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Úvodem

Vážené soudružky, vážení
soudruzi.
Máme konec února a na
dveře pomalu ťuká jaro.
Nám události posledních
týdnů
přinesly
několik
důležitých událostí. Tím
prvním
je
rozhodnutí
ústředního výboru KSČM
postavit vlastního kandidátu
do prezidentských voleb,
kterým byl v hlasování
zvolen
s. Josef
Skála.
Jelikož volbou se zabýval
jen ústřední výbor bez toho,
aniž jste měli čas se zabývat
diskuzí nad případnými jmény, nepovažuji tento způsob za šťastný, přesto doufám,
že budeme všichni s. Skálu v jeho kandidatuře podporovat. Je potřeba posbírat 50
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tisíc podpisů pod petice podporující jeho kandidaturu, což je poměrně vysoké
číslo, je tedy nutné, abychom se do sběru podpisů všichni zapojili.
Naprosto čerstvé jsou pak události týkající se vpádu ruské armády na Ukrajinu.
Byl to krok, který se sice dal očekávat, přesto všichni věřili, že k němu nedojde a
podaří se najít mírové řešení sporu. KSČM nikdy nepodporovala válečné řešení
konfliktů a ani tentokrát tomu není jinak. Bohužel, celý svět teď s obavou sleduje,
jak se bude situace dále vyvíjet. Na naši stranu se obrátil hněv řady spoluobčanů –
jsou ničeny naše vývěsní skříňky, jsou pomalovávány budovy, v nichž sídlí naše
okresní výbory a jsou napadáni naši představitelé. Proti událostem na Ukrajině
jsou to malichernosti. Přesto prosím vás všechny, nenechte se vyprovokovávat ke
sporům, nenechte se vtahovat do agresivních hádek. Mnozí i v nás vidí viníky
těchto událostí. Vedení strany se pokouší naše postoje medializovat a prezentovat,
ale je to boj s větrnými mlýny. Všem nám přeji hodně trpělivost a odvahy
překlenout toto období, ale zejména si přeji, ať si čelní představitelé Ruska a
Ukrajiny sednou znovu k jednacímu stolu a vyřeší situaci bez dalších obětí.
Ing. Marie Pěnčíková

KSČM prosazuje mírové řešení situace
KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci
související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do další
dramatické fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a Doněcké
lidové republiky Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly vojenské operace
na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná
strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na
Ukrajině mírovou cestou a požaduje ukončení všech vojenských operací, které
jsou v rozporu s mezinárodním právem.
KSČM zároveň upozorňuje, že původcem současného stavu není zdaleka jen
Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem.
Ten již osm let vraždí obyvatele Donbasu, mezi nimi ženy a děti. Aktuální střet
přitom není možné oddělit ani od jeho historických kořenů, které sahají k zániku
Sovětského svazu před 30 lety, k následné expanzi paktu NATO do střední a
východní Evropy a ke krvavému státnímu převratu na Majdanu v roce 2014.
Systémovou příčinou je pak prosazování ekonomických a politických zájmů
velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu, které je přímo spojeno
s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, embargy a vměšováním do vnitřních
záležitostí suverénních států. Jsou to totiž imperialistické choutky kapitálu, jež
v honbě za ziskem opakovaně překračují tenkou hranici míru.
KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské
dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky
vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti
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v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného
aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. KSČM dlouhodobě usiluje
o novou bezpečnostní architekturu Evropy, zahrnující všechny evropské státy,
s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na kontinentu. Zabezpečení míru je
pro KSČM prioritou.
VV ÚV KSČM

Zdroje vody by měly být prioritním zájmem
Dosavadní znění česko-polské dohody o hnědouhelném dole Turów je
v rozporu s českými i unijními zákony. Tvrdí to platforma Společně pro vodu,
která sdružuje zástupce ekologických organizací, právní experty či sousedské
spolky. Podle místopředsedkyně ÚV KSČM Marie Pěnčíkové je však
podobné upozornění už jenom »třešnička na dortu«.
Platforma v tiskové zprávě uvedla, že chystaná podzemní stěna úbytku podzemní
vody z českého území nezabrání. »Uzavření dohody v tomto znění by tak bylo
v rozporu s českými i evropskými zákony, které neumožňují vyslovit souhlas se
škodami na životním prostředí na vlastním území,« uvedla iniciativa, jejímiž členy
je například Hnutí Duha, Sousedský spolek Uhelná či expertní organizace Frank
Bold.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má podle platformy také povinnost zahájit
řízení o škodách na životním prostředí u Evropské komise, což dosud neučinilo.
Ve středu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) seznámí
s upraveným návrhem dohody vládu.
Pěnčíková, která je odbornou mluvčí KSČM pro resort životního prostředí a
v minulém volebním období byla místopředsedkyní sněmovního výboru pro
životní prostředí, zdůraznila, že KSČM už od začátku vyjednávání opakuje, že
zdroje vody, ať již jsou kdekoli, by měly být prioritním zájmem. »V momentě, kdy
na jednání výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny v minulém volebním
období byla otázka Turówu projednávána a mimo jiné byl přizván i hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, bylo nám jasné, že už nejde o vodu a ochranu
životního prostředí jako takovou, ale o peníze, které z toho může naše strana
s prominutím vytřískat. Už tenkrát jsme opakovali, že jsou věci, které se prostě
penězi úplně vykoupit nedají,« řekla Pěnčíková našemu listu. Zdůraznila, že
komunisté opakovaně upozorňovali zástupce vládních stran včetně ministra
životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že minimálně zdroj vody je tak
zásadní otázka, ve které nemůžou polské straně ustoupit. »Chápeme samozřejmě
důležitost dolu Turów pro polskou stranu, ale kdyby se Polsko od začátku
nechovalo vůči České republice arogantně a bylo ochotno o problému diskutovat,
mohla ta diskuse dnes být někde úplně jinde. To, že bylo upozorněno i na to, že
dohoda by nebyla v souladu s unijním ani naším právem, už je jenom třešnička na
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dortu. Ať se současní vládní představitelé podívají na přístup a výroky jejich
tehdejších kolegů a zametou si před vlastním prahem,« dodala Pěnčíková.
Haló noviny

Ke „studiu“ Jana Farského
Je sice úctyhodné, že pan Farský bude plat dávat nějakým neziskovkám,
v momentě, kdy jsou to jeho peníze, je jeho věc, jak s nimi naloží, každopádně
jsou to finance daňových poplatníků, kteří rozhodli, že si z toho chtějí platit
poslance, ne nějakou neziskovku.
Ing. Marie Pěnčíková

Když je město připraveno
V rámci projektu podpory sociálního bydlení
byla úspěšně dokončena a předána stavba se
sociálními byty v Bystřici pod Hostýnem na
ulici Mlýnská. Sociální bydlení je bydlení
poskytované osobám v bytové nouzi nebo
které jsou bytovou nouzí bezprostředně
ohroženi.
K tomuto problému se čelem postavilo i
město Bystřice pod Hostýnem, jeho zástupci a zastupitelé. A protože dobrá věc se
podařila, byli jsme dne 2. 2. 2022 svědky otevření takového domu.
Ten skýtá 10 bytových jednotek, kde budoucí obyvatelé najdou prostornou
kuchyň, menší obyvák či ložnici, prostornou předsíň a samozřejmě sociální
zařízení. To vše v krásně upraveném prostředí a s výhledem na sv. Hostýn.
Ing. Bc. Eva Badinková

Socha pro biskupa upalovače neprošla – zatím
Zastupitelstvo 9. 12. bylo zajímavé a náročné. Největší bitva se rozpoutala u
rozpočtu.
Návrh jako obvykle nebyl příliš investiční, jako obvykle bylo proneseno srovnání
s rozpočtem jiného města, tentokrát ne anařem Haškem, ale lidovcem Motyčkou.
Hlavním jablkem sváru se stala jediná položka rozpočtu, milion na památník
biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Zastánci památníku argumentovali
tím, že zmíněný biskup se zasloužil o stavební rozvoj Kroměříže, někteří dokonce
hodnotili zmíněného biskupa jako znovuzakladatele Kroměříže, a že šlo o
vzdělaného člověka. To vše je pravda, jenže biskup Karel má jeden zásadní
škraloup – podíl na mimořádně krutých losinských čarodějnických procesech. Lze
jej označit za přímo odpovědného za smrt Kryštofa Lautnera, který se jako
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katolický duchovní naopak postavil proti procesům, takže se s ním církev
vypořádala jednoduše – také jej upálila za čarodějnictví. Aby bylo jasné – z mého
pohledu není historie černobílá, osobnosti je třeba vnímat v dobovém kontextu a
úvodní označení "biskup upalovač" je značně zjednodušené. Stinné stránky
biskupa Karla budou už navždy součástí dějin, stejně jako ty kladné. Dle mého
názoru ovšem tato osobnost takový monument nezaslouží - což neznamená, že si
zaslouží zapomenutí. Je možné si jej připomenout pamětní deskou za desetitisíce,
konferencí historiků, muzejní expozicí, ale ne památníkem za milion.
Upozorňoval jsem i na další souvislosti – že vnášení novodobých objektů do
historického centra může být kontraproduktivní, že starostovi bylo líto dát blbých
20 tisíc na dokumentární film o některých osobnostech kroměřížské historie, že
kritizoval, že mnou podpořené zvýšení platů popelářů stálo milion korun, že
během stejného zastupitelstva prohlásil, jak se muselo v návrhu rozpočtu škrtat.
Starosta se ovšem nesnažil svůj postoj podpořit racionálními argumenty, kde by
jasně vysvětlil, co je na biskupovi tak skvělého, že musí mít památník za milion.
Protiargumenty starosty byly směšné až agresivní – biskup prý byl "osvícený" (co
by na to asi řekli skuteční osvícenci jako Voltaire?), památník sem přitáhne
návštěvníky (zámek je nuda, ale pojedeme se podívat na památník?), sochaře
Olivu prý starosta zná narozdíl od filmaře Maliny. Co opravdu nebylo na
kroměřížském zastupitelstvu zvykem, že starosta vytáhl i primitivní
antikomunismus – "vy jste mladý komunista, vy jste tady stavěli památníky a
nikoho jste se na nic neptali", na což jsem prohlásil, že s diskuzí končím, protože
zde není zjevně ochota
diskutovat racionálně.
Nicméně proti památníku
biskupa se postavili i
zelený Kreml a koaliční exsocdem Sehnalová – a to už
se starosta zalekl, že by mu
rozpočet nemusel projít,
kdyby jej nepodpořili ani
někteří koaliční zastupitelé.
Památník tak byl z rozpočtu
škrtnut, částka se přesunula
do rezervy a rozpočet
prošel i hlasem mým (tím
se zabránilo hlasování o
variantě s památníkem).
Ing. Michal Kostka
(redakčně kráceno)
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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.
Konečná Ludmila - 65
Mlýnek Richard - 85
Pospíšil Jiří - 80
Skácel Miloslav - 75
Vítková Pavla – 80
Březen
Brázdilíková Ludmila - 70
Brňovjaková Dana - 65
Čurná Emílie - 80
Kadaš Josef - 75
Kenša Vladimír - 75
Pernička Jaroslav - 75
Sanitráková Jana - 70
Skácel Miroslav - 75
Sobková Marie - 70
Vavřík Petr - 70

Prosinec
Badinková Eva - 55
Chmelařová Ivana - 65
Dudová Anna - 80
Leden
Chrást Viktor - 70
Dratva Antonín - 70
Ivánková Ludmila - 85
Podmolová Jiřina - 85
Sádlík Stanislav - 80
Slavíková Františka - 85
Šťastníková Věra - 85
Štěpáníková Jiřina - 80
Vymazal Jan – 65
Únor
Blažek Jan - 80
Domanská Irma - 90

Smutné sdělení
Významná ztráta postihla ZO Bojanovice, kterou opustil dne
15. 12. dlouholetý člen strany Aleš Vožda, který pracoval mimo
jiné ve výboru této ZO. Zemřel ve věku nedožitých 71 let.
Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad tímto úmrtím a
rodině 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.

Provozní doba 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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