
V  kulturním  pořadu,  který  následoval,  vystoupila
děvčata  z  Bartošova dětského souboru  pod vedením
Věry  Šabršulové  a  po  nich  předvedly  dva  mladé
taneční páry sourozenci Jan a Eliška Vlkovi a Jakub
Rech s Barborou Pažoutovou z Dance Studio Starlight
své mistrovství ve standardních a latinsko amerických
tancích.  Po  nich  potěšila  básničkou  „Uspávanka“
patnáctiletá  vnučka   předsedy  OV, Nela  Divošová.
V průběhu  oslav  obdržela  každá  z  přítomných  žen

rudý  karafiát  s  přáníčkem  k  MDŽ  a  obložený  chlebíček.  Celým  kulturním  pořadem
provázel  Zdeněk  Novotný,  který  přispěl  i  svými
ůsměvnými  radami  vycházejícími  ze  života  mužů  a
žen. Po skončení oslav MDŽ následovala druhá část
programu,  společenský  večer,  ve  kterém  se  dosyta
vytancovali  všichni  milovníci  tance  při  vyhrávání
kapely  Kostelecké  trio.  V  průběhu večera  proběhla
také bohatá tombola. Celá akce se velmi vydařila,  o
čem svědčila dobrá nálada všech přítomných, kteří se
dobře  bavili,  a  tak  se  už  mohou  všichni  těšit  na
shledání v příštím roce.

x – x – x
Ve zpravodajství České televize byla opět věnována velká pozornost přesunu konvoje americké
a britské armády přes české území, který  proběhl 25. a 26.  března.  Celkem se přesouvalo 125
vozidel a 550 lidí z Německa do Polska, kde by vojáci měli působit v rámci snahy Severoatlantické
aliance  o  posílení  svých  východních  členů.  Českem za  poslední  dva  roky  projely  tři  podobné
konvoje, které představují demonstrativní agresivitu Spojených států, kdy takto ukazují, kdo je zde
pánem a že nejsme suverénní země, ale jen okupovaný protektorát. V minulosti podobné transporty
probíhaly po železnici a technika byla pod plachtami. Co však »brilantnímu« zpravodajství České
televize a hlavním médiím uniklo, byla na první pohled bezvýznamná, ale z hlediska budoucího
zachování světového míru zásadní zahraniční informace, jak o tom píše v Haló novinách Miroslav
Kavij, předseda plzeňského KV KSČM.
Prvního  prosince  loňského roku  odhlasoval  německý Bundestag  zrušení  §  80  trestního  zákona
s platností  od 1.ledna 2017.  Podle tohoto zákona bylo Německu znemožněno plánovat útočnou
válku. Přesněji podle článku 26, § 1 německé ústavy: „Ten, kdo připravuje útočnou válku, na které
se má podílet  Spolková republika Německo,  a tím přivodí SRN nebezpečí války, bude potrestán
doživotním odnětím svobody nebo odnětím svobody trvající ne méně než deset let.“  Od letošního
roku může tedy Spolková republika Německo opět poprvé od roku 1945 zahájit a podílet se na
útočných válkách. Dochází tak k dalšímu přepisování dějinných událostí. Z historického hlediska
byl definitivně odstraněn jeden ze závěrů Jaltské konference, konající se 11.února 1945, na které se
hlavní představitelé válečných mocností  - SSSR, Velké Británie a USA dohodli na poválečném
uspořádání Německa včetně jeho demilitarizace a odzbrojení. Pro mnohé naše občany odstranění
zmíněného paragrafu může znamenat další signál, že se Německo skutečně připravuje na budoucí
válečný střet mezi NATO  a Ruskou federací. V tomto kontextu nabývá zcela jiný význam začlenění
4.brigády rychlého nasazení ze Žatce pod velení německé 10.obrněné divize  než jak ho prezentoval
ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Není totiž tajemstvím, že u nás má Spolková republika
Německo své podporující spřízněnce především v KDU-ČSL, TOP 09 a římskokatolické církvi,
které se v jeho prospěch angažují a podílejí na falzifikaci dějin. Výsledek blížících se parlamentních
voleb  ovlivní,  jak  aktivní  roli  bude  naše  země  v  budoucnu  sehrávat  v  agresivním  válečném
uskupení Severoatlantického paktu.

Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku.
Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.

         Z P R A V O D A J
       Městského výboru Komunistické strany

Čech a Moravy
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Po přečtení pošli dál ! 

Náš Zpravodaj slaví malé výročí. Tímto číslem dosáhl svého 250 vydání. Za touto číslovkou
stojí více než sedm let práce všech těch, kteří se na jeho vydávání podíleli. Přejme si, aby
ještě  dlouho  podával  našim  členům  jak  informace  z  vnitrostranického  života,  tak
i zajímavosti z politické scény doma i ve světě, ať už v dosavadním rozsahu nebo případně
v jiné úpravě.

Únorová  porada  předsedů zlínské  stranické  organizace  se  konala  23.2.  Po  politické
aktualitě,  která  byla věnována 114.výročí  narození  komunistického novináře  Julia  Fučíka
(*23.2.1903),  následovalo  hodnocení  činnosti  ZO KSČM Malenovice  2 jejím předsedou.
Obnovila  se  tak  tradice,  že  na  každé  poradě  vedení  vystoupí  předseda  některé  ZO
s hodnocením  její  činnosti  za  poslední  období-zpravidla  jeden  rok.  Dalším  bodem  byla
informace z jednání vyšších stranických orgánů, ze zasedání výkonného výboru OV KSČM
Zlín (VV OV) z 30.1. a 13.2. a ze zasedání zastupitelstva města Zlína z 9.2.  

Dne 25.února se uskutečnilo zasedání OV KSČM Zlín. Zasedání se zúčastnili i členové ÚV
KSČM s.Žůrek a s.Procházka (z OV Kroměříž).V jeho úvodu byli členové OV seznámeni se
zprávou  okresní  revizní  komise  (ORK),  kterou  přednesla  její  předsedkyně  s.Jemelková.
Konstatovala,  že  ORK  neshledala  v  hospodaření  OV  za  rok  2016  žádné  nedostatky.
Upozornila  na to,  že účetní  doklady předávané na OV ze základních organizací  např.  na
dárky k životním jubileím, musí mít veškeré náležitosti  (datum, razítko,  podrobný rozpis
všech položek) a dále na to, aby se účtenka zejména vydaná při elektronické evidenci tržeb
chránila před účinky světla, které by mohlo způsobit její vyblednutí, po kterém by se stala
nečitelnou. Žádné nedostatky neshledala ani inventarizační komise ve zprávě o provedené
fyzické  a  dokladové  inventarizaci  přednesené  s.Srovnalovou.  Následovala  informace
z jednání  Krajského  výboru  KSČM  z  20.2.,  který  se  zabýval  především  pravidly  pro
stanovení pořadí na krajské kandidátce pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(PS  PČR).  Zhodnocení  průběhu  okresní  nominační  konference,  o  které  jsme  podrobně
informovali  v  minulém čísle  Zpravodaje,  přednesl  předseda  OV s.Remeš.  Dále  seznámil
členy OV z hlavními úkoly okresní stranické organizace v roce 2017. Kromě již splněných
úkolů (1. Zajistit výroční hodnotící schůze ZO KSČM a nominovat kandidáty okresu do PS
PČR, 2. připravit  okresní nominační  konferenci  a v ní zvolit  a určit  pořadí kandidátů za
zlínský  okres  pro  krajskou  kandidátku  pro  volby  do  PS  PČR a  dále  zvolit  delegáty  na
krajskou nominační konferenci, 3. Zajistit oslavy MDŽ spojené se společenským večerem.)
to jsou:
 4.  Zajistit účast na vzpomínkové akci na Ploštině a v obci Prlov.
 5.  Připravit předmájovou veselici v lanovém centruna Mladcové.

http://www.kscm.zlin.cz/


6. Připravit oslavu 1.máje v parku Komenského spojenou s pietním aktem u pomníku
padlých.

  7. Zajistit účast na vzpomínkové akci-osvobození obce Žlutava.
  8. Zájezd do Lidic k 75.výročí vyhlazení Lidic (10.6.1942).
  9. Zájezd do Holíče-tradiční setkání na moravsko-slovenském pomezí.
10. Příprava mládežnického turnaje v kopané o Pohár předsedy OV KSČM Zlín- letos se

bude konat na Slovensku.
11.  Hlavní  úkol  –  příprava  voleb  do  PS PČR.  Úkoly  již  byly  stanoveny  v  usnesení

z okresní  nominační  konference  dne  4.2.2017.  dále  budou  podrobněji  řešeny
a rozpracovány na zasedáních VV a OV KSČM Zlín.

12.  Akce „Posezení  u  samovaru“  proběhne při  příležitosti  100.výročí  VŘSR letos  již
v listopadu

Dalšími body jednání byla zpráva o hospodaření OV za rok 2016 a za leden 2017, POZ
pietního  aktu  na  Ploštině  23.4.2017,  rozbor  stavu  členské  základny  a  informace
o aktivitách komunistických zastupitelů ve Zlínském kraji a v obcích zlínského okresu. 

Bezesporu  hlavní  vnitrostranickou  událostí  v  březnu  byla  krajská  nominační
konference (KNK), která se konala v sobotu 4.3.2017 v Kroměříži v zasedací místnosti
tamního OV KSČM.  Konference se zúčastnilo 40 delegátů, po deseti z každého okresu
(Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín). Přítomen byl i předseda ÚV KSČM s.Vojtěch
Filip. Hlavním úkolem KNK bylo zvolit 22 kandidátů na krajskou kandidátku pro volby
do PS PČR včetně jejich pořadí a rovněž vedoucího kandidáta. 

Konferenci zahájil předseda Krajského výboru KSČM
s.Jiří Varga, který po volbě pracovního předsednictva,
schválení  skrutátorů,  mandátové,  návrhové  a  volební
komise a jednacího a volebního řádu přednesl zprávu
ve které zhodnotil výsledky práce KSČM ve Zlínském
kraji za uplynulé volební období. Delegátům se potom
představilo 18 přítomných kandidátů. Další tři, kteří se
nemohli  ze  zdravotních  nebo  pracovních  důvodů
konference  zúčastnit,  byli  představeni  jejich  kolegy.

Před volbou vystoupil předseda ÚV KSČM s.Filip, který doporučil delegátům za lídra
kandidátky buď s.Vladimíra Koníčka nebo s.Marii Pěnčíkovou. Delegátům byl předložen
volební  lístek  se 30 kandidáty, kteří  na  něm byli  seřazeni  v  pořadí,  které  navrhl  KV
KSČM a které vycházelo ze zásad návrhu postupu při výběru kandidátů pro volby do PS
PČR v roce 2017 uloženého 4.zasedáním ÚV KSČM ze dne 22.10.2016. Podle volebního
řádu určovali delegáti v tajné volbě pořadí pouze 7 kandidátů číslicemi 1 až 7. Po sečtení
pořadí u všech kandidátů náleželo první místo na kandidátce kandidátovi s nejmenším
součtem pořadí a vzestupně podle součtu pořadí bylo stanoveno pořadí dalších kandidátů.
Vedoucí  kandidát  pak musel  získat  více než 50% prvních míst.  V prvním kole žádný
kandidát  více  než  50% nezískal.  Do  druhého  kola  tak  postoupili  první  tři  kandidáti,
ss.Koníček, Pěnčíková a Mařák. Ani ve druhém kole nikdo z nich nezískal více než 50%,
V něm zvítězil s.Koníček, který obdržel 22 hlasů. S.Pěnčíková obdržela 18 hlasů. a tak
rozhodlo až třetí kolo, do kterého postoupili první dva, ss.Koníček a Pěnčíková. 
Konečné pořadí kandidátky je tedy následující:
 1. RNDr.Vladimír Koníček (53 let), poslanec P ČR - vedoucí kandidát, Boršice
 2. Ing.Marie Pěnčíková (37), poslankyně P ČR, Morkovice-Slížany

 3. Ing.Ivan Mařák (55), ekolog, zastupitel Zlínského kraje (ZK)  a města Uherské hradiště
 4. Ing.Eva Badinková (50), občanský zaměstnanec policie ČR, zastupitelka ZK, Holešov
 5. Daniela Bártková (52), vedoucí knihovny, zastupitelka a členka rady v obci Karolinka
 6. Miroslava Jemelková (59), účetní,Březová
 7. Pavlína Procházková (40), starostka obce Počenice-Tetěnice, bezpartijní
 8. Ing.Kateřina Srncová (35), učitelka, zastupitelka obce Zdounky
 9. Ing.František Jordák (69), stavební technik, Luhačovice
10. Ing.Lukáš Snopek (28), doktorand UTB Zlín, zastupitel obce Salaš
11. Ing.Vítězslav Lapčík (52), zemědělský technik, zastupitel ZK, Kněžpole
12. Roman Ramach (44), soukromý podnikatel, Ratiboř
13. Ivan Juřena ml.(44), ředitel výr. divize, zastupitel obce a člen rady, bezpartijní, Chropyně
14. Vít Zvěřina (20), student vysoké školy, Hovězí
15. Ing.Pavel Kroča (58), soukromý podnikatel, Uh.Hradiště
16. Anna Foltýnová (49), zdravotní sestra, Zlín
17. Daniel Martinek (40), dělník, Vsetín
18. Miroslav Kuja (71), konstruktér, Slavičín
19. Mgr.Věra Lovecká (54), vedoucí knihovny, zastupitelka města Uherský Brod, bezpartijní
20. Bc.Michal Kostka (27), student UTB, Kroměříž
21. Miroslav Tomšů (24), student, bezpartijní, Slušovice
22. JUDr.Miroslav Kovář (65), učitel, Všetuly
náhradníci:
23. Bc.Josef Šťastný (59), sociální pracovník, Uherské Hradiště
24. Zdeněk Vejpustek (67), mistr odborného výcviku, zastupitel města Vsetín
25. Jaroslava Ovečková ml. (23), pracovnice sociálních služeb, Zborovice
26. Hana Slunéčková (49), dětská sestra, zastupitelka obce Otrokovice, bezpartijní
27. Radim Sedláček (44), bezpečnostní technik, Vsetín
28. Ing.Vlastimil Basovník, technik, zastupitel obce Ostrožská Nová Ves
29. Radim Klimek (40), dělník, člen zastupitelstva, Morkovice-Slížany
30. Zdeněk Langer (47), obchodní činnost, Zlín

Na závěr  přijala  KNK usnesení,  ve  kterém  uložila  kandidátům do  PS PČR,  Krajskému
výboru a okresním výborům KSČM úkoly vesměs související se zajištěním kvalitní přípravy
sněmovních voleb, které se uskuteční na podzim tohoto roku. O průběhu KNK budou ve
zlínské stranické organizaci podrobně referovat delegáti této konference na poradě předsedů
a ve svých základních organizacích.

10.března  proběhla v restauraci  U Barcuchů oslava Mezinárodního dne žen spojená  se
společenským večerem. Pořádaly jí MěV a OV KSČM
Zlín  společně  s  Levicovým  klubem  žen.  Oslava  MDŽ
začala v 15 hod. Záhájil ji, před zcela naplněným sálem,
s.Zdeněk Novotný, který celý pořad moderoval. Nejdříve
přednesl  básník Miroslav Tomšů svoji báseň „Doměnka
ženy“  a  po  té  přivítal  přítomné  předseda  OV  KSČM
s.Stanislav  Remeš.Ve svém  projevu  připomněl  historii
vzniku MDŽ, poděkoval ženám za jeich obětavou práci
a popřál hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti  jim i jejich
blízkým. 


