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Neprošlo jazykovou korekturou 

cZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
srpen 2017 

Vážení a milí čtenáři. 

 Je čas prázdnin a dovolených, ale ani v těchto horkých letních měsících nezahálíme. 

Naše okresní organizace KSČM je v plném běhu příprav na parlamentní volby, které se 

uskuteční v říjnu tohoto roku. Naši poslanci pracovali poctivě po celé čtyřleté volební období, 

ale sami nemají sílu na to, aby o výsledcích své práce informovali všechny voliče. Ti vidí 

billboardy s obličeji zástupců různých politických stran s hesly slibujícími nesplnitelné. To, že 

po volbách ti samí hodí své sliby za hlavu a na své voliče zapomenou dnem voleb, jakoby 

neviděli. Ba co víc, někdy na získání jejich hlasu stačí vhodně nabídnutá kobliha. 

Na nás, na každém komunistovi je, abychom přesvědčili občany, že hlas naší straně je 

tou správnou volbou. Že právě KSČM je strana, která nikdy své voliče nezradila A to hlavní, 

že jít k volbám je základní lidské právo, které by měli využít a k volbám jít.  

Čekají nás dva měsíce, které budou rušné a náročné. Všichni musíme napnout své síly, 

abychom docílili co nejlepšího volebního výsledku. 

Vážené dámy a pánové, soudružky a soudruzi, přeji Vám krásný a odpočinkový konec 

prázdnin. Užijte si poslední letní dny a načerpejte síly, abychom na společnou práci 

v předvolební kampani měli dostatek energie.  

       Z. Hlobilova 

                                                                                   předsedkyně OV KSČM Kroměříž 

 

 

K 
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Den Pohraniční stráže v Holešově 
 

 

 KR KČP Zlínského kraje uspořádala v Holešově 15. července Společenské setkání 

přátel 

 a sympatizantů u příležitosti 66. výročí přijetí zákona o ochraně SH a 25. výročí založení 

KČP.  

 Na začátku setkání přivítal předseda KR KČP JUDr. Miroslav Kovář pozvané hosty 

 a účastníky setkání.  

 Za NR KČP se setkání účastnil místopředseda NR KČP př. Miroslav Vlašín, účastnila 

se delegace KR KČP S-M kraje delegace – přátelé OR KČP Opava, delegace místních rad 

KČP kraje, zástupce krajského a okresního výboru KSČM  Kroměříž, zástupci obecního a 

krajského zastupitelstva a řada sympatizantů KČP.  

 S úvodním slovem vystoupil předseda KR KČP Miroslav Kovář, který stručně 

připomněl historické skutečnosti z ochrany státních hranic po osvobození ČSR v roce 1945. 

Pohovořil o mezinárodní situaci na SH a společensky podmíněné nutnosti ČSR přijmout 

zákon o ochraně SH. Stručně charakterizoval aspekty vývoje PS jak na SH, tak i její význam 

k udržení míru, klidu  

a veřejného pořádku nejen v pohraničí ale i celé společnosti.  

 Předseda OR KČP Vsetín, př. Zdeněk Vejpustek seznámil účastníky setkání s 

okolnostmi vzniku KČP v ČR, přítel  Doc. Ing. Bohumil Klimpelle, CSc. pohovořil o vzniku 

KR KČP Zl. kraje.  

 V další části programu setkání bylo předání ocenění KR a NR KČP členům a 

sympatizantům KČP  za vlastenecký postoj a aktivní podíl na ochraně českých národních 

zájmů a za dlouhodobou práci v KČP. Při této příležitosti byl předán RSDr. Ludvíku 

Turečkovi Vlastenecký řád KČP,  zakládajícímu členovi KR KČP Zl. kraje, oslavujícího v 

těchto dnech také životní jubileum. Při této příležitosti ještě jednou děkujeme příteli 

Turečkovi za dosavadní práci a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.  

 Následovaly zdravice, diskuse. V diskusi byly připomenuty některé pořádané akce, 

jejich význam, vliv na okolí, významu propagace akcí a jejich působení na mladou generaci. 

Účastníci byli seznámeni s přípravou akcí pro blízkou budoucnost. V závěru seznámil M. 

Kovář účastníky Setkání s Provoláním – Varovný hlas českých hraničářů, účastníků 

celostátního shromáždění k 25. výročí vzniku KČP -  z.s., ve Ždáru nad Sázavou dne 3. 6. 

2017. 

 

                                                                             JUDr. Miroslav Kovář, CSc. 

                                                           předseda KR KČP Zlínského kraje  
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Slovo ke čtenářům… 

Vážení a milí čtenáři, 

zhruba před dvěma měsíci jsme  Vám předložili první číslo „Zpravodaje“, které částečně 

změnilo obsah i formu proti předcházejícím obdobím. 

Autoři a iniciátoři těchto změn s napětím očekávali, jaké budou na provedené změny ohlasy. 

Pozorně jsme sledovali a hodnotili jednotlivé názory, které byly prezentovány zejména na 

střediskových poradách s funkcionáři strany i sympatizanty. Upřímně děkujeme za Vaše 

stanoviska a názory. Bez této zpětné vazby bychom nebyli schopni svoji práci zlepšovat. 

S čistým svědomím konstatuji, že s výjimkou až na pár kritických slov ke kvalitě tisku a 

formě zpracování vyzněla značná většina hodnocení pozitivně a náš „Zpravodaj“ dostal 

zelenou. Autoři, zpracovatelé a redakční rada se shodli, že budeme v nastoupeném trendu 

pokračovat a budeme maximálně usilovat, aby deklarované cíle v úvodníku minulého 

Zpravodaje byly naplněny a náměty, připomínky a doporučení k jeho zlepšení byly v rámci 

možností splněny. 

Chceme, aby se náš „Zpravodaj“ stal významnou součástí naší vzájemné komunikace, 

abychom si mohli vzájemně vyměňovat názory, stanoviska a podávat Vám objektivní 

informace. 

Chceme, aby se náš „ Zpravodaj“ dostal ke každému komunistovi v okrese a ten ho po 

přečtení předal dalším zájemcům k využití. V žádném případě se nechceme uzavřít pouze ve 

stranických strukturách, právě naopak, chceme naše názory, stanoviska a informace šířit  do 

celé společnosti. Budeme se snažit cestou našeho „Zpravodaje“ prolomit informační barieru, 

která nás v zveřejňování našich levicových myšlenek nespravedlivě omezuje. 

S Vaším   souhlasem a na základě Vašich stanovisek budeme tedy vydávat „Zpravodaj“ dál a 

s Vaší pomocí ho kolportovat k levicově orientovaným občanům v širokém okolí naší 

působnosti. 

RSDr. Jaroslav Procházka 

 

Právní a sociální poradna 

Levicové odbory informují. 

Pracující důchodci si mohou vylepšit již přiznaný důchod 

   Lidé, kteří při pobírání důchodu ještě pracují, si mohou již přiznaný důchod vylepšit. Jde to 

za každých 360 odpracovaných dnů. A to i v případě, že budou v zaměstnání nadále 

pokračovat. Tzv.  přepočet důchodu se ale neprovádí automaticky, pracující důchodce o něj 

musí písemně požádat. Zvýšení důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení 

výhradně na základě písemné žádosti o přepočet. 

 

 

 



Strana 4 
 

Potřebné dokumenty 

   K žádosti je třeba přiložit evidenční list důchodového pojištění poukazující dobu výdělečné 

činnosti. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, 

který jim vydá příslušná OSSZ. Při podání žádosti pomohou odborníci na OSSZ. 

Neplacené volno, doba nemoci ani ošetřovací doba se nezapočítávají. 

   Důchod může být navýšen za již zmíněných každých 360 kalendářních dnů výdělečné 

činnosti, z níž je placeno sociální pojištění. Do těchto 360 dnů se nezapočítává doba 

neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti ani ošetřování člena 

domácnosti. 

Žádat může i příjemce předčasného důchodu 

   Žádost o přepočet může podat i ten, kdo odešel do předčasného starobního důchodu a 

nadále vykonává výdělečnou činnost, a to po dosažení řádného důchodového věku. 

Částka navýšení je individuální 

   Zvýšení starobního důchodu je vždy individuální, stanovuje se z vypočteného základu, ze 

kterého byl důchod vyměřen. U důchodců, kteří pobírají důchod a současně pracují, zvýšení 

činí 0,4%  vypočteného základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na zvýšení 

vzniká ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů 

výdělečné činnosti. 

Doba vyřízení žádosti    

   Zpracování žádosti o přepočet důchodu za dobu několikaleté výdělečné činnosti je časově 

mnohem náročnější než u žádosti, kterou klient podá bezprostředně po získání 360 

odpracovaných dní. Proto Česká správa sociálního zabezpečení apeluje na klienty, aby 

s podáním žádosti neotáleli a učinili tak vždy po získání potřebných odpracovaných dní. 

 Připravila:  Procházková J. 

                                                                                             

Cesta k lidem… 

V současné době na nás začínají z různých sdělovacích prostředků a propagačních materiálů 

pravidelně vykukovat různé tu známe, tu méně známe tváře slibštajnů a jiných kujónů, kteří 

se budou snažit přesvědčit širokou veřejnost o tom, jak to myslí s občany poctivě. Někteří už 

nám to dokázali a výsledky jejich působení v politice jsou tristní. Zničené hospodářství, 

rozkradená republika, při cestách chátrající objekty zemědělské velkovýroby, torza 

významných průmyslových podniků… Ano, měli kdysi heslo-„Dokázali jsme, že to 

dokážeme“…  Opravdu to dokázali a bohužel znovu a bez ostychu útočí na podvědomí 

občanů novými sliby a nesmyslnými žvásty o své poctivosti. 

KSČM v našem okrese od roku 2012 zásadně změnila formy komunikace v rámci zlepšení 

informovanosti veřejnosti o své činnosti, o práci našich poslanců, zastupitelů v kraji a 

jednotlivých obcích. Upustili jsme od řešení problémů na celookresních aktivech a poradách a 

členové výkonného výboru OV KSČM začali ve spolupráci s jednotlivými stranickými 

orgány v místech a vybraných obcích organizovat střediskové porady pro širší okruh 

funkcionářů, místních zastupitelů ale i sympatizantů. Tím byla zkvalitněna obousměrná 

činnost, která je pro práci strany nezbytná. 
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Na straně jedné byly účastníkům vždy podány aktuální informace o práci stranických orgánů 

od ÚV KSČM až po výbory ZO, informace z poslanecké sněmovny PČR, Zastupitelstva 

Zlínského kraje a místních problémech, které řeší zastupitelé v obcích. Tato široká a nikým 

neomezovaná výměna názorů byla přínosná i pro funkcionáře OV, kteří přenášeli získané 

informace až ke stranickému centru. 

Pří této práci jsme poznali řadu nových talentovaných funkcionářů a sympatizantů, kteří se 

z velké části následně po několika schůzkách začali do levicové politiky angažovat. 

Obousměrný přenos informací se tak stal významným faktorem prohlubování vzájemné 

důvěry mezi KSČM a širokou občanskou veřejností. 

Žádný názor občanů by neměl zůstat bez povšimnutí, každé poznání je novou možností a 

příležitostí naplnit naše heslo „ S LIDMI PRO LIDI“. 

RSDr. Jaroslav Procházka 

 

Hrozivé sucho, co činí vláda 
 

To, že se Česká republika potýká s problémy se suchem, už asi nemusím nikomu zdůrazňovat. 

Bohužel, přírodě neporučíme. Voda je a do budoucna bude strategickou surovinou a stát by se 

měl začít touto problematikou opravdu vážně zabývat. Současná vláda sice vyčlenila desítky 

miliard korun na opatření vůči suchu, stále ale nemá systémové řešení, což považujeme za 

obrovskou chybu. Nejvíce dotčené resorty, tedy ministerstvo životního prostředí a 

ministerstvo zemědělství, spolu nejsou schopni kooperovat, protože každý z ministrů si přece 

musí nahánět bodíky pro sebe a svou stranu. Takže si pánové ministři hrají každý na svém 

písečku a každý z nich dělá jen malé krůčky k nápravě velkého problému. Přitom tato 

problematika je v těchto oblastech tak hluboce provázána, že snad ani není možné ji bez užší 

spolupráce řešit. Vody ubývá a my se musíme pokusit ji v krajině zadržet co nejvíce. 

Výstavba rybníků, nádrží a třeba budování mokřadů je jedna stránka. Musíme si však 

uvědomit i druhou stránku problému. Samotná půda není schopna zadržet vodu, pozbyla svou 

přirozenou retenční schopnost. Naši zemědělci jsou tlačeni k tomu, ať snižují stavy dobytka, 

tudíž nemají organickou hmotu, kterou by mohli do půdy vpravovat. Umělá hnojiva jsou sice 

pěkná, ale tento problém neřeší. A pan ministr zemědělství Jurečka si myslí, že vše vytrhnou 

jeho prázdná slova a předvolební sliby. Oproti němu ministr životního prostředí vytáhl do 

boje s programem „dešťovka“.  Holt, co k nám nespadne, to nemáme. Už naši praprarodičové 

byli zvyklí s dešťovou vodou hospodařit. Nepřišli tudíž na ministerstvu s žádnou novinkou. 

Na druhé kolo, kde bude příjem žádostí od 7. září, je alokováno 240mld. Kč. KSČM tuto 

iniciativu v každém případě vítá. Každá možnost, jak ulevit od plýtvání vody pitné a jak 

zadržet a využít vodu dešťovou, je důležitá. Jen doufám, že po tomto kroku, který je shodou 

okolností načasován pár týdnů před parlamentními volbami, budou následovat další kroky k 

řešení této situace. Ty už ale patrně podnikne nový ministr nové vlády. 

 

Ing. Marie Pěnčíková 

 

 

Volby se blíží – volební manifest 
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Volební program KSČM pro letošní podzimní volby do Poslanecké sněmovny vychází jako 

vždy z potřeb občanů. Jsme názorově konzistentní, akceptujeme však aktuální potřeby 

společnosti. Náš program je opravdu široký, ale přesto jsme vybrali čtrnáct základních 

okruhů. 

1. Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50% průměrné mzdy a 

omezení odlivu zisků do zahraničí. 

KSČM je toho názoru, že každý občan, který chce pracovat, by měl práci získat a být za ni 

samozřejmě spravedlivě, dle její náročnosti, odměněn. Jsme si vědomi toho, že současná 

stagnace a pokles reálných mezd negativně ovlivňuje nejen ekonomiku jednotlivých 

domácností, ale celou českou ekonomiku. 

2.Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového 

bydlení. 

Podle nás by povinnou součástí rozvoje každé obce měla být koncepce bydlení. KSČM 

požaduje, aby do kocepce bydlení byla zařazena podpora výstavby družstevních bytů s 

využitím i pro sociální bydlení a současně dlouhodobě prosazujeme chráněné bydlení v 

domech s pečovatelskou službou – DPS a domovech pro seniory. Naším cílem je předcházet a 

postupně se pokusit odstranit bezdomovectví. 

3. Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů. 

Valorizace důchodů by měla zabezpečit takovou reálnou kupní sílu důchodů, aby z důchodů 

bylo možné pokrýt nejzákladnější výdaje důchodcovských domácností. Sociální systém by 

měl krýt jen mimořádné sociální situace do kterých se senior může dostat.  Je nutné jinak řešit 

problémy starodůchodců a novodůchodců. V rámci kladné bilance důchodového účtu je 

potřebné zprůhlednit vícezdrojové financování. KSČM chce prosadit zrušení stropů na 

odvody na sociální zabezpečení u vysokopříjmových skupin obyvatel. 

4. Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a 

platy zdravotníků. 

KSČM chce sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách a vytvořit pouze jedinou zdravotní 

pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu veřejných peněz v řádu miliard 

ve zdravotnictví. Podle našeho názoru jedna zdravotní pojišťovna eliminuje především 

dodatečné náklady a umožní efektivnější a větší investice do zdravotní péče. Rovnost 

podmínek při poskytování zdravotní péče skutečně všem občanům - tedy odstranit 

skupinovou solidaritu - lze zajistit vytvořením jediného správce veřejných peněz povinného 

veřejného zdravotního pojištění.  

5. Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální 

a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu 

KSČM prosazuje kvalitní dostupné vzdělání podle schopností a potřeb pracovního trhu, ne 

podle naplněnosti peněženek rodičů. Je nutné upravit strukturu naších škol – nadměrná 

podpora gymnázii a velkého počtu soukromých škol spolu s demografickým vývojem má za 

následek, že střední školy mezi sebou bojují o žáky bez velkého ohledu na jejich schopnosti. 

KSČM nepodporuje inkluzi podle nových pravidel. Přiměřená inkluze tady byla vždy. Na 

takovou, jaká je nyní zaváděna, doplácí všichni – děti, rodiče i zaměstnanci škol. 

6. Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a 

posílení naší soběstačnosti. 
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Cílem KSČM je navázat na přísné československé potravinářské normy, které zajistí závazné 

standardy pro všechny druhy potravinářských výrobků, a tudíž jejich vysokou kvalitu. Ta je 

dnes srážena především honbou za co nejnižšími výrobními cenami a za co nejvyššími 

prodejními maržemi, což je samozřejmě možné především formou používání nekvalitních 

surovin či různých náhražek apod. 

Posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole 

dovozu a prodeje potravin. Především pak prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, která se zabývá bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin, zabránit 

dovozům nekvalitní živočišné a rostlinné produkce do ČR. 

7. Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené. 

Naše kulturní dědictví je značné - 12 památek UNESCO a 5x nehmotné dědictví UNESCO, 

přes 300 národních kulturních památek, přes 40 000 kulturních památek, z toho přes 700 

ohrožených památek. Dle ministerstva kultury by na opravu všech památek bylo třeba 318 

miliard Kč. 

Naším cílem je zpřístupnění kultury, oprava památek a jejich oživování, síť kulturní 

infrastruktury po republice. Po ekonomické stránce je možné využít zkušenosti krajů se 

seniorpasy nebo familypasy, instituce zřizované ministerstvem kultury by měly mít ale vstup 

zdarma, zpřístupňování lze podpořit i např. úlevami na cestování za kulturou (balíčky). Dále 

odstraňování bariér (nejen pro vozíčkáře, ale i pro další skupiny) a jednotným značením. 

Širokou amatérskou kulturní tvorbu je třeba podpořit přes síť ZUŠ, ale i přes volnočasová 

kulturní centra, v prvé řadě v obcích nad 5000 obyvatel (podobně jako tělovýchovná zařízení 

či hřiště) - vedle kultury těla by měla být možnost rozvíjet i kulturu ducha. 

8. Voda, nerostné suroviny i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, 

dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví. 

Především stát by již neměl dále dovolit, aby se ještě nějaké zdroje nerostných surovin 

dostaly do rukou, do kterých nepatří, a měl by si je ponechat. Rozhodně by pak měl usilovat 

minimálně o návrat správy zdrojů pitné vody do českých rukou, a to především formou 

odkupu. 

9. Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U 

majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů. 

Plošná privatizace, tak jak probíhala na začátku 90. let, neměla vinou vládnoucí pravice 

prakticky žádné zákonné meze. Logicky vyústila v tunelování a rozkrádání státního a 

veřejného majetku a na úkor většiny občanů se tak obohatila úzká skupina, která dnes 

ekonomicky ovládá naši republiku. Značné částky šly přitom i do rukou zahraničního 

kapitálu, bohužel nikoli s cílem rozvíjet českou ekonomiku, ale mnohdy s cílem likvidovat 

konkurenci. 

10. Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory. 

Policie ČR zase bude jednotný bezpečnostní sbor, který je součástí fungujícího IZS. 

Bezpečnost je služba a ta něco stojí. Fungující stát ji musí umět zaplatit. Důsledná a účinná 

bezpečnostní opatření proti terorismu, ale i všem formám kriminality musí být úkolem nás 

všech. 

11. Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty ne přerozdělování 

běženců. 
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V migrační krizi chceme klást důraz na řešení příčin v místě jejího vzniku a vyžadovat 

odpovědnost států, které zapříčinily destabilizaci zemí, z nichž běženci pocházejí. 

S rozhodování „o nás bez nás“ máme historicky neblahé zkušenosti. Kvóty na přijímání 

běženců si vnutit nedáme. 

12. Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, 

válek a provokací. 

KSČM požaduje zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR 

z jeho vojenských struktur. Dále KSČM požaduje pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v 

celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti. Revizi nepřijatelné praxe 

NATO z roku 1999, která obsahuje právo preventivních úderů a působení daleko za hranicemi 

členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva. 

13. Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a 

urychlit odluku církve od státu. 

Jde rovněž o základní požadavek KSČM. Poslanci KSČM předložili neúspěšně ve sněmovně 

návrh, aby finanční náhrady církvím, které dostávají za majetek nevydaný v církevních 

restitucích, podléhaly zdanění. Stát by podle návrhu KSČM mohl ročně získat více než 10 

miliard korun. KSČM bude revizi církevních restitucí i nadále tvrdě prosazovat. Vždyť stát 

má podle uzavřených smluv v průběhu třiceti let církvím vyplatit ještě 59 miliard korun, bez 

započtení inflace, navíc finanční náhrady za církevní restituce byly výrazně předražené (o 

více než 50 miliard korun).  

14. Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a 

zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným. 

Cílem KSČM není omezování státu, ale omezování byrokracie. KSČM vždy požadovala, aby 

o důležitých otázkách měli možnost rozhodovat občané. Cílem KSČM tedy je naplnit Ústavu 

České republiky přijetím zákona o obecném referendu. Co se týče EU, požadujeme evropskou 

integraci na rovnoprávnějším základě. Proto požadujeme zásadní institucionální proměnu EU 

tak, aby byla posílena role volených orgánů. 

 

Jak to vidím já 

 

Volební období se nám chýlí ke konci a je třeba začít hodnotit. Musím říct, že když se za těmi 

lety dívám teď zpětně, jsou mé pocity smíšené, protože si uvědomuji, jak těžké byly začátky. 

Post poslance je totiž něco tak širokého, tak obsáhlého, tak různorodého, že chvíli trvá, než se 

v tom novém životě zorientujete. Na začátku si prostě hledáte cestu jak to uchopit, jak chcete 

tu svou práci dělat, na co se zaměříte, jestli se budete soustředit čistě jen na práci legislativní 

nebo třeba pojmete funkci poslance tak, že prostě budete „pendlovat“ po kraji. A asi každý z 

nováčků má pocit, že musí stihnout a zvládnout všechno. I já se rozkoukávala. Začátky jsou 

všude těžké, tady jde ale o obrovský závazek vůči voličům. Jsem ráda za celou řadu věci, 

které se podařily. Že se nám, společně s řadou kolegů, podařilo vyjmout obchvat Kroměříže z 

placených úseků dálnice. Že se nám, společně ještě s tehdejším radním Zlínského kraje naším 

Ivanem Mařákem, podařilo zarazit zavážení cihelny na Dřínově odpadem z chemičky, že se 

mi podařilo protlačit několik pozměňovacích návrhů do zákonů, ale třeba i to, že jsem se 

podílela na předložení novel a návrhů zákonů, které mají smysl. To, že řada z nich byla 
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smetena pod stůl, je fakt. Ovšem fakt, který svědčí o přístupu poslanců jiných poslaneckých 

klubů. Poslanecký klub pracuje jako jeden velký stroj a nejde to jinak. Musíte se spolehnout 

na kolegy, kteří jsou schopnější v oborech, kterým vy sám třeba tolik nerozumíte. A 

poslanecký klub KSČM ve složení, v jakém uplynulé čtyři roky pracoval, udělal kus práce. 

Jsem ráda, že se podařila otevřít celá řada otázek pro diskuzi. Možná nebyly všechny návrhy, 

na kterých jsem se spolupodílela, úplně dokonalé. Důležité ovšem je, že se o nich mluvilo. V 

souvislosti s tímto si ale musím přiznat věc, kterou jsem podcenila, a to je fakt, že nějaký můj 

spokojený pocit nestačí. Že ty úspěchy se musí dostat k lidem, k široké veřejnosti. Že jsem 

dostatečně nehledala cesty, jak naše úspěchy „prodat“. Ne, kvůli mně. Ale kvůli tomu, aby si 

lidé uvědomili, že pro nás heslo „S lidmi pro lidi“ nejsou jen prázdná slova, ale že my tak i 

pracujeme. To je mé velké minus. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se mnou za to uplynulé volební období 

spolupracovali, kteří mi radili, pomáhali mi a i těm, kteří mě kritizovali, stejně jako těm, kteří 

mi prostě jen potřásli rukou a řekli, že mi drží pěsti. Nejde jmenovat, těch lidí jsou stovky. 

Jsem jim vděčná za to, že mi dodávali energii a chuť pracovat a že mě nakopávali do další 

práce. Za to Vám všem patří můj obrovský dík. 

Ing. Marie Pěnčíková 

 

Okénko do zastupitelstva Zlínského kraje 

I když by se zdálo, že o prázdninách se zastupitelé Zlínského kraje nesetkávají, opak je 

pravdou. Jednání bylo svoláno  na přelomu července a srpna. Projednávalo se navýšení platu 

v rámci stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném  nebo 

nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji. 

Dále se projednávala dotace v rámci Barum Rally. Tato žádost o dotaci byla individuální, jako 

již mnohé z předešlých žádostí. Nejen, že byla  špatně napsána, ale nešvar žádostí právě 

individuálních dotací se začíná dost rozmáhat. 

Nejde o malé finanční částky. Vypadá to jako by vždy někdo za schválení dostal – jak se říká, 

malou domů“.   

A tak mě napadá, jak nám ten kraj krásně Čunkovatí. 

 

Ing. Bc. Eva Badinková 

 

Glosa 

 

Máme pár měsíců do parlamentních voleb a jeden obyčejný volič nestačí kroutit hlavou, co 

všechno se v naší malé zemičce může stát. 

 Jeden velký podnikatel, který si založil politické hnutí, po 25 letech začíná dělat jakýsi 

pořádek v nepořádku, který tady zavedli pravicové strany za tiché podpory sociálních 

demokratů. Volební preference jeho hnutí vyletěli nahoru tak, až vylekali představitele 

zavedených politických stran. 
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 Zřejmě to bude tým, že obyčejný český volič se už nenechá opít rohlíkem jako v 90.tých 

letech, kdy mu pánové Havel nebo Klaus nakecali, co chtěli. Obyčejný český volič v roce 

2017 už umí dát na misky vah položky „má dáti-dal“.        

Kalousek, Sobotka a Fiala ale boj ani z daleka nevzdávají. Vytahují osvědčený tah, jak svému 

protivníku ubrat z volebních preferencí. Dají české veřejnosti informace, jak pan Babiš využil 

korunové akcie a jaké těžké milióny vydělal. Jaksi ale pánové Kalousek a Sobotka opomenuli 

to, že ministři financí byli před Babišem zrovna oni dva a v té době jim korunové akcie 

nevadili, a proto je neřešili.  

Tento tah u českých voličů něco zabral. Volební preference hnutí ANO mírně klesli. Je 

potřeba vytáhnout na Babiše ještě něco.  

A je tady další nepříjemnost, která padá na hlavu pána Babiše. Ohrožování svobody tisku 

v České republice. Pan Babiš totiž vlastní deníky „Mladá fronta“ a „Lidové noviny“. Na 

světlo světa se dostávají nahrávky ze schůzky s redaktorem jmenovaných novin, 

kde se domlouvají na článcích o jednotlivých politických protivnících hnutí ANO a kdy je 

zveřejní.  

Tak se ptám, co všechno se ještě do voleb dozvíme? 

Otázkou ale zůstává, jak se má v této situaci zachovat KSČM. Kopat taky do Babiše, nebo ne. 

Nebo naopak. Snažit se s ním spolupracovat. 

Jistě, je to miliardář a velkopodnikatel. To není zrovna ideální spojenec KSČM, která 

zastupuje hlavně zájmy lidí, pracujících v dělnických profesích. A těch je ve společnosti 

nejvíc.  

Jedna věc je jistá. KSČM na prosazení svých programových priorit nemá dostatečné 

zastoupení v poslanecké sněmovně. Třeba s Babišem by se o nějaké vzájemné podpoře u 

některých programových bodech dalo mluvit. Zatím to ale vypadá, že čelní představitelé 

KSČM se k myšlence o spolupráci s hnutím ANO staví negativně. 

 Uvidíme, co přinese budoucnost.   

 

VILDA Kollár 
 

 
  
PŘIPOMENUTÍ 

Zájezdu do Svojšic (Kunětická hora) se koná 16. 9. 2017  

Odjezd autobusu je z Hanáckého náměstí v 7:00 hod, od OV KSČM. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 734 430 265, 752 646 089,  

Mail: ovkscm.km@volný.cz    soudružka Hlobilová 

Nebo tel: 734 430 265, 725 646 089 

 

 

 

 

mailto:ovkscm.km@volný.cz
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Všem, kteří oslaví svá významná jubilea, ze srdce  

přejeme hodně zdraví a spokojenosti.  

Červenec 

Lusková Antonie  80 let  ZO Koryčany 

Tureček Ludvík 80 let  ZO Holešov 05 

Buša Pavel  85 let  ZO Kroměříž 02 

Malenovský Karel  85 let  ZO Kroměříž 31 

Čížková Ludmila 86 let  ZO Koryčany 

Huška Ladislav 87 let  ZO Koryčany 

Minařík Vladimír 87 let  ZO Kroměříž 33 

Červíková Věra 88 let   ZO Kroměříž 12 

Janečka Oldřich 89 let  ZO Holešov 05 

Dědičová Marie 90 let  ZO Holešov 03 

Hrabec Bohumil 90 let  ZO Kroměříž 02 

Kuchaříková Vlasta  94 let  ZO Hulín 

Srpen 

Janková Františka 80 let  ZO Brusné 

Kohoutová Anna  85 let  ZO Holešov 05 

Lukáš Zdeněk  85 let  ZO Kroměříž 31 

Románek Stanislav 85 let  ZO Přílepy 

Vašík Josef  85 let  ZO Bystřice pod Hostýnem 

Klímková Libuše 86 let  ZO Holešov 05 

Kubánková Anna 86 let  ZO Koryčany 

Pohl Stanislav  87 let  ZO Chropyně 

Homolka Emil 88 let  ZO Kroměříž 23 

Zavadilíková Božena 88 let  ZO Kroměříž O7 

Ludvová Františka 89 let  ZO Chropyně 

Mikšánková Milada 90 let  ZO Hulín 

Borůfková Marie 91 let   ZO Kroměříž 23 

Dvořáková Věra  91 let  ZO Kroměříž 31 

Řezníčková Jiřina 92 let  ZO Zborovice 

Krejčířová Marie 95 let  ZO Kroměříž 31 
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V měsíci červenci také proběhl zápis do ,,Knihy cti“ 

Poctěni tímto zápisem a zároveň oceněni za dlouholetou vynikající práci pro stranu byli: 

soudružka Šašková, soudruh Svoboda, soudruh Jurka.  

Všem za jejich obětavou a přínosnou práci děkujeme. 

  

 

                                     

 

 

 Další číslo Zpravodaje vyjde již v září. Aby se voliči neztratili v přehršli informací  týkajících se voleb,  

namícháme předvolení guláš informací. 

 

KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463 

Tel: 725 646 089 

mail: ov.kromeriz@kscm.cz 

www.kromerizko.kscm.cz                                                uzávěrka příštího čísla bude 10. 9. 2017 

 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
http://www.kromerizko.kscm.cz/

