítě. V dlouhodobém horizontu je třeba vést diskuzi o
zavedení oblastí volného pohybu, vztahu mezi cílovou zemí a zemí původu a o metodách, které zajistí
jak právo na pohyb, tak ochrání sociální model cílové země.
Evropská levice požaduje, aby žádosti o azyl byly vyřizovány spravedlivě a individuálně. To
zahrnuje i zavrhnutí seznamu “bezpečných zemí původu”, jelikož lidé z těchto zemí nemají takřka
žádnou šanci, že azyl dostanou. Také je potřeba zavést zásadní opatření, která by migrantům zajistila
důstojné přijetí, což zahrnuje i stálou přítomnost přijímacích center, která mohou být otevřena v případě
nutnosti. Zároveň Evropská komise musí aktivovat směrnici z roku 2001 “Dočasná ochrana”, která ještě
není v platnosti, přestože by zajišťovala uprchlíkům ochranu za jediné podmínky - že pocházejí ze země,
kde je závažná humanitární krize.
Dle Evropské levice by bylo dobré založit rozmísťování migrantů na osobních preferencích, ať
už z důvodů rodinných nebo pracovních, a zavést solidární finanční systém na podporu zemí s
nejvyššími počty žadatelů. Mělo by se umožnit žadatelům o azyl vznést svoji žádost v jakékoliv zemi
EU dle jejich volby. Ačkoliv je klíčové zachovat specifickou povahu práva na azyl, tak je také neméně
důležité zajistit základní práva všem migrantům s důrazem na ty v neobvyklých situacích. Za tímto
účelem by Úmluva OSN o ochraně migrujících pracovníků a členů jejich rodin mohla poskytnout dobrý
základ pro alternativní migrační politiku. Tento text byl přijat Valným shromážděním OSN a ratifikován
47 státy, z nichž žádný není průmyslovou zemí, a popisuje krok za krokem každý aspekt cesty migranta
jako pokus uplatnit lidská práva zakotvená v mezinárodním právu.
Z pohledu Evropské levice by měly evropské země vyvinout jasná kritéria, jak zacházet s
imigranty, kteří nejsou uznáváni jako uprchlíci, s cílem ukončení právního vzduchoprázdna, ve kterém
žijí. Potřeba je uplatňovat diplomatický přístup, který by silně zdůrazňoval dialog, mír a demokracii.
Respektovat svrchovanost dotyčných zemí, vůli jejich lidu a mezinárodní právo. Imigrantům by mělo
být umožněno získat občanství a uznání rovných a plných politických práv jejich založením na místě
pobytu. Vlády musí převzít odpovědnost za vytvoření harmonických vztahů mezi nově příchozími a
starousedlíky.
Die Linke ve svém prohlášení „Uprchlíci vítejte, boj neonacistům“ uvádí, že nikdy od 2. světové
války nebylo tolik lidí na útěku, dnes více než 60 milionů. Většina z nich zůstává v blízkosti svých zemí
původu, kde žijí ve špatných podmínkách. Někteří riskují své životy na cestě do EU. Prchají před

válkou, občanskou válkou, rasistickým pronásledováním, diskriminací, chudobou a hladem. Mnozí také
pocházejí ze zemí, které stále zažívají důsledky války, jako je Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina,
Makedonie. Válka vytváří příčiny uprchlické krize.
Za mnohé z těchto válek nesou země EU přinejmenším spoluodpovědnost, ať už jde o země
bývalé Jugoslávie, Afghánistán nebo Irák. Německo a EU udržovaly nejlepší ekonomické vztahy s
hlavními zeměmi původu uprchlíků, jako je Sýrie, Irák nebo Írán. Těžíme z využívání těchto zemí. Za
naše v mezinárodním srovnání velké bohatství vděčíme zbídačení širokých vrstev obyvatelstva.
Německo je odpovědné za uprchlictví a vyhánění. Chceme humánní uprchlickou politiku, která vítá
uprchlíky a otevírá cestu k jejich rychlejšímu zapojení do společnosti. Proti utužení azylového práva a za
ukončení neonacistického podněcování. Podle Die Linke německá federální vláda vyzývá k novému
zpřísnění azylového práva - zrušení měsíčního příspěvku ve výši 140 euro v hotovosti, zřízení
speciálního tábora pro uprchlíky ze zemí bývalé Jugoslávie a rychlejší deportace, rozšíření seznamu tzv.
bezpečných zemí původu. To znamená, že federální vláda vytváří obraz dobrých a špatných, pravdivých
a nepravdivých uprchlíků. Nikdo neopouští svůj domov bez důvodu.
Komunistická strana Rakouska kritizovala německou vládu za uzavření hranic. Podle jejich
stanoviska rakouská hranice má zůstat otevřená potřebným a nenutí je vstupovat do život ohrožujících
situací. Celý arabský svět byl záměrně politicky a ekonomicky destabilizován agresivní politikou USA s
aktivní podporou EU a za tichého souhlasu údajně neutrálního Rakouska. Akvizice a zabezpečení
ropných vrtů bylo důležitým cílem. Libye, Irák, Sýrie i další země byly politicky vydírány. Ptá se, proč
Evropa neprotestovala proti americké politice bombardování a nenavrhla diplomatické řešení, ale
naopak USA pomohla. Evropským představitelům muselo být od začátku jasné, co to z dlouhodobého
hlediska Evropě přinese. Solidarita a podpora je nutná! Příliv uprchlíků v důsledku této politiky nelze
zastavit, bez ohledu na to, kolik rasistů ze všech politických stran o to usiluje. Evropě včetně Rakouska
nezbývá v důsledku její zbabělé strategie jiná možnost, než aby uvolnila značné množství prostředků a
ubytovacích kapacit pro zvládnutí situace. USA jsou daleko a nyní si myjí ruce nad těžkostmi, které
zasáhly zejména západní Evropu. Rasistický dav sám o sobě poskytuje nepřeberné pole pro manipulaci a
vymývání mozků.
Komunistická strana Francie se přidala k výzvě požadující po pařížské radnici, aby se postarala o
uprchlíky, kteří se ve městě ocitli v bezútěšné situaci. Výzva požaduje řešení situace otevřením center,
kde bude poskytnuto ubytování, strava a humanitární pomoc. Starosta Paříže by měl přijmout delegaci
zástupců uprchlíků a začít řešit jejich situaci.
Komunistické odbory v Řecku uspořádaly 23. 9. demonstraci na podporu uprchlíků a imigrantů.
Na transparentech se objevil portrét Aylana, kurdského dítěte, které se utopilo spolu s matkou a bratrem
při plavbě z Turecka do Řecka. V závěru demonstrace byla spálena vlajka EU. Demonstranti požadovali
okamžitý odvoz uprchlíků z ostrovů do cílových zemí pod dohledem EU a OSN; vytvoření přijímacích
center, která budou poskytovat potraviny, lékařskou péči, tlumočnické služby a právní pomoc; navýšení
personálu a infrastruktury v oblasti záchrany, registrace/zjišťování totožnosti, ubytování, stravování a
péče o migranty i pro jejich dopravu na hranice Řecka; okamžité financování pomoci migrantům ze
strany EU a OSN; zrušení dublinských pravidel a schengenského systému.
KSS požaduje, aby celá zodpovědnost za řešení této podle ní uměle vyvolané utečenecké krize
byla položena na ty krajiny, jejichž vlády a parlamenty ji způsobily. Ony mají přijímat utečence, ony
mají řešit jejich umístění, zaměstnání, sociální zabezpečení. Stejně jako jejich perspektivu ne ve dvou
dnech či dvou měsících, ale na desetiletí dopředu. Hlavními viníky jsou podle KSS bývalé koloniální
mocnosti a dalšími bezprostředními viníky pak USA a jejich spojenci, především ze zemí EU, které se
před tím zařazovaly mezi mocnosti. Oni společně narušili země jako Irák, Libyi, Afganistan, Tunisko,
Sýrii, a to „vytvářením“ umělých konfliktů v těchto zemích a potom řešením těchto konfliktů
ozbrojenou cestou. KSS je proti kvótám. KSS ale netvrdí, že je třeba odmítnou poskytnout pomoc lidem,
kteří jsou v nouzi. Tedy dnes utečencům. Je to však podle ní dočasné řešení toho, co se v tuto chvíli děje.
Je třeba hledat takové řešení, kde se po poskytnutí „první pomoci“ skutečným utečencům a skutečně
postiženým, budou vytvořeny podmínky na návrat těchto lidí do zemí, odkud pocházejí, a na jejich
pokojný a mírový život v důstojných podmínkách.
Stanovisko Dělnické strany (Maďarsko) k problematice imigrantů, konstatuje, že krize byla
vyvolána evropskými a americkými kruhy velkokapitálu, které na Blízkém Východě a v Asii odstranili
fungující státy a jejich systémy. Krize musí být řešena tam, kde vznikla, tj. v zemích, ve kterých byla

vyvolána. Je to úkolem EU, aby napomohla odstranění příčin krize. Podle jejich názoru je utečenecká
vlna na základě některých znaků řízenou a organizovanou akcí. Jejím cílem je oslabit EU. Hranice je
nutno bránit a není možné každého pustit do Evropy. Problémy utečenců nacházejících na maďarském
území je pak třeba řešit v rámci možností humánním způsobem.
Frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu přijala hlavní zásady alternativní migrační politiky
založené na lidských právech a solidaritě a stanovila priority, které musí obsahovat návrh rozpočtu EU,
pokud by jeho návrh nebyl v souladu s těmito prioritami je připravena frakce takovýto rozpočet
odmítnout. K návrhu frakce GUE/NGL však nepřipojila své podpisy česká delegace, složená z poslanců
zvolených za KSČM, která souhlasí s většinou bodů a smyslem iniciativy „No Fortress Europe“,
odmítající opevněnou Evropu jako zónu kolektivního egoismu, ale zveřejnila své připomínky a priority.
V předloženém textu české delegaci chybí především jasné ustanovení, které by jednoznačně
pojmenovalo příčiny a původ dnešní problematické situace. Záměrná destabilizace a rozklad některých
zemí ve Středomoří, zejména v Libyi, Sýrii a dalších zemí, jako je Somálsko a Súdán, vedly k dnešním
předvídatelným důsledkům. V rámci GUE/NGL slyšení s tématem "Konflikty menšin v Evropě" jsme již
v roce 2010 varovali před budoucím neudržitelným problémem s migrací.
Jediným řešením z pohledu členů Evropského parlamentu zvolených za KSČM je stabilizace
dotčených zemí tak, aby jejich občané neměli důvod prchat. Veškeré finanční prostředky EU určené pro
rozvojovou pomoc by měly být primárně využity na stabilizaci těchto zemí. Zároveň nesouhlasí se
snižováním výdajů z rozpočtu EU zaměřených na ochranu vnějších hranic, zcela naopak se domníváme,
že FRONTEX sehrává významnou roli při ochraně EU a nelze mu snižovat rozpočet nebo ho úplně
zrušit.
Zdůrazňují ve svém prohlášení, že každý členský stát EU by měl mít zachovanou kompetenci
určovat si vlastní migrační politiku, která bude přizpůsobena jeho absorpčním a ekonomických
možnostem a schopnostem. Česká republika se v žádném případě nezříká sdílené odpovědnosti za tento
problém, zcela naopak.
Česká republika vždy projevovala značnou solidaritu ve vztahu k migrantům a žadatelům o azyl
pocházejícím zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu. Na našem území podle oficiálních statistik v
dnešní době žije přes 130 000 občanů Ukrajinské národnosti, ve skutečnosti je však toto číslo mnohem
vyšší.
Poslanci EP za KSČM požadují podrobné vyhodnocení fungování a účinnosti tzv. Dublinského
systému. Jeho zlepšení je zásadní (např. 42 denní lhůta). Stejně tak zdůrazňují nutnost podpory všech
humanitárních opatření, která musí být přijata proti kriminalitě a zdravotním rizikům, jakož i rizikům
šíření infekčních nemocí zejména v zemích tranzitu, které jsou těmto rizikům vystaveny jako první.
Závěrem konstatují, že ochrana Schengenského prostoru a hranic není pouze záležitostí států ležících na
vnějších hranicích, ale všech členských států EU.
2. Přístupy KSČM
KSČM na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. 10. 2015 požadovala, aby Poslanecká
sněmovna vyslovila velké znepokojení nad tím, že se nepodařilo ani po zasedání předsedů vlád
Visegrádské skupiny zabránit v evropských institucích rozhodnutí o kvótách, které deformují základní
pilíře výstavby integrující se Evropy. Dohoda, která byla učiněna v Praze a která byla v rámci
předsednictví České republiky ve Visegrádské čtyřce uzavřena, nebyla dodržena jak ze strany Polska,
ale zejména ze strany České republiky na následujícím jednání předsedů vlád po neúspěšném jednání
ministrů vnitra zemí Evropské unie.
Další návrh KSČM směřoval k tomu, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby všemi
dostupnými právními a diplomatickými prostředky zabránila uplatňování povinných kvót na přidělení
migrantů do České republiky.
KSČM požaduje, aby představitelé České republiky aby při jednání v orgánech Evropské unie
trvali na plnění úkolů při ochraně vnější hranice podle Schengenské smlouvy a vláda pracovala na
zajištění státní hranice České republiky, pokud selže ochrana vnějších hranic Evropské unie, a předložila
Poslanecké sněmovně zprávu o připravenosti systémů sociálních, zdravotních a školských na vstup
nezjištěného množství osob bez znalosti českého jazyka a nezapojených do pojištění.

Požadujeme, aby vláda ČR na půdě mezinárodních institucí, zejména OSN, Evropské unie,
OBSE, ale i NATO usilovala o řešení příčin vzniku migrační vlny a tedy přispěla k mírovému urovnání
bojů v Sýrii, ale i v celé oblasti Blízkého a Středního východu včetně sporů v Severní Africe. KSČM
považuje za zásadní, aby EU, a tedy i ČR, přijala odpovědnost za regulaci migrace a nepřenášela ji na
okolní země sousedící s EU.
KSČM je přesvědčena, že ČR by měla podporovat revizi společného evropského azylového
systému EU v tom smyslu, aby země na vnější hranici EU nebyly nepřiměřeně vystaveny velkému počtu
uprchlíků, a současně aby pronásledované osoby měly zajištěno bezpečí a poskytnutí mezinárodní
ochrany nejlépe v té zemi EU, kde mají vazby důležité pro úspěšnou a rychlou integraci. Podporujeme,
aby ČR byla ochotná hledat bilaterálně i v rámci EU řešení směrem k efektivnímu poskytování
mezinárodní ochrany pronásledovaným osobám, které povede k vyváženosti počtu přijímaných
uprchlíků ve všech zemích EU s důrazem na respekt k jejich rodinným vazbám a se zachováním
možnosti ovlivnit výběr a vyjádřit eventuálně nesouhlas s přemístěním.
KSČM považuje za zásadní zachovat ochranu individuálních lidských práv uprchlíků, dle čl. 31
Ženevské úmluvy. Uprchlíci nemají být trestáni za nelegální vstup do země, i přesto jsou v současné
době žadatelé v ČR již při podání žádosti rutinně až na 120 dní vězněni ve speciálních detenčních
zařízeních pro migranty, a to včetně rodin s dětmi, traumatizovaných osob a obětí mučení.
Problém je doba zadržení uprchlíků bez dokumentů. Je udělován záznam do speciální databáze,
který jim až na několik let znemožňuje žádat o jakýkoli typ víza v ČR nebo jiné zemi EU. Dle českého
Zákona o azylu by měly být žádosti o mezinárodní ochranu rozhodovány do 90 dní. V praxi je však
lhůta překračována několikanásobně. Žadatelům není během prvního roku, resp. šesti měsíců dle návrhu
novely zákona od podání žádosti, umožněno pracovat. Dostávají se tak do ekonomické závislosti, která
brání soběstačnému životu a integraci. Žadatelé také mají zcela minimální možnost učit se češtinu či se
účastnit jiných vzdělávacích aktivit. Omezení pohybu musí mít legitimní základ a být spravedlivé.
Jsme přesvědčeni, že ČR by měla také akceptovat rodinné poměry migrantů a spojení práva
dlouhodobého pobytu s možností žít se svými nejbližšími, přičemž toto právo by mělo být omezeno jen
z velmi závažných důvodů, jako je např. ochrana před kriminalitou. Prověřování opravdovosti rodinných
vztahů je pochopitelné, ale musí být prováděno citlivě a bez paušálního podezírání. Jsme přesvědčeni, že
ČR též nesmí bránit slučování rodin z důvodů finančních či integračních, např. kvůli neznalosti jazyka.
ČR neplní své závazky v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Při vstupu do EU
česká vláda slíbila poskytovat na rozvojovou spolupráci 0,33 % HDP do roku 2015. Dle odhadu za rok
2014 však dává třikrát méně. ČR by se měla také aktivně podílet na řešení humanitárních krizí vyšším
využitím možnosti přímého přesídlení uprchlíků z ohrožených oblastí. Zatímco v uprchlických táborech
v Sýrii a v sousedních zemích žije přibližně 9 milionů uprchlíků, česká vláda k 9. 7. 2015 rozhodla
přijmout v průběhu 2 let 400 uprchlíků ze zemí mimo EU a 1100 uprchlíků, kteří již jsou v EU.
Integrace imigrantů je dynamický proces vytváření vhodných systémových podmínek přijímající
společnosti pro ekonomickou, společenskou, kulturní a politickou účast migrantů. Protismyslné jsou
obstrukční administrativní překážky k legálnímu životu v ČR ve snaze komplikovat migrantům usazení.
Často je upřednostňována kontrola pobytová nad kontrolou dodržování zaměstnaneckých práv.
Integrační politika musí řešit všechny migranty bez ohledu na jejich pobytový status.
V oblasti pracovního práva by měly mít stejné postavení jako občané ČR, ne být ve zvýšené míře
vykořisťováni a zhoršovat tak podmínky na trhu práce pro ostatní. Naopak se věnovat regulaci snah
zneužívat nejistou situaci migrantů v práci. KSČM poukazuje na to, že práci migrantů není možné
chápat jako jakékoliv jiné zboží a hodnotit ji pouze z hlediska přínosu pro trh.
Migranti ze zemí mimo EU, kteří v ČR žijí a pracují, avšak nemají dosud trvalý pobyt, jsou
povinni stejně jako občané ČR odvádět pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti. Ztratí-li zaměstnání, mohou ztratit povolení k pobytu, neboť neplní jeho účel, tj.
nepracují. O dávky státní sociální podpory mohou žádat, pokud splní podmínku pobytu na území ČR. O
dávky v systému pomoci v hmotné nouzi kromě mimořádné okamžité pomoci mohou žádat až po
získání trvalého pobytu.
Důležitá je otázka začlenění migrantů do všech stupňů vzdělávacího systému. Hlavní překážkou
začlenění migrantů do vzdělávacího systému je neznalost češtiny či nekompatibilita vzdělávacích
systémů země původu a ČR. Na úrovni základního vzdělávání mají všichni migranti právo na
bezplatnou přípravu pro začlenění se do výuky, která zahrnuje i český jazyk.

Další je problém jak umožnit migrantům s dlouhodobým pobytem účast na správě věcích
veřejných v obcích, ve kterých žijí. Podporuje pocit sounáležitosti se státem, společností, místními
iniciativami a umožňuje aktivně ovlivňovat dění ve společnosti. Snižuje to riziko vzniku uzavřených
ghett složených jen z komunit migrantů.
Náměty a doporučení pro KSČM:










Podporovat zrychlení a zefektivnění azylového řízení a vízovou politiku a současně chránit zájmy
našeho státu a našich občanů.
Apelovat na vládu ČR a jejím prostřednictvím na Evropu a světové velmoci, aby se právě ony
podílely na řešení příčin tohoto problému, který nezavinila ČR ani její občané.
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.
EU musí také přijmout odpovědnost za regulaci migrace při respektu k suverenitě členských států v tomto duchu revidovat dublinské nařízení a systém byrokratických kvót.
Požadovat zpracování komplexní, transparentní a sociálně spravedlivou migrační, imigrační a také
integrační politiku ČR na celostátní, krajské i místní úrovni.
Prosazovat zlepšení a zrychlení vymahatelnosti práva v oblasti migrace, zejména zvýšením kvality
práce a stabilizaci personálního složení všech složek bezpečnostního systému (Policie ČR a
zpravodajských služeb).
Podporovat taková opatření a zákony, které budou bránit individuální lidská práva uprchlíků,
nestavět se k nim jako k lidem druhého řádu a garantovat jejich důstojnost a jejich právo na azyl.
Ti co se rozhodli u nás žít a pracovat, musí respektovat naše zákony a pravidla, mít úctu k našim
občanům a jejich zvyklostem.
Odmítat sklony ke xenofobnímu populismu, paušálnímu démonizování migrantů jako lidí druhého
řádu, čelit nárůstu rasismu a zejména aktivně bránit jeho nezákonným projevům.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil JH

KNIHA CTI
Ivan Juřena, ZO KSČM Chropyně
V mladém věku vstoupil do KSČ. Značnou část svého života
pracoval v podniku Technoplast Chropyně a v aparátu OV
KSČ v Kroměříži na zemědělském oddělení.
Celý svůj život aktivně podporoval budování sociálně
spravedlivé společnosti, vykonával řadu funkcí ve straně a
společenských organizacích. Je aktivním a angažovaným
členem KSČM s nezměněným postojem a vírou ve
spravedlivější společnost.

Ludmila Suchánková, ZO KSČM Rataje
Do KSČ vstoupila v roce 1974. Od roku 1975 až do roku
1990 pracovala jako poslankyně MNV v Ratajích. Pracovala
řadě funkcí jak ve společenských organizacích, tak i
v komunistické straně. V letech 2002 až 2014 byla
předsedkyní ZO KSČM v Ratajích.

FOTOALBUM
OV KSČM Kroměříž pravidelně ročně pořádá zájezdy na Česko Slovenské pomezí a na
Kuňetickou horu v Pardubickém kraji nebo jsou členy organizovány individuální výlety na tyto akce.

Setkání v Tvrdonicích

Dne 22. 8. 2015 se uskutečnilo Setkání Čechů a Slováků za účasti představitelů ÚV KSČM a
KSS, poslanců a dalších hostů. Z okresu byly vypraveny dva autobusy.

Setkání v Brušperku

V sobotu 29. 8. 2015 se uskutečnilo v Brušperku tradiční setkání československé vzájemnosti v
Moravskoslezském kraji. Na 500 přítomných účastníků pozdravil 1. místopředseda ÚV KSČM Petr
Šimůnek, zástupci ÚV KSS, vícehejtmana MSK Josef Babka. Z našeho kraje byli přítomni účastníci z
okresu Kroměříž a Vsetín.

Setkání na Kunětické hoře

25. setkání občanů pod Kunětickou horou v sobotu 5. 9. 2015 bylo v krásném prostředí nedaleko
Pardubic věnováno boji za mír a proti fašismu. Tisíce účastníků opakovaným potleskem podpořilo
vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a další řečníky. Atmosféru setkání umocnily
doprovodné kulturní akce a besedy s přítomnými poslanci PSP ČR a vedením KSČM. Náš okres
vypravil na toto setkání autobus, ve kterém byli i zástupci okresů Vsetín, Uherské Hradiště a Olomouc.

Památník 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky v Makově

Dne 27. 8. 2015 se uskutečnila vzpomínková oslavy k 71. výročí Slovenského národního
povstání a 70. výročí osvobození Československa u Památníku 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky
v Makově na Slovensku. Pietního aktu se účastnila delegace KV KSČM, KČP a LKŽ Zlínského kraje.

Vratimovský seminář

…
Vratimovský odborný seminář se konal dne 24. října 2015 ve Frýdku Místku na téma „Média
dnes - informují, či spíše manipulují?“ Z okresu se semináře účastnilo 16 zájemců, z toho 5 mladých do
35 let. Jednotlivá vystoupení je možné poslechnout na adrese http://vratimovskyseminar.webnode.cz/.
Na této adrese naleznete i minulé ročníky.
JH

AKTUÁLNÍ TÉMA
Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí spustilo v rámci Operačního programu Životní prostředí 20142020 podporu výměny kotlů v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“. Prostřednictvím programů, které
budou administrovat kraje, budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané, majitelé
rodinných domů. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za
moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel,
případně v kombinaci se solárním systémem na vytápění či ohřev teplé vody. Zlínský kraj stejně jako
ostatní kraje v současnosti pracuje na přípravě vlastního „Programu výměny zdrojů tepla v
domácnostech“. Na podporu výměny kotlů bude ve Zlínském kraji v období 2016-2017 k dispozici cca
155 mil Kč. Zlínský kraj již o tyto prostředky požádal na MŽP, v současnosti probíhá hodnocení této
žádosti. Zatím je předpoklad, že by tento program mohl Zlínský kraj vyhlásit do konce roku 2015 s tím,
že příjem žádostí o dotaci by byl zahájen v lednu 2016. Protože se jedná o dotační prostředky z fondů
EU, je samozřejmě jejich využití vázáno na splnění celé řady podmínek, z nichž zásadní je naplnění
určitého počtu vyměněných kotlů. Zlínský kraj se ve své žádosti musel zavázat k zajištění výměny
minimálně 1080 kotlů. Naplnění tohoto indikátoru je rozhodující nejen pro úspěšnou realizaci programu,
ale i pro možnost získat další prostředky na „Kotlíkové dotace“ ve Zlínském kraji v následujících letech.
Klíčovým faktorem k tomu je samozřejmě zajištění zájmu obyvatel našeho kraje, proto se chystá
samozřejmě cílená informační kampaň, sestávající z celé řady aktivit, které budou časovány především
na období před zahájením příjmu žádostí.
Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen pro majitele
rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí objekt), využívající jako
hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být
vyměněn za: Kotel na pevná paliva. Plynový kondenzační kotel. Tepelné čerpadlo. Instalace solárně
termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. „Mikro“ energetická opatření.
Dotaci však nebude možné využít na:
1. Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a
biomasu.
2. Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
3. Výměna zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu. (Lze tedy
vyměnit kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje,
který je hlavním zdrojem vytápění.)
4. Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na
podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí).
Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu starého kotle, pokud byla
zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky na
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných výrobků,
zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto případě by si však žadatelé měli zajistit fotodokumentaci
původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění
starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze
sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady o
úhradě výdajů spojených s výměnou.
Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě
dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, na provedení „mikro“
energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným
procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje
tepla a místu (obci) realizace výměny. Aktuální informace sledujte na http://www.krzlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html.
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ
Interpelace poslance Jiřího Valenty
Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, opravdu vám nevadí
tristní míra neúčasti ministrů vaší vlády nejen na poslaneckých interpelacích? Padlo to zde ve Sněmovně
již několikrát, avšak skutečně mi nedalo, abych se vás jako hlavy exekutivy nezeptal přímo a před
veřejností také nepožadoval vaši přímou odpověď.
Rozumím tomu, že ministři mohou mít v ojedinělých případech závažné důvody k neúčasti, ale
např. jejich dnešní masová absence se již vymyká zdravému rozumu a poměrně přesně ilustruje přístup
koaliční vlády k zákonodárnému sboru. Domnívám se, že v jistém smyslu paralyzuje i činnost
Sněmovny a nabourává principy Ústavy, na kterých je náš státní systém s přesně vyváženou dělbou moci
vybudován. Fakt, že na začátku projednávání odmítnutých písemných interpelací zde seděl osamocený
ministr Jurečka, byl smutnou ilustrací úvodu dnešního jednacího dne. Následně chyběli ministři i u
dalších bodů jednání Sněmovny, které měli garantovat, a schůze tak musela být přerušena. Jak
tragikomické, ale i trestuhodné. O ústních interpelacích raději ani nemluvě. Býváme připraveni
interpelovat, neboť ke své práci často potřebujeme okamžitou ministerskou reakci. Sněmovní aparát také
pracuje, ale vše vychází nazmar. Hodina činnosti Sněmovny, běžně absencemi ministrů promarněná,
vychází daňového poplatníka přibližně na 560 tisíc korun. Když už je ale dotazy poslanců, a dokonce ani
vlastní body jednání nezajímají, není důležitým alespoň ten ekonomický aspekt? Jindy jsme totiž nuceni
na občanech často až nesmyslně šetřit, o čemž by mohl pohovořit ministr Babiš, ale ten tady ostatně není
a také by zde býti měl.
Pane premiére, zkuste prosím s tímto nelichotivým stavem pracovní morálky ministrů vaší vlády
něco udělat, ať už zde nemusíme řešit jejich despekt ke Sněmovně, potažmo k občanům, ústavnímu
pořádku či hospodárnosti. Jde ale také o prostou slušnost ke kolegům, kteří chtějí pro lidi skutečně něco
nikoli deklaratorně udělat. Děkuji.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče, já se snažím, abych na interpelacích
nechyběl, nicméně svou přítomností nemohu nahradit potenciální neúčast dalších členů vlády na
interpelacích na ministry. Nicméně určitě jsem připraven na nejbližším zasedání vlády, která se sejde v
pondělí, to téma otevřít. Čili budu mluvit s kolegy a určitě je požádám, aby věnovali mnohem větší
pozornost interpelacím na ministry. Já jsem tu byl také v pozici opozičního poslance v této Sněmovně a
také mě štvalo, že když jsem chtěl interpelovat ministra a byl jsem vylosován, to znamená, měl jsem to
štěstí, že na mě došlo v nějakém pořadí, tak ten ministr tady nakonec nebyl. Takže určitě jsem připraven
o tom s ministry mluvit a požádám je, aby tady byli častěji přítomni na jednání Poslanecké sněmovny.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace poslance Josefa Zahradníčka
Poslanec Josef Zahradníček: Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, příjemné a dobré odpoledne.
Není to tak dávno, co se stalo a co se stát nemělo. Téměř celá naše občanská veřejnost odsoudila
a byla pohoršena jednáním skupiny tzv. umělců, kteří se dostali pro nás nepochopitelným způsobem po
lešení na střechu Pražského hradu, sídla našich králů a prezidentů, na střechu symbolu, ke kterému s
úctou, láskou a pokorou vzhlíží každý návštěvník Prahy, a doufám, že i každý občan Prahy. Sám jistě
víte, že ze stožáru sundali standartu prezidenta republika a vyvěsili tam obří červené trenýrky. Co si
dovolila tato, doufám, malá skupinka tzv. umělců, nemá obdoby. V současné době jsme svědky, jak
padají hlavy, v uvozovkách, těch, kteří měli být hrdí na to, že mohli dělat to, co jim ostatní příslušníci v
tichosti záviděli, tj. být součástí ochrany Pražského hradu, sídla našich prezidentů.
Velice se omlouvám, ale nikde jsem nečetl, nebo jsem asi hledal na špatných místech vaše
stanovisko k této politováníhodné události. Proto se vás tímto ptám, vážený pane premiére, i ústy mnoha
občanů České republiky na váš názor, nebo kde se dá dohledat vaše oficiální stanovisko k této události.
Dále se vás ptám, zdali by byla taková benevolence všech odpovědných i v případě, kdyby místo toho,
co tam ta skupina dala, s jejich pomocí aby zavlála nad Pražským hradem, a tím nad celou Českou

republikou např. vlajka tzv. Islámského státu či vlajka někoho či něčeho podobného. Děkuji poslancům
za pozornost a vám za odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, já
jsem na tu věc reagoval. Myslím si, že každý, kdo to viděl, určitě musel přemýšlet o tom, jestli neselhala
ochranná služba, jestli neselhala hradní stráž při ostraze areálu Pražského hradu. Myslím si, že zvláště
naléhavé je to v situaci, kdy už se delší dobu diskutuje vůbec třeba i o riziku zvýšení možnosti
bezpečnostních incidentů v Evropě, a tohle samozřejmě do značné míry byl bezpečnostní incident, takže
chápu reakci Kanceláře prezidenta republiky, její kritickou reakci jak vůči ochranné službě, tak vůči
hradní stráži.
Pokud jde o to věc samu, musím říci, že policie se tou věcí začala bezprostředně zabývat a celou
záležitost vyšetřuje, a je nepochybně na orgánech Policie ČR, aby ve vhodnou chvíli vhodnou formou o
výsledku vyšetřování veřejnost informovaly. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace poslance René Čípa
Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci konkrétního
problému jednoho občana, ale jak jsem se dozvěděl, není to problém, který by se týkal pouze jeho.
Tento občan koupil od Pozemkového fondu ČR v roce 2012 dva pozemky v katastru obce Bílovec.
Jednalo se o ornou půdu. Řádně zaplatil cenu stanovenou kupní smlouvou a pozemky se staly jeho
majetkem. Zároveň s tím dostal potvrzení, že pozemky nebyly podle podkladů katastru nemovitostí a
předchozích evidencí majetkem církve, náboženské společnosti, řádu nebo kongregace. Pozemek tedy
získal a začal užívat v dobré víře. Jaké proto asi bylo jeho zděšení, když v roce 2015 na něj a také na
Pozemkový fond podala římskokatolická farnost Bílovec trestní oznámení ve věci určení vlastnictví.
Proč se musí bezúhonný občan dostat najednou na stranu žalovanou a mít co do činění se
zákonem, když on přece chtěl jen investovat do orné půdy a nic špatného neudělal? Když už tu tedy ty
restituce jsou, a nejsou jen o nemovitém majetku, ale i o peněžním plnění, proč musí k takovým
případům docházet a někteří naši občané se bez svého přičinění ocitají na straně žalovaných? Děkuji
za odpověď.
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení
kolegové, vážený pane poslanče, musím říct, že situace, ve které se nachází tento občan, a těchto případů
je víc, je velice nepříjemná. Já plně rozumím, že je to stav, který není v rozporu, řekněme, s dobrými
mravy a s předvídatelností toho, že někdo nabude něco v dobré víře a pak se dostane do této situace.
Nicméně zatím není legislativní mechanismus, který by na tyto případy pamatoval. Musím říct, že se
budeme muset tím intenzivně zabývat, jak pomoci tuto situaci vyřešit. Vidím tady, že by se případně
nabídl nějaký jiný, náhradní, alternativní pozemek v tomto případě církvi nebo řádu, já nevím, kdo tam
přesně byl, jestli je to biskupství nebo řád, jak jste zmiňoval, a pokusili se zachovat ten majetek, který
ten dotyčný, co to odkoupil, nabyl, asi s ním už nějakým způsobem hospodaří, možná tam utvořil
nějakou investici, budeme se snažit tu situaci řešit ať už prakticky v tom režimu, který jsem popsal, ale
spíše budeme muset vytvořit nějaký legislativní právní rámec, kterým tyto situace pokryjeme. Musím
říci, že to je věc, se kterou předkladatelé zákona o majetkovém vyrovnání nepočítali, musím říci, že se to
dost často také stalo, tento stav, i chybou úředníků Pozemkového fondu, následně Státního
pozemkového úřadu. Takže tady opravdu vinu nese stát a musí se k této problematice postavit. Já vám
dnes nejsem schopen říct jasné definované řešení, kterým to vyřešíme, ale tu zodpovědnost, kterou tady
vnímám, k ní se hlásím a budu chtít v rámci svého resortu to řešení najít.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace s. Hany Aulické Jírovcové
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak já děkuji. Vážený pane premiére, interpeluji vás dnes ve
věci nového usnesení vlády o posunutí rozhodnutí o územně ekologických limitech na Dole
Československé armády do roku 2019. V podkladu vlády Řešení dalšího postupu územně ekologických
limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou uvedeny veškeré dopady a přínosy při rozhodnutích
u všech čtyř předložených variant. V podkladu je uvedeno - cituji: "Z hlediska sociálního i

ekonomického, příjmů a výdajů státu, příjmů obcí se nejvýhodnější jeví varianta čtyři, tedy plné
prolomení na Dole Bílina i na Dole ČSA. Závažným problémem je ale otázka nevyřešení střetu zájmů a
přesídlení obcí. Tento problém však naopak přináší nemalé množství možností ke zvyšování
podnikatelských, a tak i pracovních příležitostí." Zde bych jen podotkla, že občané Černic a Horního
Jiřetína vědí již od 70. let, že ke stěhování z důvodu těžby uhlí dojde. Otázka byla jen kdy a hlavně za
jakých podmínek pro dotčené občany.
Také bych vám, pane premiére, chtěla připomenout, že prolomení limitů na Dole ČSA
podporovala především vaše strana, respektive vaši straničtí kolegové. Oni stáli na dolech před horníky a
slibovali, že pokud dostane strana ČSSD hlasy, bude Armáda prolomena. Dnes už jste jen potvrdili, že
ČSSD v Ústeckém kraji se zařadila mezi strany, které jen slibují, ale sliby neplní. Myslím, že voliči vám
to v dalších volbách vrátí. Je mi opravdu smutno z přístupu této vlády k občanům nejen našeho kraje, ale
i celé České republiky. Uvést do rizik, destabilizace energetické sítě v České republice připraví tímto
rozhodnutím plánovanou likvidaci centrálního zásobování teplem, například i z důvodu neúnosnosti
zvýšení cen pro konečné spotřebitele až o 30 %, a řešit sociální dopad až po vašem rozhodnutí neudělá
dle mého soudu vláda, která je odpovědná vůči svým občanům. A jen podotknu, že veškerá rizika, která
uvádím, jsou obsažena ve vašem podkladu.
Vážený pane premiére, ptám se vás tedy (upozornění na čas), jak je tedy možné, že vláda
rozhodla o variantě číslo dvě, a není nově platné usnesení v rozporu zájmů prosperujícího sociálně a
ekonomicky stabilního státu? Děkuji za odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové,
přirozeně že těžba hnědého uhlí a zejména jeho spalování má negativní vliv na životní prostředí. Důraz
bych položil na spalování uhlí, protože když se podíváte na ty negativní externality, tak mnohem menší
jsou spojeny s těžbou a mnohem větší jsou spojeny se spalováním hnědého uhlí na našem území v rámci
naší energetiky.
My jsme se v koaliční smlouvě zavázali k tomu, že pokud jde o prolomení těžebních limitů v
severních Čechách, je třeba vést další diskusi, a to jako součást definování naší energetické a surovinové
politiky s definitivním řešením horizontu příštích dvou let. Na tomhle jsme se dohodli na konci roku
2013, kdy současná vládní koalice vyjednávala koaliční smlouvu. Já jsem přesvědčený o tom, že ten
postup, který jsme avizovali v koaliční smlouvě, naše vláda naplnila. My jsme totiž nerozhodovali
izolovaně pouze o územně ekologických limitech v Ústeckém kraji, ale rozhodovali jsme nejprve o
energetické koncepci státu. Vláda nejprve v letošním roce schválila energetickou koncepci a ta
energetická koncepce není primárně založená na využívání uhelných zdrojů pro výrobu elektrické
energie v České republice. Energetická koncepce počítá s tím, že tady budou dva hlavní pilíře
energetiky. Ten první pilíř budou jaderné zdroje, které budou rozvíjeny v lokalitě stávajících dvou
jaderných elektráren, to znamená Dukovany a Temelín, a tím druhým pilířem budou obnovitelné zdroje
v celém spektru, které jsme schopni reálně, za rozumných podmínek i z hlediska přírodních zdrojů v
České republice využívat. Čili pilířem naší energetiky podle schválené koncepce už nebude uhlí, ale
bude jádro a budou obnovitelné zdroje. Pokud jde o pozici uhlí v energetice, jeho váha bude nadále
položena do oblasti teplárenství a do oblasti užití uhlí pro vytápění domácností. Pokud jde o podíl na
výrobě elektrické energie, bude uhlí na třetím, čtvrtém místě společně s využitím plynu.
Čili první rozhodnutí, které vláda učinila, je schválení energetické koncepce. Pak jsme také
schválili koncepci využívání jaderných zdrojů v České republice a rozhodli jsme o tom, že vláda bude
podporovat rozšíření a obnovu bloků v elektrárnách Dukovany a v elektrárnách Temelín. To bylo druhé
důležité rozhodnutí, které jsme učinili. A to třetí rozhodnutí v kontextu surovinové politiky je otázka
prolomení, nebo spíše posunu, posunu územně ekologických limitů. Já nemám příliš rád, když se
používá slovo prolomení, protože to navozuje situaci, jako by už potom žádném limity neplatily. Ony
samozřejmě ty limity platí i nadále, ale posouvají se v rámci příslušného území. My jsme se rozhodli
posunout limity pouze na Dole Bílina a rozhodli jsme se neměnit územně ekologické limity na Dole
ČSA. Já jsem přesvědčený o tom, že je to správné rozhodnutí, protože my jsme schopni v tuto chvíli
garantovat potřebu využití uhlí na Dole Bílina, ale panuje velká nejistota o tom, jestli vůbec bude
potřeba uhlí, které by se vytěžilo na Dole ČSA. Čili ta jistota tady není a spíše ty informace, které má
vláda k dispozici, hovoří o tom, že toto uhlí by v takovém rozsahu potřebné nebylo.
Navíc na ČSA přece všichni víme, že tam je velký a zásadní střet zájmů. V případě, že by tam
pokračovala povrchová těžba za limity, tak by to vyžadovalo bourání obcí nebo částí obcí. Teď mluvím

o Horním Jiřetíně a Černicích. Tyto obce včetně i města Litvínova se stavěly a staví negativně k posunu
územně ekologických limitů na ČSA. Pro vládu je ale klíčová i otázka zaměstnanosti. Rozhodnutí o tom,
že posuneme limity na Bílině, neposuneme na ČSA, vláda doprovodila úkolem pro ministry, abychom
připravili program, sociální program pro Mostecko tak, abychom v příštích letech kompenzovali
pracovní místa, která eventuálně zaniknou na Dole ČSA. Současně také budeme chtít zapojit i
Severočeské doly, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ, aby nově vytvářená pracovní místa na Dole
Bílina byla využitelná i pro lidi, kteří budou odcházet z Dolu ČSA. Čili nejenom rozhodnutí o územně
ekologických limitech, ale také o sociálním programu pro Mostecko. A vláda je připravena podporovat
investice na Mostecku, které povedou k tomu, aby tam vznikala alternativní pracovní místa. Takže v
žádném případě nám není lhostejné, co se bude dít na Mostecku, zejména v situaci, kdy ten region je
dlouhodobě postižen velkou nezaměstnaností.
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak já děkuji panu premiérovi za odpověď, ale nemám tolik
času. To znamená, že nemohu tady položit těch otázek, nebo spíš mu rozporovat tvrzení, která tady říkal.
Ale samozřejmě dneska mám interpelaci ještě na pana ministra Mládka, kde budu tedy konkrétnější, i na
paní ministryni Marksovou, kde tedy dostala i úkol v rámci té nezaměstnanosti. To znamená, že se
možná dostaneme i více do jádra té problematiky. A jenom bych chtěla říci, že v současné době je
spotřeba pro teplárny přes 7 milionů tun uhlí za rok, plus elektrárna Ledvice, která potřebuje minimálně
3 miliony tun uhlí za rok. Ale v koncepci, která je připravena, bude se snižovat vlastně těžba uhlí po
roku 2030 na Dole Bílina na nějakých - z 8 na 4,5 milionu tun uhlí, to znamená, že to uhlí tady chybět
prostě bude. A myslím si, že ta tvrzení nejsou prostě všechna pravdivá a dochází tam k velkým
rozporům.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi ještě, abych tedy doplnil svoji odpověď.
Primárně by uhlí, které se v příštích letech vytěží na Bílině - a samozřejmě to, že vláda posunula na
Bílině územně ekologické limity, neznamená, že zítra je možné začít těžit ve větším rozsahu.
Samozřejmě tady bude muset podle zákona nastat příslušný proces a budou tady muset být všechna
potřebná povolení pro to, aby těžba mohla být rozšířena. Ale to uhlí, které bude vytěženo na Bílině, by
primárně mělo být směřováno do tepláren a mělo by být k dispozici domácnostem. Podle analýz, které
máme k dispozici, tak pro teplárny a domácnosti bude uhlí vytěžené na Bílině nezbytné. Jinak bychom
se dostali do situace, že by Česká republika spalovala dovážené hnědé uhlí.
Pokud bychom vyhověli těm požadavkům a neposunuli limity nikde, tak bychom se v příštích
letech mohli dostat do téhle situace do doby, než by eventuálně teplárny a domácnosti našly nějaký jiný
zdroj, ale já se obávám, že pokud bychom začali dovážet uhlí pro teplárny a domácnosti, tak by to pro ně
znamenalo výrazné zdražení. A právě tomuhle negativnímu sociálnímu dopadu vláda chtěla předejít.
A pokud jde ještě o Bílinu, chci zdůraznit, že tam na rozdíl od ČSA obce - Braňany, Mariánské
Račice, Most, Bílina - souhlasí s tím, aby se na Bílině pokračovalo. Požadavek obcí byl, aby územně
ekologické limity nekončily blíže než 500 metrů od zastavěného území. A tam vláda na základě návrhu
ministra Dienstbiera schválila to, že ty limity blíže než 500 metrů nebudou. Takže i tady si myslím, že
vláda vyhověla požadavkům obcí, které jinak souhlasí s tím, aby se na Dole Bílina dále těžilo.
Čili tolik jenom ještě na upřesnění k tomu, co vláda rozhodla. Já nepředpokládám, že bychom se
v té druhé polovině volebního období k tomuto rozhodnutí ještě vraceli, nicméně bude záležet v příštích
letech na vyhodnocení toho, jak bude fungovat státní energetická koncepce.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace poslance Karla Šidla
Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.
Vážený pane ministře, letošní rok byl pro obyvatele Šumavy a Pošumaví jasným příkladem o
nutnosti zajistit racionální hospodaření s vodou. Šumava začala být od roku 1963 chráněna pro své
přírodní a krajinné hodnoty formou chráněné krajinné oblasti a její ústřední část od roku 1991 jako
národní park. V současné době uskutečňovaný způsob ochrany přírody je v rozporu s celosvětovou
vědeckou biotopovou asistenční ochranou. Uplatňováno je ideologicky extrémní pojetí bezzásahových
přírodních procesů, k nimž patří i sucho, povodně, epidemie škůdců, vichřice a požáry, a to k výrobě
virtuální divočiny ve zkulturněných biotopech suchou revolucí. Realizovaným omezením zásahů proti
epidemii kůrovce došlo k rozsáhlému odumření hřebenových smrčin u státní hranice v délce 40

kilometrů. Ideologům bezzásahovosti vůbec nevadí, že Šumava byla také vyhlášena jako chráněná oblast
přirozené akumulace vod. Výsledkem jejich činnosti je, že její vodohospodářská funkce byla
katastrofálně degradována vysušováním Šumavy a zejména jejích rašelinišť, která jsou nejcennějším
přírodním potenciálem. Spolehlivými a nezpochybnitelnými indikátory reálné vodní bilance jsou
vlhkomilné rostliny a vodní živočichové včetně mihulí a stav vody v jezerech a vodních tocích. Dosud
odumřely lesy na ploše 20 tisíc hektarů a škody na lesích činí více než 100 miliard korun.
Nyní mi dovolte položit otázky. První: Jak novela zákona č. 114/1992 Sb. vytvoří podmínky pro
řádnou funkci akumulace vod na Šumavě. Druhá: Může rozšiřování bezzásahovosti zabránit vysušování
Šumavy? A třetí: Proč Ministerstvo životního prostředí neakceptuje dlouhodobé vědecké i praktické
poznatky, že mrtvý les nemůže být lepší než zelený les pro šumavskou přírodu?
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za dotaz. Vážený pane poslanče, je to téma, o
kterém už tady diskuse byla i v rámci interpelací a nesporně bude i v rámci toho, až se dostaneme k
přerušenému projednávání novely zákona 114. Já na tom začátku řeknu to, co jsem již řekl, a to, co platí.
Máte pravdu, Šumava opravdu vysychá. Šumava vysychá dramaticky. A tam, kde se lišíme v
tom názoru - a já se k tomu za chvíli krátce vrátím - je, čím je to způsobeno. Určitě kůrovcová kalamita,
respektive orkán Kyrill a následující kůrovcová kalamita a samozřejmě i rozsah bezzásahových území
není, co by pozitivně ovlivnilo vysychání Šumavy, respektive co by tomu zabránilo. Ale jsem
přesvědčen, že to není ani faktor, který byl rozhodující pro vysychání Šumavy. Už jsem tady o tom
hovořil, těch důkazů je několik.
Z celé řady dostupných odborných studií, např. Z povodí Modravského potoka, vyplývá, že
rozpad stromového patra horských smrčin, to je takzvaný suchý les, prakticky neovlivňuje odtok
srážkových vod v rámci povodí, což prokazují data Českého hydrometeorologického ústavu, která jsou k
dispozici od roku 1931. Před ponecháním řady území samovolnému vývoji byla totiž na mnoha místech
prováděna revitalizace v minulosti narušeného vodního režimu už dříve a v podstatě dnes, respektive v
současné době jsme v situaci, kdy víc jak 3 tisíce hektarů rašelinišť vlastně bylo odvodňováno. Nově
samozřejmě toto odvodnění bylo přerušeno, respektive přibližně na 600 hektarech v minulosti
odvodněných rašelinišť, a podle aktuálních měření poklesla hladina vody v těch revitalizovaných
rašeliništích v průběhu letošního suchého léta v průměru o 15 centimetrů, zatímco u těch ostatních až o
metr. Takže prostě je zřejmé, že významnou měrou se na tom samozřejmě podílelo to odvodňování, což
byl cílený krok. A je naším záměrem a šumavský národní park to má za jeden ze svých prioritních
úkolů, aby pokud možno co nejrychleji, ale ono to bude trvat řadu let, vlastně přerušil a zabránil tomu
odvodňování rašelinišť právě tím přerušením řekněme těch odvodňovacích rýh a dalších opatření, která
tenkrát byla dělána. A dneska samozřejmě se chováme zcela jinak, logicky.
Ta sto čtrnáctka nebrání nebo nevytváří žádné překážky pro možnost akumulace vod v regionu a
naopak, také jsem o tom hovořil, že v rámci plánu péče a i v rámci tedy teď momentálně projektu EIA
bude posuzována možnost obnovení těch klauz, těch splavovacích nádržek, minimálně ve dvou nebo ve
třech případech. A já bych byl osobně rád a uděláme všechno pro to, aby těch nádrží, které bychom
mohli obnovit, a nebylo to v příkrém rozporu třeba v těch prvních zónách s předmětem ochrany, bylo co
nejvíc. To znamená, na vaši otázku - ta novela nevytváří žádné překážky pro možnost akumulace vod a
jsou tam další dokumenty, které k tomu budou přispívat.
K otázce, proč neakceptujeme dlouhodobé vědecké i praktické poznatky, že mrtvý les nemůže
být lepší než zelený les. To je ta základní filozofická debata, nebo já si troufám říct i vědecká debata,
která se dneska vede mezi mnoha vědci, a ty názory jsou opravdu různé. Já ale z vlastní zkušenosti a vy
určitě také ze Šumavy víte, že on ten les, byť vypadá suchý v tom horním stromovém patře, tak on mrtvý
není.
Ono se už dole něco děje a teď jsou různé oblasti, kde se něco děje rychleji, kde to přirozené
zmlazení a ta obnova probíhá rychleji, a jsou tam oblasti, kde to probíhá pomaleji. Souhlasím s tím, že i
ty řekněme suché epizody, jejichž počet se pravděpodobně v budoucnosti bude zvyšovat, tak přirozeně
budou tu obnovu zpomalovat.
Já nejsem ideologickým zastáncem bezzásahovosti, několikrát jsem to řekl. Také jsem řekl, že
bychom měli dát přírodě čas - a to je to patnáctileté moratorium, jsem za to kritizován z mnoha stran -,
aby ukázala na těch bezzásahových územích, co dokáže, a po těch patnácti letech se k té věci vrátit.
Takže nejsem příznivcem teď zásadního rozšiřování bezzásahovosti, rozhodně ne v dohledné době na
těch 50 %, jak chce určitá část veřejnosti. Jsem ale přesvědčen, že vysychání Šumavy daleko více

souvisí s nedostatkem sněhu, s teplými zimami a s nedostatkem vody, která doplňuje během jarního tání
podzemní vody.
Poslanec Karel Šidlo: Děkuji. Já vidím, pane ministře, že se tady asi neshodneme. Já jsem měl na mysli
tou třetí otázkou např. akceptaci zkušeností, a skutečně vědeckých zkušeností, které dal dohromady pan
prof. Jan Čermák z Mendeleho v Brně. Jsou to různá biofyzikální a biochemická měření nejen v České
republice, ale i ve světě. Já si myslím, že ta dokazují jednoznačně, že je skutečně potřeba, aby byl
zachován koloběh vody.
A druhá věc, proč o tom hovořím, je moje osobní zkušenost. Já bydlím v Pošumaví a můžu vám
říct, že tři měsíce bez vody je tragédií pro to území na úpatí Šumavy, nikoli pro samou Šumavu. A
jestliže nebude zelený les, tak já nevěřím, že někdy vzniknou nové srážky na našem území.
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Omlouvám se, bude to méně. Jenom pro rychlou
reakci. Je zase mnoha jinými vědeckými pracemi dokázáno, že nejlepší pro koloběh vody, pro
zasakování vody je paradoxně právě ne to vysoké stromové patro, ale travnaté patro s keři a s menšími
stromky. Vím, jsou ty teorie, jak - také jsem to slyšel teď při přednáškách na Šumavě - jak ty vysoké
stromy vlastně rozčesávají mlhu a zachytávají mlhu a zachytávají srážky. Víte, ono je to... Já mám plný
barák hydrologů i ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, tak se s nimi o tom bavím. Věřte, teď není
čas na disputaci odbornou, ale věřte, že se budeme snažit udělat nebo se snažíme udělat všechno pro to,
aby ten koloběh vody se tam skutečně zachoval. Budeme se snažit minimalizovat ztráty, ke kterým už
došlo, rozhodně je nezvětšovat a naopak udělat všechno pro to, aby došlo ke zlepšení.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace Josefa Šenfelda
Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v
současné době probíhají prodeje zahrádkářských parcel, které jsou ve vlastnictví státu. Prostřednictvím
Státního pozemkového úřadu podle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. za cenu obvyklou, jak je uvedeno
v ustanovení zákona nebo v ustanovení § 14 odst. 1 citovaného zákona, jednotlivým uživatelům
zahrádek. Uváděná situace se dotýká přibližně 144 tis. osob, které jsou evidovanými zahrádkáři na
území celé České republiky.
Na jakém základě je postavena metodika prodeje zahrádkářských parcel jejich uživatelům
vzhledem k tomu, že se bez ohledu k přihlédnutí k územnímu plánu příslušné obce, zvýšení bonity
pozemků vlastní usilovnou prací uživatele postupuje podle neúměrně navýšené ceny stavebního
pozemku, a to překračující tržní cenu v daném místě a čase? Srovnáním se zemědělským pozemkem se
jedná o cenu, která je také až 40krát vyšší, než je tomu u zemědělského pozemku.
K uváděnému prodeji, kde Státní pozemkový úřad vystupuje z pozice vrchnostenského vztahu,
způsob a parametry prodeje jsou dány Metodickými pokyny Státního pozemkového úřadu č. 3/2014 ze
dne 20. 3. 2014 s určeným režimem pokynů k prodeji zahrádkářských parcel s odkazem na limitní
termín podaných žádostí ke dni 31. 12. 2013, se táži, proč je postupováno podle civilního práva a tímto
takovýto prodej zasahuje do soukromoprávního charakteru, když s ohledem na veřejnoprávní úpravu by
mělo být postupováno podle norem správního řízení.
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážená paní předsedající. Milé kolegyně, vážení
kolegové, dobré odpoledne. V reakci na interpelaci ohledně prodeje zahrádkářských parcel mi dovolte
uvést následující.
K první otázce. Zákonná pravidla pro odprodej státních pozemků v zahrádkových nebo
chatových osadách jsou dvojí, a to v závislosti na době podání žádosti o odprodej. Pokud podala
základní organizace Českého zahrádkářského svazu žádost nejpozději do 31. 12. 2012, řídí se pravidla
pozemku dnes již zrušeným zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
umožňoval převod pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách buď za základní cenu podle
bonitovaných půdně ekologických jednotek zvýšenou o přirážky, nebo pokud nebyly pozemky
bonitovány, za průměrnou cenu stanovenou pro jednotlivá katastrální území zvýšenou o přirážku. Zákon
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákon o Státním pozemkovém úřadu, však v tomto
směru stanovil s účinností od 1. 1. 2013 zcela odlišná pravidla pro určování ceny převáděných pozemků.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 tohoto zákona se pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný

hospodařit, převádějí za cenu obvyklou, není-li v jiných částech tohoto zákona určeno jinak. Zároveň je
zde odkaz na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a na oceňovací
vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oceňování převáděných pozemků realizují pro Státní pozemkový úřad znalci jmenovaní soudem
pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, ocenění nemovitostí, a to způsobem, který je v souladu s
příslušnou legislativou. K nesouhlasu se způsobem ocenění pozemků dle § 14 zákona o Státním
pozemkovém úřadu jde pouze dodat, že převod pozemku dle § 10 odst. 3 zákona o Státním pozemkovém
úřadu je za předpokladu splnění všech zákonných podmínek pro kupujícího právo, nikoliv povinnost.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu ve svých přechodných ustanoveních neobsahuje možnost
dokončení rozpracovaných převodů uživatelům zahrádkových a chatových osad. Přechodná ustanovení
uvedeného právního předpisu pouze v § 22 odst. 11 uvádějí: Žádosti podle § 10 odst. 3 podané dne
31.12.2013 se i po tomto datu vyřídí podle tohoto zákona ve znění účinném do 31. 12. 2013.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu již od 1. 1. 2013 stanovil i pro převod dle §10 odst. 3 cenu
obvyklou. V praxi to znamená, že žádosti podané dle zákona č.95/1999 Sb., o prodeji půdy, které nebyly
vyřízeny do 31.12.2012, po 1.1.2013 již nebylo možné dokončit. Jelikož zákon o Státním pozemkovém
úřadu toto neumožňuje, neřeší rozpracované případy. Za současného legislativního stavu není možné
uživatelům zahrádkových či chatových osad převádět pozemky za cenu jinou než za cenu obvyklou.
Ve věci četnosti osob, kterých se situace týká, je třeba uvést, že velký objem žádostí zahrádkářů
byl již vyřízen realizací převodů požadovaných pozemků. Velké části zahrádkových osad již byly
pozemky převedeny do konce roku 2012, zbývají pouze žadatelé na exponovaných krajských
pracovištích v severních Čechách a na severní Moravě. Rozpracované převody dle nového zákona se
dokončují. Nejedná se o celou členskou základnu Českého zahrádkářského svazu, nýbrž o určitý
zůstatek. Členové Českého zahrádkářského svazu hospodaří jak na pozemcích vlastních, tak na
pronajatých od soukromých vlastníků nebo obcí.
K druhé otázce. Státní pozemkový úřad v daném případě vystupuje jako orgán státní moci, tedy
nakládá s majetkem státu, tedy vykonává oprávnění, které náleží vlastníkovi. Dispozice se svěřeným
majetkem pak nelze považovat za výkon veřejné moci. Státní pozemkový úřad zde nevystupuje v
mocenském postavení, ale je jednou ze stran smluvního vztahu. Při prodeji vystupuje Státní pozemkový
úřad za stát jako vlastník, tedy se svobodně rozhoduje, jak se svým majetkem naloží.
Poslanec Josef Šenfeld: Pane ministře, děkuji za odpověď. Vy jste tady řekl, že za současného
legislativního stavu není možné jinak než za obvyklou cenu, tak se ptám, jestli podle vás je morálně
správné, aby kupovali takovouto cenu za cenu obvyklou, to znamená v ceně stavebního pozemku. Řekl
jsem, že je až čtyřicetkrát vyšší než cena za srovnatelnou zemědělskou půdu. Pokud tedy přiznáte, že to
asi není správné, jestli jste ochoten iniciovat změnu zákona, aby byl tento prodej pro zahrádkáře
příznivější. Děkuji.
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Myslím, že problematika je docela složitá v tom duchu, že
bychom teoreticky mohli uvažovat o jiných podmínkách pro prodej pro zahrádkáře, kteří hospodaří v
zahrádkářské kolonii. Nicméně za situace, kdy by musel být předpoklad, že opravdu ten pozemek se
nestane v budoucnu předmětem určitých spekulací a toho, že potom ten, kdo pozemek koupí od státu a
Státního pozemkového úřadu, z něj za pět, deset let nevytvoří stavební parcelu, a tím pádem využije
jakési výhodnosti toho, že stát k tomuto přistoupí jiným způsobem právě tím, že nebude prodávat za
cenu obvyklou.
Nejsem vám dneska schopen dát jasné stanovisko v této věci, jak tento systém nastavit. Můžeme
o tom vést debatu. Nabízí se nám i docela vzácná příležitost, protože včera tady byla projednávána v
prvním čtení novela zákona o Státním pozemkovém úřadu. Myslím, že by bylo dobré, pokud i třeba vy k
tomu máte nějaký konkrétní podnět, jak toto nastavit, vést o tom diskusi a nachystat se na jednání
zemědělského výboru a případně se pokusit o nějakou změnu v rámci druhého čtení v rámci
pozměňovacího návrhu. Tolik asi v tento okamžik, co mohu říci. Děkuji.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Pracovní zasedání Krajských zastupitelů za KSČM a členů VV ZLKV KSČM
Pracovní zasedání proběhlo ve dnech 27. a 28. října 2015 v příjemném prostředí penzionu
Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Zúčastnili se všichni pozvaní krajští zastupitelé i členové

výkonného výboru ZLKV. Cílem setkání bylo vypracovat návrh volebního programu pro volby do
krajského zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskuteční v příštím roce. Cíl se podařilo naplnit a
účastníci pracovního setkání se rozjížděli s vědomím, že první verze dokumentu je na světě. Předložen
bude na krajské konferenci, která se uskuteční v únoru příštího roku.
Zdeňka Hlobilová, zastupitelka ZZK

Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
Za rozhodné období bylo přijato a zpracováno celkem 219 žádostí a bude vyplacena celková
částka 7.723.479 Kč, z toho 217 žádostí je na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v částce
7.650.749 Kč a 2 žádosti na příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie v částce 72.730 Kč.
Pro rok 2015 zbývá na příspěvky k proplacení 3.155.975 Kč. Žádosti budou přijímány do konce měsíce
října. V roce 2016 budou příspěvky vypláceny v rámci programového fondu.
Dotace Zlínského kraje v roce 2016
Odbor strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Odborem právní a Krajský živnostenský úřad a
Odborem ekonomickým provedl komplexní revizi pravidel poskytování programové a účelové podpory
Zlínského kraje s návrhem řešení jejich poskytování, postupu přidělování podpory, zpřehlednění
pravidel pro její poskytování a změny vyvolané novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a nově nastavuje pravidla pro poskytování
dotací v rámci jednotlivých sekcí Fondu Zlínského kraje, který v sobě zahrnuje Programový fond, Fond
kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond. V souladu s tímto zadáním je připravena integrace
stávajících 4 fondů do 1 fondu členěného na 5 sekcí: Rozvojové programy a krizové řízení, Kultura,
Sociální věci, Mládež a sport, Rozvojové projekty.
V jednotlivých sekcích Fondu je poskytována programová a účelová podpora na realizaci
projektů, akcí nebo aktivit, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu
rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí. V sekci Fondu Rozvojové programy
a krizová řízení je kromě rozvoje venkova, neziskového sektoru, dopravy a krizového řízení i životní
prostředí. Příjemci podpory jsou fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby, mimo
organizací zřizovaných Zlínským krajem.
Účelová podpora je poskytována mimo režim Programů Zlínského kraje na realizaci projektů,
akcí nebo aktivit s měřitelnými výstupu definovanými v Žádosti. Na úseku životního prostředí se jedná o
8 programů - programová podpora - Příspěvky na hospodaření v lesích, Podprogram „Podpora
ekologických aktivit v kraji“, Podprogram pro začínající včelaře, Vratky poplatků za vodu, Poplatky za
vodu, které bude administrovat odbor ŽPZE. Účelová podpora - včelařské svazy, záchranné stanice a
Líska o.s. na úseku EVVO, jejich administrace přechází na Odbor Kancelář hejtmana.
RSDr. Jaroslav Procházka, člen výboru

Velká policejní razie u exministra Ivana Langera a spol.
Detektivové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu provedli rozsáhlou razii, která se
týká machinací se 100 miliony kolem voltaelektrické elektrárny Stavětín. Do kauzy je zapojen bývalý
ministr vnitra Ivan Langer se svým obchodním partnerem Ivanem Kyselým. Akce probíhala na úřadu
olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila, dále na pracovišti olomouckých policistů Ivana Kyselého a
Milana Pospíšila. Jsou prováděny trestní úkony na několika místech ČR v Olomouci a Praze. Proti shora
vedeným osobám bylo zahájeno trestní stíhání. Institut zahájení trestního stíhání je upraven v §160 TŘ.
Účelem tohoto institutu je jednak zajistit neprodleně trestní stíhání v odůvodněných případech. Institut je
nezbytným podkladem úspěšného boje s kriminalitou. Podle §160 TŘ se trestní stíhání zahájí nasvědčuji-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestní čin a není ve věci důvod postupu podle §
159 a, b, TŘ. Podmínky pro zahájení trestního stíhání, které musí současně být splněny - podnět k
zahájení trestního stíhání, skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a nedostatek
okolností vylučující trestní stíhání. Langer a spol. jsou tedy důvodně podezřelí z rozsáhlé trestné činnosti
a je na místě vést proti nim trestní stíhání se všemi důsledky až po pravomocné odsouzení.
JUDr. Pavel Malenovský

NAPSALI JSTE NÁM
Výročí listopadových událostí v roce 1989
17 listopadu budeme mít další státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“. Uplynulo již 26
let od listopadových událostí v roce 1989, od sametové revoluce, která byla vedena pod heslem „Pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Za těch 26 let, které od té doby uplynuly, mnozí lidé v ČR tuto
událost hodnotí kladně, ale také záporně. Mnozí, zejména někteří mladí, kteří dosud nemají dostatek
životních zkušeností, události hodnotí kladně. Zejména oceňují možnosti cestování, změnu v uvolnění
demokracie a konec jedné vládnoucí politické strany. Lidé středního a zejména staršího věku si
uvědomují, že výročí postupem doby nemá takový ohlas, který naši pravicoví odpůrci očekávali. Mnozí,
kteří tehdy omezeném rozsahu, cinkali na náměstích klíči, si uvědomují, že zdaleka nebylo splněno to,
co slibovali. Mnozí se stali nezaměstnanými, bezdomovci a žijí v chudobě. Především to byli mladí lidé,
kteří se nechali oklamat a podlehli emocím a antikomunistické propagandě.
Po listopadu 1989 a známé převratové události, změně politické situace se ze zločinců a
narušitelů našich zákonů stali hrdiny a napadání členů KSČ se stalo módou. Kapitalismu zaprodaná
média a pravicoví politici přešli do propagandistické ofenzívy. Překrucování faktů a falšování historie se
staly útočnou zbraní proti členům KSČ. Narůstal psychický teror, výhrůžné dopisy a vyřizování účtů.
Mstivá odveta byla vedena s cílem bořit vše, co bylo vykonáno v období budování socialistické
společnosti. Současný kapitalismus nám přináší nezaměstnanost, bezdomovce, drahotu, lichvu, exekuce,
zadluženost (150 000 korun na osobu ČR), kriminalitu, drogy apod. není divu, že v takové atmosféře
mnoho čestných členů KSČ nevydrželo nátlak anti socialistů, odešlo z KSČ a stáhli se do soukromí a
neangažuje se. Dokonce někteří se báli o své rodiny. O to víc si musíme vážit těch, kteří ve straně
setrvali a zůstávají stoupenci socialistické společnosti. Věřím však, že tito lidé v případě nutnosti, budou
ochotni postavit se na správnou stranu barikády. Svědčí o tom i výsledky do všech zastupitelstev.
Chci také připomenout, že někteří si neuvědomovali, že naše republika v roce 1989 měla značná
aktiva, minimální dluh v zahraničí, prosperující průmysl a zemědělství a byla velká šance na požadavek
uvolnění svobody a demokracie. Je snad v současné době vyjádřením svobody tunelování, rozdělování
lidí, snaha urvat kos kořisti na úkor druhého, možnost bohatých kupovat si díky penězům cokoliv,
včetně titulů na univerzitách, přihazovat kamarádům ze stejné politické strany zakázku za mnoho
milionů, najímat si nájemné vrahy k odstranění konkurence apod. V pravém smyslu je to svoboda
džungle. Rozkradli jsme republiku do zahraničí, máme kolem 500 000 nezaměstnaných. Naše podniky,
s kterými jsme se chlubili, už neexistují, nebo jen v omezeném rozsahu. Jsou to například: sklárny,
porcelánky, textilky, cukrovary aj. Je tomu tak i u nás v Holešově, cukrovat, LOANA, TON, ČSAO,
Vodní zdroje, Sfinx. A to máme tento státní svátek oslavovat?
Tento stav a situaci nelze pokládat za úspěch a vymoženost „sametové revoluce“ v roce 1989. A
tak to také chápe velká část našeho národa, když utahujeme opasky rodinám s dětmi, důchodcům aj.
nedostávají se peníze ve zdravotnictví, školství a v sociální oblasti.
Mnozí rodiče si nemohou dovolit dávat děcka na studium na vysoké škole. Na příklad studující
z Holešova, který studuje v Praze, Brně měsíčně potřebuje 11- 12 000 Kč a to za podmínek, že nebude
navštěvovat žádné kulturní a sportovní akce a nebude navštěvovat hospody a podobná zařízení. Pro
ilustraci uvádím několik čísel. Před „sametovou revolucí“ ubytování na koleji stálo řádově v deseti
korunách. Dnes 3 100 - 3 300 Kč měsíčně. Stravování v menze, dříve oběd kolem 7 - 8 Kč. Dnes oběd
bez polévky 55 až 700 Kč. Jízdné ČSD (4x) 1 500 Kč, jízdné za metro 1 500 Kč. Dále student potřebuje
studijní pomůcky, oblečení a jiné věci. Z toho vyplývá, že ta normální rodina není schopna finančně
zabezpečit studium svých děcek na vysokých školách. Pokud studují, tak bez finanční pomoci prarodičů
by to nezvládli. Neboli vracíme se do doby 1. republiky „demokratické masarykovské“, kdy na těchto
školách zpravidla studovali jen děti bohatých rodičů.
V závěru chci uvést, že porážku v roce 1989 neutrpěly základní socialistické ideje, jak je utvářeli
představitelé pokrokového hnutí v předešlých stoletích, ale dogmaticky uplatňovaný model socialismu.
Ale že by měl být kapitalismus u nás programem, s tím zásadně nemohu souhlasit.
Josef Bozděch

Aktuálně k situaci v Řecku a doma
Požádali jsme našeho dlouholetého kamaráda a soudruha Statise Prusalise o krátký rozhovor.
1. Jak jsi trávil horké letní dny? Měl jsem a mám mnoho práce s hudbou a tak jezdím
a zpívám a tuhle jsem s orchestrem Alexandrovců v mém studiu natočil dvě písně
„Majovy wals“ píseň o osvobození Vídně Rudou armádou a samozřejmě „Svatou
válku“. Vstupuji do zpráv různých rozhlasových stanic a dokola chtějí znát můj názor
na to a na ono. Je pravdou, že jsme spolu s Frantou Čechem jediní skuteční odborníci
na ženy, ale takové otázky ne a ne přijít. To je pořád EU a svět kolem. Také Řecko a to
velmi lidi zajímá.
2. Co říkáš na aktuální situaci ve své domovině v Řecku? No vidíte a je to tady. Řecko je těžce
zkoušenou zemí. Ale vrátíme-li se ke králi Šalamounovi a jeho prorockým slovům Úspěšný národ
Helénů vždy nenáviděn těmi méně úspěšnými, toť věčná zbraň slabých pak pochopíme proč. Lidstvo je
nevděčné. Vždyť jen název Řecka by měli lidé vyslovovat s pokorou a úctou ke všem a všemu co země
pod Olympem lidstvu dala a s jejich hroznů jí lidstvo dodnes. Nedivím se, vždyť ještě nejsou spočítáni
všichni mrtví druhé světové války a lidé zapomínají, kdo lidskou civilizaci tehdy zachránil a kolik to
stálo obětí. A není málo těch, kteří po tom všem utrpení Ruského lidu na něj vymýšlejí sankce a dokonce
znovu chtějí konfrontaci síly. Z pohledu těchto skutečnosti není pro Řeckou vládu znepokojivé co vracet
a komu. Nikdo nepřežije. Ale nedostane-li Německo nebo ostatní věřitele ani cent, mají dávno své pod
slamníkem. Všechno je velké divadlo s poměrnou vinou Řeckých pravicových vlád. Ale to divadlo jako
vždy zaplatí ten nejchudší pracující člověk. A tady bych se zastavil, protože Řekové už nemají kde
couvnout. A budou v Evropě, kterou samotnou Řekové pokřtili velké události.
3. Mělo by Řecko vystoupit z EÚ? Rozhodně ne. Ale EU by měla být společenstvím svobodných
národů a fungovat z jejich vůle a k jejich užitku. Není daleko den a v krizi se octnou další země EU
podle daného scénáře a pak tu budou Otázky s velkým O.
4. Jak hodnotíš naše členství v NATO? Je to agresivní pakt a má na svých pažbách mnoho zářezu
lidského utrpení a bolestí. Tam rozhodně chlapci s mírumilovnou slovanskou duší nepatří. Nedokážu si
představit, že český voják zabíjí někoho, o kom nic neví. Sám jako příslušník jednotek NATO je
nezvaným hostem a s ochranou naší vlasti to nemá nic společného.
5. Jakým prezidentem je Miloš Zeman? Velkým a svými postupnými kroky se dá tušit, že s pohledu
svého národa jak jsem napsal pro Parlamentní listy - zastíní i KARLA IV.
Děkujeme za Tvé názory a přejeme do další činorodé práce pevné zdraví a vždy dobrou náladu.
Otázky kladl: Jaroslav Procházka

Bude zima, bude mráz
Pokud bych měla zapátrat v paměti, těžko bych si vybavila den, kdy jsme slyšela první zprávy o
uprchlících. Pomalu, ale jistě se tyto články a zprávy staly koloritem běžných dní. Dozvídáme se kolik
uprchlíků přišlo, a kolik ještě přijde a tak nějak v tom všem dění jsme se přehoupli do nastávající zimy.
Ovšem tu také pocítí příchozí migranti. Co s těmito lidmi bude? Nejsou na zimu zvyklí ani nejsou řádně
vybaveni. Vláda sice pro ně vyčlenila finanční prostředky, ale co naší lidé, kteří každoročně zimu tráví
venku, protože nemají kam jít? Najdou se i pro ně peníze, nebo dopadnou stejně jako naši senioři se 40
korunami k důchodu?
Vždyť ne každý se na ulici ocitne vlastní vinou. Těchto lidí se nikdo neptá, zda mají co jíst, kde
spát. Tady musí stačit pomoc dobrovolníků, kteří nemají bezednou kasičku. Sem tam se najde i chápavý
jedinec, který obdaruje bezdomovce oděvem či přikrývkou. Co se týká těchto lidí, problém jako by
nebyl. Nebo že by se konečně probrala chamtivá církev a udělala něco pro bližního svého? Upřímně
bych raději ze svých daní pomáhala opravdu potřebným v Česku, než platit podle diktátu EU a madam
Merkelové. Jenže ptá se nás někdo? Je pro mě nepřípustné, aby se na nás přiživoval kde jaký uprchlík a
o našich bezdomovcích se udělala jen plytká reportáž do televizních novin. Bohužel, jsme si zvykli ke
všemu jen mlčet a nadávat v hospodách. Je třeba říci jednoznačně, ať si p. Merkelová nechá, co její jest a
my pojďme pomáhat tady doma.
Ve skrytu duše si tedy přejme, ať je zima mírná a bez ztrát na lidských životech.
Ing. Eva Badinková

Jak se stalo, že k nám do Zdounek zavítal pan prezident?
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zdounky
dne 24. září 2015 starosta zastupitelům sdělil, že nás 14. října
navštíví pan prezident Miloš Zeman, první půlhodinu bude
mluvit s námi zastupiteli a druhou půlhodinu s občany. „Bylo
by vhodné, abychom se tohoto setkání zúčastnili v plném
počtu,“ dodal starosta. Samozřejmě jsem kývla, protože je to
nejen moje povinnost, ale i čest.
Nadešel onen očekáváný den. Zastupitelé, starostové
z okolních obcí a místní podnikatelé měli dorazit do přísálí
domu kultury po 15:00 hodině, ačkoliv program začínal
v 16:00 hodin. Usadila jsem se s kolegy, popíjela kávu. Mezitím jsme se měli dohodnout, kdo bude panu
prezidentovi klást dotazy. Na většině zúčastněných byla patrná nervozita. Pánové seděli celí zaražení a
vůbec se nehlásili. „Ostuda“ pomyslela jsem si. Dotazy jsme tedy začaly klást my ženy, které jsme
seděly v první řadě. Paní místostarostka se ptala na agenturu Frontex, naše radní za KSČM na sociální
problematiku, já na názor pana prezidenta ohledně TTIP a ředitelky ZŠ a MŠ rozebíraly školský zákon.
Následně se pánové osmělili a ptali se na migrační politiku, anexi Krymu a na fungování státní správy.
Po posledním dotaze, když si pan prezident oblékal kabát, objevila se náhle u jeho stolu naše zasloužilá
knihovnice s knihou „Jak jsem se mýlil v politice“ a propiskou. Mrzí mne, že jsem také nenašla tolik
průbojnosti, jelikož knihu také mám a ještě bych se s panem prezidentem vyfotila, protože jindy k tomu
příležitost nebyla.
Přesně dle plánu v 16:20 začalo setkání s občany před domem kultury. Po vtipném monologu
pana prezidenta byl prostor na dotazy od občanů. A i když také zde se nejdříve mnoho lidí nehlásilo,
postupně se tazatelé osmělovali a od občanů zazněly otázky
ohledně vojenské přehlídky v Moskvě, které se prezident
nezúčastnil, jeden občan měl obavy, aby znovu nekandidoval
ten „zločinec“. Pan prezident se svěřil se svou platonickou
láskou k Audrey Hepburnov, a že v dětství byl jeho
nejoblíbenější knihou Kája Mařík, má rád filmy jako Cesta
z města a vše od Cimrmanů. Prezident se na závěr podepsal do
pamětní knihy obce a z rukou starosty obdržel zarámované
panorama Zdounek, perníkový znak obce a další dary.
Prezidentská kolona se následně přesunula do Osvětiman.
To byla část prvního dne třídenní návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji za
doprovodu hejtmana Stanislava Mišáka, který pro prezidentovu návštěvu vybral právě Zdounky.
Ing. Kateřina Srncová, zastupitelka obce Zdounky

Krajské volby
Během letních měsíců byl proveden průzkum veřejného mínění zaměřený na krajské volby, které
se budou konat 2016, pravděpodobně měsíci říjnu. Průzkumu se v České republice zúčastnil
reprezentační vzorek 18+ v počtu přes 8 tisíc respondentů. Z toho ve Zlínském kraji asi 550
respondentů. Průzkum řešil volební preference jednotlivých politických stran a hnutí dle krajů.
KSČM v první průzkumu dopadla relativně dobře. Ze 13 krajů (v Praze se krajské volby
nekonají) je druhá v pořadí v 6 krajích, třetí v pořadí v 5 krajích a ve dvou krajích je na čtvrtém místě.
Ve Zlínské a Pardubickém kraji by získala až 4. místo.
JmK
MSK
Olomoucký
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
3 místo
3 místo
3 místo
3 místo
3 místo
4 místo
15,1 %
19,5 %
19,1 %
15,4 %
16,6 %
14,8
Hradecký
SČK
Vysočina
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
2 místo
2 místo
2 místo
2 místo
2 místo
2 místo
15,8 %
16,1 %
16,6 %
17,1 %
20,3 %
14,1 %

Zlínský kraj nedopadl dobře v průzkumu. V krajských volbách v roce 2012 KSČM získala 16,08
% a průzkum v roce 2015 ukázal jen 15,1 %. Pokles je 1 %. V čem je příčina? Pracovali krajští
zastupitelé v zastupitelstvu Zlínského kraje špatně nebo pracovali dobře, ale voliči ve Zlínském kraji se
o jejich práci nedozvěděli nebo je jiná příčina? Ať si každý zastupitel vyhodnotí svůj přínos a prezentaci
své práce mezi občany - voliči.
Volební výsledky získané v průzkumu nejsou volební výsledky ve volbách, ale jsou zamyšlením
pro nás jak oslovit další voliče. Do krajského parlamentu dle průzkumu by se dostalo jen 5 strana a
hnutí. Ostatní by zůstaly pod 5 % hranicí. Pořadí ukazuje tabulka:
ANO
ČSSD
KDU ČSL
KSČM
TOP 09
19,1 %
18,7 %
16,9 %
15,1 %
6,3 %
Jsou to první předběžné výsledky průzkumu veřejného mínění, které se mohou do krajských
voleb změnit ve prospěch i v neprospěch KSČM. Nás čeká hodně práce k získání a přesvědčení voličů,
aby volili naše kandidáty. Musíme získat nejen všechny členy a sympatizanty KSČM, ale hlavně získat
další voliče řad nerozhodnutých voličů, kteří podpoří KSČM.
Zdroj: SANEP, připravil JH

Levice a pravice v české společnosti
Velmi často se hovoří o levici či pravici v ČR. Občané, voliči, se prezentují svými postoji a
názory v levém, středovém či pravém spektru společnosti, ale ne vždy volí dle svých postojů a názorů.
Průzkum ukazuje rozložení občanů - voličů na levopravé škále.
Proběhlo šetření, kde byla položena respondentům otázka: „V politice lidé někdy hovoří o
pravici a levici. Kam byste se sám zařadil?“. Respondent se sebezařazoval na jedenáctibodové škále.
Body 1 až 5 prezentovaly levou část spektra, bod 6 představoval střed a body 7 až 11 zastupují pravé
spektrum. Tabulka ukazuje výsledky v sebezařazení respondentů na 11 bodové škále. 9,2 % respondentů
nevědělo jak se zařadit a odpovědělo „nevím“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4,5
5,4
8,1
9,3
9,3
19,4
8,8
12,1
7,3
3,8
2,8
LEVICE

STŘED

PRAVICE

Z průzkumu vyplynulo, že 36,6 % respondentů sebe zařadilo do levého politického spektra.
Z toho 18 % (body 1 až 3) lze označit za vyhraněnou levici a 18,6 % za levý střed (body 4 a 5). Do
pravicového spektra se přihlásilo 34,8 % respondentů. Z toho 13,9 % se řadí k vyhraněné pravici (body 9
až 11) a 20,9 % k pravému středu (body 7 a 8). 19,4 % respondentů se řadí k politickému středu (bod 6).
Podrobnější analýza průzkumu ukázala na řadu rozdílů v hledisku sebezařazení. Například podle
věku. Se zvyšováním věku vzrůstá podíl těch, kteří se identifikují k levici. Ve věku od 60 let a výše se
k levici nebo k levému středu hlásí 58,4%. Sebezařazení do pravé části je rovnoměrněji rozloženo. Vyšší
zastoupení k pravici a k pravému středu je vidět u věkové kategorie 20 až 44 let.
Podle subjektivního hodnocení „špatné životní úrovně domácnosti respondenta“ levice a levý
střed činí 59 % a u „dobré životní úrovně domácnosti respondenta“ 25,6%. Respondenti, kteří
konstatovali životní úroveň ani dobrou nebo ani špatnou je tvoří u levice a levého středu 39,1 %.
Podle stupně nejvyššího dokončeného vzdělání je jednoznačný příklon k levici nejčastější u
respondentů se základním vzděláním. Mezi vysokoškoláky je výskyt pouze sporadický.
TABULKA UKAZUJE SEBEZAŘAZENÍ RESPONDENTŮ DLE POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ
STRANA/HNUTÍ

TOP 09
ODS
ANO
KDU ČSL
ČSSD
KSČM
rozhodnutí voliči
nerozhodnutí

LEVICE

LEVÝ STŘED

STŘED

NEVÍ

0
2,1
4,2
12,5
30,3
79,5
14,6
11,9

4
2,1
14,7
25,0
42,1
13,3
13,8
11,9

8
6,4
20,5
14,6
15,2
2,4
25,1
28,4

0
4,3
4,2
8,3
1,7
1,2
21,8
11,9

Z regionálního hlediska průzkum ukázal, že vyhraněně levicově orientovaní respondenti jsou
častěji na Moravě oproti Čechám. Mezi pravici se nejčastěji řadí obyvatelé Prahy.
Průzkum ukázal rozložení voličů ve společnosti při sebezařazení respondenta. Při získávání
podpory od nerozhodnutých voličů nebo voličů, kteří na otázku odpověděli nevím, či rozhodnutých
voličů, kteří se nehlásí k žádné politické straně a hnutí jsou rezervou k získání pro podporu KSČM.
Zdroj: CVVM, připravil JH

I. bowlingový turnaj
Uskutečnilo se setkání mladých členů a sympatizantů
KSČM okresu Kroměříž. Bowlingový turnaj se konal pod
záštitou Ing. Marie Pěnčíkové, poslankyně PS PČR za
KSČM. V pátek 16. 10. 2015 ve Sportcentru Paráda v
Kroměříži proběhlo toto neformální setkání od 17:00 hodin.
Na začátku byli sice nějaké technické problémy s
bowlingovými dráhami, ale nakonec to dobře dopadlo a
mohli jsme si všichni zahrát. Hlídání dětí zajistily ženy z
Levicového klubu žen Jaroslava Ovečková st. a Iva Daňková.
Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění ve formě
švédských stolů. Probrali jsme mnoho témat jak formálních,
tak neformálních. Hlavní je, že jsme se poznali a můžeme
začít pomalu „rozběhnout" práci komisi mládeže v okrese
Kroměříž. Po skončení turnaje se vyhlásily výsledky turnaje.
Výherci se cen vzdali ve prospěch vánočního večírku, tak
snad všichni dorazí, aby si svou výhru mohli vychutnat.
Přes veškerá má očekávání jsem byla příjemně
překvapena, v jakém hojném počtu jsme se sešli. Doufám, že
všem zúčastněným se bowling líbil a doufám, že naše další
komunikace bude jen dobrá. Těším se na další akce.
Jarka Ovečková ml., členka komise mládeže ÚV KSČM

LEVICOVÝ KLUB ŽEN
Setkání LKŽ v Počenicích
Na pozvání naší členky p. Sedlaříkové se tentokrát konala říjnová pracovní porada LKŽ na
místním Obecním úřadě v Počenicích. Porada byla zaměřená na činnost LKŽ, ale i na velmi aktuální
otázku uprchlíků. K tomuto tématu se vyjádřila i poslankyně p. Pěnčíková, která byla našim hostem.
Dále nás také seznámila o současném dění v poslanecké sněmovně. Setkání s paní poslankyní bylo velmi
zajímavé a příjemné a tímto jí děkujeme za účast. Nesmíme opomenout poděkovat naší člence p.
Sedlaříkové a starostce Počenic p. Procházkové za příjemné uvítání a bohaté občerstvení.
Iva Daňková, členka LKŽ

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ

Členové KČP se účastnili Setkání Čechů a Slováků v Brušperku a delegace KV KČP Zlínského
kraje položila věnec k Památníku 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky v Makově na Slovensku.
Připravil: JH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem našim členům - jubilantům






říjen:

Tillerová Jarmila
Hubáčková Terezie
Němčík František
Staňková Ludmila
Koláček Antonín
Ondrová Dagmar
Kytlicová Ludmila
Kenšová Ludmila
MUDr. Manďák Ivan
listopad: PhDr. Šelešovský Antonín
Šindelek Bohumil
Ing. Menšík Miroslav
Kovaříková Anežka
Matyášová Jiřina
Ing. Doležalová Jana
Žůrek Karel
Ides Karel
Menšík František
Špíšek František
Votava Zdeněk
prosinec: Kryl Ladislav
Škarpichová Žofie
Němčík Alois
Novosad Karel
Turečková Anna
Michalíková Květoslava
Kopeček Rostislav
Linhartová Naděžda
Bednaříková Zdena

93
91
90
90
80
80
65
65
65
91
89
88
86
85
75
70
65
65
60
60
93
92
88
86
87
86
85
80
65

Bystřice p/H
Chropyně
Holešov 3
Holešov 8
Holešov 8
Kroměříž 31
Chropyně
Kroměříž 7
Holešov 3
Holešov 3
Holešov 5
Holešov 3
Brusné
Bystřice p/H
Kvasice
Bojanovice
Bystřice p/H
Holešov 8
Kvasice
Bystřice p/H
Holešov 5
Brusné
Holešov 3
Holešov 8
Holešov 8
Koryčany
Kroměříž 2
Kroměříž 23
Kvasice

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
Komise mládeže



Datum: 3. prosince 2015;
Místo: velká zasedačka OV KSČM;
Vánoční večírek




Datum: 18. prosince 2015, od 17:00 hodin;
Místo: velká zasedačka OV KSČM;

Blahopřání na stránkách Informačního zpravodaje
Redakční rada bude zveřejňovat blahopřání členů, kteří v roce 2016 oslaví kulaté narozeniny.
Většinu jubilantů potěší zveřejnění blahopřání. Jsou členové KSČM, kteří nemají zájem o zveřejnění
svých osobních údajů. Chceme vyhovět požadavkům a respektovat přání jubilanta. Výbor ZO KSČM
předloží projednaný Seznam jubilantů 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let, 85 let a pak každý rok pouze
těch členů ZO KSČM, kteří budou souhlasit se zveřejněním. Seznam může být zpracován na celý rok
nebo po čtvrtletí. Termín je stanoven redakční uzávěrkou Informačního zpravodaje, která je na poslední
straně dole - Kalendář akcí. Na žádosti poskytnuté po redakční uzávěrce nebude brán zřetel. Seznam
může být psán i rukou a předán na okresní výbor osobně, poštou nebo elektronickou poštou.
JH

Komu vyhovuje současný stav bývalé věznice v Uherském Hradišti?!
Věznice v Uh. Hradišti byla založena 1897. Investiční záměr „Adaptace a přístavba objektu
bývalé věznice v Uh. Hradišti“ byl zpracovaný Stavoprojektem Gottwaldov v roce 1986. Akce zastavena
po roce 1989. Později na rekonstrukci nemá stát dostatek finančních prostředků. Přitom jen stavba
justičního paláce v Brně byla předražena o cca 600 000 000 Kč. Co další finančně „vydařené“ stavby či
akce.
Když USA mučí, svobodné múzy mlčí. Z vyšetřovací komise senátu USA o budování tajných
věznic je věrohodně prokázáno, že k získávání „potřebných informací“ byly používány brutální metody,
včetně fyzického násilí a mučení simulovaného topení známého jako waterboarding či dlouhodobého
odpírání spánku a potravy. Proto jsou zváni do ČR jako představitelé demokratického vzoru vypořádání
se s totalitní minulostí a věrohodného odsouzení brutálních metod represivních složek mají přece
nejčerstvější zkušenosti.
Zdroj: OV KSČM Uh. Hradiště, připravil: JH

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 1/2016 je 20. února 2016

Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
 573 337 753
725 646 089
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