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Úvodem

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
v tomto vydání zpravodaje Vás musíme informovat o personálních změnách
v okresní organizaci KSČM na Kroměřížsku. Na jednání OV na funkci
předsedkyně OV rezignovala Marie Pěnčíková. Na dalších stránkách Vám svými
slovy vysvětlí, proč. Já osobně jsem s její rezignací příliš nesouhlasil, ale je to
samozřejmě její volba. Ač jsme se třeba ne zcela vždy shodli, bylo vidět, že
s. Pěnčíková pro stranu odvádí velký kus práce a že stranické práci opravdu
věnuje i spoustu vlastního volného času. Marie ovšem zůstává jedničkou
kandidátní listiny KSČM ve Zlínském kraji pro poslanecké volby a pevně věřím,
že ji většina čtenářů zpravodaje v této kandidatuře podpoří.
Samozřejmě, i další práce okresního výboru bude nadále zajištěna. VV OV
zůstává ve stejném složení. OV pověřil řízením stávající 1. místopředsedkyni
Zdeňku Hlobilovou, místopředsedou zůstávám já, dalšími členy zůstávají Marie
Pěnčíková, Kateřina Ambrožová Srncová a Tomáš Vukelič. Platí dosavadní
provozní doba OV (uvedena také na poslední straně), pokud se nám ozvete např.
telefonicky, že naši spolupráci potřebujete i jindy, tak Vám také vyhovíme, pokud
to bude možné.
Co se týče zpravodaje, byl jsem upozorněn, že v minulém čísle nebyla informace
o úmrtí s. Chloupka. Bohužel, covidová sekera ťala i do našich řad, ztrát členů
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bylo poměrně hodně, a ne vždy se k vedení OV tato informace dostala. Což je pro
nás nepříjemné nejen proto, že někoho neuvedeme ve zpravodaji, ale zkresluje
nám to i členskou evidenci. Proto prosíme o hlášení úmrtí členů, o kterých se
dozvíte (stačí e-mailem nebo SMS). Raději, ať se k nám informace dostane
vícekrát než vůbec. Samozřejmě je nám líto ztráty s. Chloupka a vyjadřujeme
rodině a přátelům upřímnou soustrast (to se týče i dalších případně neuvedených).
Chci zde jménem VV OV poděkovat i všem členům a příznivcům, kteří se zapojili
do pomoci zasaženým tornádem. A nebylo jich z naší okresní organizace málo!
Chci upozornit, že KSČM organizuje sbírku finančních prostředků pro potřebné.
Pokud máte Vy nebo Vaše ZO zájem přispět, je možno prostřednictvím OV.
Jedním z nejdůležitějších úkolů následujícího období, které nás čekají, jsou již
zmíněné poslanecké volby. Průzkumy ukazují, že nemáme nic jisté. Pokud se
extrémně nezadaří, parlament by mohl skončit úplně bez levicové strany. O to
více je třeba zabrat. Půjde o každý hlas. V loňských krajských volbách na
Vysočině se jedna strana do zastupitelstva nedostala právě o jediný hlas. Pojďme
tedy zabojovat společně!
Ing. Michal Kostka

K rezignaci na funkci předsedkyně OV
Možná již jste mnozí zaznamenali, že jsem, po několika letech ve funkci, na post
předsedkyně OV KSČM Kroměříž rezignovala. Funkce předsedkyně OV pro mě
byla důležitá a propojovala mou práci poslankyně PSP ČR s prací v okresní
organizaci, s jednotlivými členy našich základních organizací. Bohužel se
nacházíme ve fázi, kdy se naše strana začala potýkat s celou řadou problémů, a je
nanejvýš důležité, abychom se semkli a zabojovali o naše místo v politickém
spektru. Nejde jen o to obhájit pozice strany v poslanecké sněmovně, ale obhájit
její pozici coby nejsilnější levicové strany v naší republice. Místo toho se začaly
v naší organizaci objevovat problémy, vzájemné obviňování z prohraných
krajských voleb, zbytečné pošpiňování našich vlastních členů navzájem, vyjádření
některých našich soudruhů, která se sice nezakládají na pravdě, ale jsou šířena
mezi ostatní členy naší strany, a řada dalších nepříjemných situací. Jelikož jsem
vedla okresní organizaci do krajských voleb, navrhla jsem rezignaci na funkci
předsedkyně, protože jsem to po tom katastrofálním výsledku považovala za
správný krok. Ostatní výše uvedené okolnosti mě utvrdily v tom, že moje setrvání
ve funkci by jen napomohlo dalšímu prohlubování problémů, což ubližuje hlavně
naší straně. To je to poslední, co teď strana potřebuje.
Neodcházím od práce, budu pro stranu pracovat dál a budu se jí snažit v rámci
svých možností co nejvíce pomoct. Naše okresní organizace vždy patřila k těm
akčnějším. Uměli jsme uspořádat společně oslavy 1. máje, MDŽ a řadu dalších
akcí. I volební výsledky jsou u nás nejlepší v kraji. Doufám, že tohle vše se nám
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podaří zachovat a udělat mnohem víc. Na nejbližší okresní konferenci si potom
práci opětovně zhodnotíme, tam budete moct prostřednictvím svých delegátů
zhodnotit i mou dosavadní práci.
Přeji vám v tyto letní dny co nejvíce pohody, slunečného odpočinku a hlavně
zdraví. Byla, jsem a snad ještě i chvilku budu tady pro vás.
Ing. Marie Pěnčíková

Komunisté pomáhali zasaženým tornádem
Komunisté z Kroměřížska vyslali své zástupce do zasažených oblastí 25. 6., 26. 6.
a 3. 7. Místní lidé byli za každou pomocnou ruku k dílu vděční.

Výstup, setkání i ruce k dílu
Různě trávili víkend členové a
sympatizanti
KSČM.
Vzhledem
k uvolňující se situaci připravil OV
KSČM Ústí nad Orlicí na sobotu už
tradiční výstup na Kralický Sněžník.
V »sousedních« Sekeřicích proběhlo
Setkání občanů jako zahájení volební
kampaně KSČM v okrese Jičín. Přímo na
živlem zasaženou jižní Moravu vyrazila
skupina dobrovolníků kolem Kateřiny Konečné. »Za svůj život jsem zažila
hodně, ale tomuto se nic nevyrovná! Snad jsme aspoň trošku pomohli. Všem, kdo
jste přidali ruku k dílu jakýmkoli způsobem, děkuju. Jak můžete aktuálně pomoci,
najdete na webu Jihomoravského kraje. Na
Facebooku jsme to sice schytali, že děláme
předvolební kampaň. Možná vás překvapím, ale
myslím, že většina lidí, které jsme potkali,
nevěděla, kdo s Marií Pěnčíkovou jsme a my to
ani nikomu za celý den neřekli… A přesto byli
rádi, že tam jsme a pomáháme… Bylo jim
jedno kdo, důležité pro ně bylo, že na to nejsou
sami,« uvedla Konečná. Akční skupinu tvořili
mimo jiné i Lenka Ingrová, Michal Kostka,
Stanislav Šprtel, Přemysl Drobil, Filip
Zachariaš, Martin Jablunka, Dominik Stolař,
Katka Stiglerová, Adriana Lehutová, David
Prokš, Pavlína a Madlenka Hudečkovy.
Haló noviny (redakčně kráceno)
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Dění okolo mimořádného sjezdu
Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, OV KSČM Kroměříž byl jedním
z těch, kteří se rozhodli požádat o mimořádný sjezd KSČM. Ke svolání
mimořádného sjezdu je dle Stanov třeba žádosti třetiny okresních organizací, tato
podmínka byla splněna.
Dne 29. 5. se sešel mimořádný ÚV. Ten požadavek na mimořádný sjezd odmítl –
s vlastním výkladem Stanov, kdy podle části členů ÚV je potřeba kromě třetiny
okresů i třetina krajů.
Byli jsme tak jedním z OV, které se s těmito závěry nespokojily a podaly podnět
k Ústřední rozhodčí komisi KSČM (ÚRoK).
Rozhodčí komise 26. 6. k věcnému jádru problematiky vydala následující dílčí
usnesení:
ÚRoK KSČM konstatuje
1. Ustanovení čl. 67 Stanov KSČM „Mimořádný sjezd musí svolat ÚV
KSČM … na žádost nejméně třetiny OV, třetiny KV nebo nadpoloviční
většiny členů ÚV KSČM“ je jednoznačné a nezpochybnitelné a není věcí
výkladu, který dle čl. 98 Stanov KSČM provádí ÚV KSČM. Podmínka
svolání mimořádného sjezdu dle čl. 67 Stanov KSČM je naplněna, jestliže
o jeho svolání požádá kdokoliv ze zde uvedených.
2. Lhůta dvou měsíců uvedená v čl. 67 Stanov KSČM není věcí výkladu, který
dle čl. 98 Stanov KSČM provádí ÚV KSČM. Dle názoru ÚRoK tato lhůta
počíná běžet doručením poslední žádosti, kterou je naplněna podmínka
třetiny OV KSČM nebo třetiny KV KSČM, a v této lhůtě musí ÚV KSČM
rozhodnout formou POZ o svolání mimořádného sjezdu.
ÚV se v reakci na dílčí usnesení ÚRoK sešel 17. 7. a rozhodl o svolání
jednodenního mimořádného sjezdu na 23. 10. 2021.
Rozhodčí komise si vyžádala další podklady a tento problém dále projednávala na
svém jednání dne 24. 7. Z tohoto jednání prozatím nemáme oficiální závěry, dle
předběžných informací ÚRoK potvrdila, že ÚV byl sjezd povinen svolat; a tedy
pochybil, když jej za daných okolností nesvolal.
Jsme rádi, že rozhodčí komise dala našemu i dalším OV za pravdu, že Stanovy je
třeba dodržovat a není možné k nim hledat překroucené výklady.

Kandidáti do PSP v televizi a mezi lidmi
V poslední době se uskutečnilo několik celostátních akcí, kterých se zúčastnili i
kandidáti z naší organizace. Marie Pěnčíková vystoupila 24. 6. v Aréně J.
Soukupa na TV Barrandov a 8. 7. v Interview ČT24. Také se zúčastnila oslav 140.
výročí trati Kroměříž-Zborovice a zahájení 25. ročníku akce Květy 2021 v Lysé
nad Labem. Michal Kostka se zúčastnil besedy na OV Praha 10 o dluzích a lichvě,
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následně výstupu na vrchol Kalich na Litoměřicku pořádaným místní ZO mladých
a Antikapitalistického kempu v Pardubickém kraji.

Rozhovor s M. Pěnčíkovou k Bečvě
Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě má dva a půl
měsíce po svém vzniku zvolenou předsedkyni – komunistickou poslankyni Marii
Pěnčíkovou. Stihne komise k něčemu dospět do sněmovních voleb? Koho a proč
si bude chtít předvolat? A vyvíjí někdo na vyšetřování katastrofy na Bečvě tlak?
Hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla místopředsedkyně sněmovního
výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM).
Už jste mluvila o tom, že KSČM byla proti tomu, aby vyšetřovací komise
vznikla. Váš kolega Zdeněk Ondráček (KSČM) to označoval za politické
hrátky. Vy sama jste také pro její vytvoření nehlasovala. Není zvláštní, že se
předsedkyní vyšetřovací komise stane někdo, kdo ani nehlasoval pro její
vznik?
Neřekla bych, že je to zvláštní. My jsme měli argumenty, proč jsme pro její
vytvoření nebyli. Bylo to i na základě argumentů kolegy Ondráčka, protože jsme
to na poslaneckém klubu dlouho diskutovali. Jeho názory jako letitého
vyšetřovatele z praxe nás utvrdily v tom, že na její vytvoření ještě nenastal čas a
že si máme počkat na závěry.
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Každopádně poslanecká sněmovna rozhodla jinak a je pravda, že jsme se shodli
napříč politickým spektrem, že naším cílem není zjišťovat viníka té kauzy, ale
posoudit procesní kroky. V momentě, kdy cítíte a máte důvěru kolegů, tak to pro
náš poslanecký klub byla výzva.
Nemáte pocit, že jedním z důvodů, proč jste se stala předsedkyní komise, je to,
že KSČM byla proti jejímu vzniku? Není to tak, že část poslanecké sněmovny
vás volila, protože si myslela, že nebudete tak aktivní?
Možná si to někteří kolegové mysleli. Já nemíním žádným způsobem sabotovat
nebo zpomalovat práci komise. Doufám, že kolegové mi ten hlas dali, protože si
mysleli, že nebudu zaujatá z jedné, ani z druhé strany. K celé kauze jsme se snažili
vystupovat neutrálně.
Říkáte, že vaším úkolem není najít viníka. Na druhé straně, když jsem se
díval do usnesení, kterým sněmovna komisi zřídila, tak tam je bod, že má za
úkol „prověřit získané podklady a vyvodit trestní zodpovědnost“. To tedy
nesměřuje k hledání viníka?
V tom usnesení to je, máte pravdu. Ale už při neformálním setkání komise jsme si
řekli, že to náš prioritní cíl není. Vyšetřování stále probíhá a stále ještě věřím
české policii, i když ta prodleva už je téměř rok. Pořád věřím, že k závěru dospějí
a že my nejsme ti, kteří mají nahrazovat orgány činné v trestním řízení.
Říkáte, že zatím důvěřujete policii. Z toho by se dalo vyvodit, že ta důvěra
není úplně stoprocentní.
Zatím vycházíme z informací, které máme z mediálního prostoru a částečných
zpráv například ze sněmovního výboru pro životní prostředí. Podle mě to jsou
zatím nedostatečné informace, podle kterých nikdo nedokážeme vyvodit, jestli
postupy byly správné, nebo ne.
Český rozhlas

Sešla se životní jubilea
V nedávné době oslavilo své životní jubileum
několik členů našeho OV – konkrétně Karel
Nedorostek, Luděk Červík, Jaroslav Adamík a
Jaroslav Procházka. Na červnovém OV tak proběhlo
několik gratulací.
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Blahopřání
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky,
mnozí z Vás oslavili nebo v brzké době oslaví
narozeniny.
Dovolte redakci Zpravodaje za nás za všechny popřát
Vám mnoho zdraví, klidu a osobní spokojenosti.
Všem zasíláme pomyslnou kytičku s přáním všeho dobrého.
Červen
Adamík Jaroslav - 80
Jaša Stanislav - 75
Javora Jaroslav - 60
Kolaříková Pavlína - 75
Lechnerová Olga - 90
Maláčová Miroslava - 80
Nedbal František - 85
Smetanová Pavla - 75
Vojtášek Ladislav - 65
Výrostková Božena – 90

Červenec
Kajanovičová Jarmila - 80
Koutný Pavel - 65
Pěnčíková Jaroslava – 50
Srpen
Bijová Emílie - 75
Dvořáková Jarmila - 85
Fiala Lubomír - 65
Lechner Jiří - 75
Pavlasová Ludmila - 85

Smutné sdělení
Naše strana přišla o Václava Chloupka ze ZO Kroměříž č. 23.
Václavovi bylo úctyhodných 93 let.
ZO Kroměříž č. 12 opustil dne 23. 6. dlouholetý aktivní člen
strany Jaroslav Lužný ve věku krásných 88 let. Jaroslav byl
mimo jiné dlouholetým předsedou ZO Kroměříž č. 1 a
komunistických akcí se zúčastňoval až do velmi pozdního věku.
Z téže ZO odešla 2. 8. v požehnaných 92 letech také Věra Červíková.
Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad těmito úmrtími a
rodinám upřímnou soustrast.
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Vydavatel – kontaktní údaje
OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
Telefon:
725 646 089 (mobil – 1. místopředsedkyně OV)
734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny)
e-mail:
ov.kromeriz@kscm.cz (ovkscm.km@volny.cz)

FB:
web:

https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
https://kromerizsko.kscm.cz/

Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM
Kroměřížsko a informace k uveřejnění na webu nebo Facebooku na adresu
majkl.kostka@seznam.cz. Na uvedené e-maily posílejte jen stranickou
komunikaci, ne kolovací a zbytečné e-maily! Zpravodaj neprochází odbornou
jazykovou úpravou.

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž
Pondělí – středa
Čtvrtek – neděle

9.00 – 16.00 hod.
po předchozí domluvě telefonem či e-mailem

Pro zasmání
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