
který se  týkal  otázky neplatnosti  smluv mezi VaK Zlín a Veolia.  Jak známo, tato
kauza se táhne již velmi dlouho a občany města Zlína je velmi sledována neboť má
vliv  nejen  na  cenu  vody  ve  Zlíně,  ale  i  na  možnost  získání  dotací  na  zlepšení
infrastuktury vodárenství ve městě, jejichž získání je  touto kauzou dosud blokováno.
Dotaz zněl: Co brání vedení radnice, abychom se připojili k žalobě o neplatnosti smluv
mezi  VaK Zlín a  Veolia,  jako to učinila  města Otrokovice  a Fryšták?  Odpověď pana
primátora  byla přímo šalamounská – nic neříkající. Prostě Rada města se rozhodla, že se
nebudou  připojovat  k ostatním  městům  -  bez  udání  důvodu.  Proto,  a  také,  že  jeden
z představitelů  Aliance  Voda  Zlínsku  p.Sekula  vystupuje  nyní  na  každém  jednání
zastupitelstva s velice osočujícími připomínkami vůči Radě, požádala s.Butnikošarovská
na posledním zastupitelstvu  14.9.   p.Sekulu,  aby  v  rámci  diskuse  občanů  podrobněji
vysvětlil, v čem Rada města zastupitelům lže a jaké tedy má Aliance návrhy na řešení.
Toto bylo panem primátorem Adámkem ihned striktně odmítnuto. Prý nejde o diskusi
(?!), a pokud má s.Butnikošarovská o uvedené informace zájem, ať o ně sama p.Sekulu
soukromě požádá (!). Škoda, že se k její žádosti nepřipojili zastupitelé z ostatních klubů.
Když  už  odpověď  nezajímala  je,  určitě  by  o  ní  stáli  občané  našeho  města.  Navíc
vyjádření primátora k žalobě, které dále uvádíme, opět zavání v celé této ožehavé otázce
mlžením a kličkováním. 
Vyjádření primátora Adámka: „Já se vyjádřím k  žalobě, budu mluvit za Radu, ne jenom
za sebe, protože my jsme se rozhodli, že se nebudeme připojovat k ostatním městům. Oni
zaujímají vždycky nějaké stanovisko, ale když  jsme je vyzvali  k řešení,  tak  s  žádným
nepřišli. My se snažíme řešit snižovat cenu vody, máme na to jiný pohled. Nechal jsem
tady dnes rozdat i tu jinou analýzu. Pojďme se o tom pořád bavit, uvidíme. My nesmíme
mít rudo před očima, a my jako zastupitelé,  abychom byli sami chráněni,  proto máte
veškeré informace, které jdou, byly semináře. My se musíme řídit legislativou, platnými
smlouvami zatím, říkám zatím, a ekonomikou. A my se budeme takto chovat dál. Jako
Rada vám to budeme dál  předkládat  nebo svoláme další  seminář,  takže  my se  zatím
nepřipojujeme k té žalobě. To je odpověď za mne. 
Co k tomu dodat – je nebo není cena vody ve Zlíně ( jedna z nejvyšších v ČR) ve
středu pozornosti  současného vedení radnice? Má nebo nemá radnice zájem toto
řešit? 

OKRESNÍ PŘEDVOLEBNÍ MÍTINK

Vyvrcholením předvolební kampaně bude okresní předvolební mítink, který se bude
konat na náměstí Míru ve středu 4.října v době od 12 do 18 hodin. Zúčastní se ho i
představitelé  naší  strany. V letošních volbách jde o hodně a dosavadní  průzkumy
veřejného mínění ukazují,  že  KSČM má šanci ve volbách uspět lépe než v těch
minulých. Proto je velmi důležité, aby se všichni členové strany a její sympatizanti
zapojili do předvolebních akcí pořádaných OV a MěV KSČM Zlín, především účastí
na okresním předvolebním mítinku, roznášením volebních materiálů, zapojením se do
kontaktní kampaně mezi občany, v okrskových volebních komisích a zejména 100%
účastní ve volbách. 
Nezůstaňte  doma,  přijďte  na  mítink  a  k  volbám  a  dejte  svůj  hlas
č.8 - kandidátce KSČM! 

Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku.

Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.
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Po přečtení pošli dál ! 

V září se naplno rozeběhly akce, jejichž hlavní náplní byly volby do sněmovny PČR.

V sobotu 9.září se konalo v Praze 8.zasedání ÚV KSČM. Předseda ÚV Vojtěch Filip na
něm ve svém projevu zkritizoval nejen oligarchizaci České republiky a asociální politiku
pravicových stran, ale například i ČSSD, která se levicově tváří a pravicově jedná. Vláda
podle něj nejen zklamala ve své práci a nesplnila řadu slibů, ale vzdálila se od občanů.
To je také šance KSČM na to, aby v říjnových volbách uspěla. Přirovnal současnou
situaci  k  roku  2004,  kdy  KSČM  ve  volbách  do  Evropského  parlamentu  v podstatě
využila celý politický potenciál, který měla ve společnosti a získala 20% hlasů. Filip je
přesvědčen,  že  i  teď  je  strana  schopna  tento  potenciál  využít.  Po  jeho  projevu  se
v následné diskusi  týkala parlamentních voleb i řada příspěvků účastníků zasedání. 
Ústřední výbor schválil stanovisko k aktuální politické situaci (uvádíme ho níže) a dále
rovněž návrh nosných témat pro využití ve vrcholné fázi volební kampaně v září a říjnu
2017, včetně postupu při jejich mediální prezentaci. Pilířem návrhu jsou tato témata:

• Přírodní dary země patří nám všem
• Zabránit návratu asociálních škrtů
• Bezpečí pro deset milionů a ne války v cizím zájmu

Plénum se zabývalo nejen říjnovými parlamentními volbami, ale také těmi následnými,
prezidentskými, jejichž první kolo bylo vypsáno na 12. a 13.ledna 2018. Některé okresní
organizace vyzvaly své zástupce v ústředním výboru, aby tlumočili názor podpořit ve
volbách  stávajícího  prezidenta  Miloše  Zemana,  jiné  preferovaly  postavit  vlastního
kandidáta. Členové ÚV po diskusi rozhodli, že postup KSČM při volbě prezidenta se
bude schvalovat na 9.zasedání ÚV KSČM v pátek 27.října 2017.

Stanovisko ÚV KSČM Z 9.9.2017:
KSČM podporuje platové a mzdové požadavky pracujících:
Sociální  situace  v  České  republice  se  vyostřuje.  Ceny  základních  životních  potřeb,
zejména  potravin,  se  enormně zvyšují.  Mzdy zaostávají  za  evropskou  úrovní.  Proto
odboráři  z  veřejného  sektoru  vyhlásili  stávkovou  pohotovost  na  podporu  svého
požadavku na růst platů. Do stávkové pohotovosti ke školským odborům se tak připojily
i odbory zdravotnické, úřednické, hasičské či policejní. Jde o více než 626 tisíc lidí,
trvajících na zvýšení platových tarifů učitelům o 15 procent a ostatním o 10 procent už
od letošního listopadu. Rozhádaná koalice při schůzce o rozpočtu a růstu platů shodu
nenašla. To vše za neochoty ministra financí Ivana Pilného (ANO). Další jednání se má
konat  11.  září.  Stávková  pohotovost  byla  vyhlášena  ve  všech  třinácti  odborových
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svazech.  Budou také zřízeny stávkové výbory, které  začnou připravovat přerušení
práce. Vládě už lidé nevěří, protože neplatí to, co na tripartitě a po ní premiér slíbil. A
nedokáže prosadit  ani  slib  odborům. KSČM podporuje požadavky odborů na růst
platů v návrhu rozpočtu na rok 2018 a bude také podporovat odboráře při případných
protestních akcích. Skončeme éru levné práce v ČR! Právo na práci a spravedlivou
odměnu je jeden z klíčových požadavků našeho volebního programu. 

Nástupem KSČM do vrcholné fáze kampaně před říjnovými sněmovními volbami
bylo v sobotu 16. září  setkání v letním areálu ve Svojšicích na Pardubicku, které
nahradilo  setkávání  příznivců  levice  pod  Kunětickou horou,  která  nyní  prochází
revitalizací. Na tradiční východočeské setkání levicových občanů jich přijelo několik
tisíc navzdory tomu, že je celý den trápil déšť a chlad.
V hlavním politickém projevu  předseda  ÚV KSČM Vojtěch  Filip  vysvětlil,  proč
KSČM  letos  zvolila  předvolební  heslo  Mír,  spravedlnost,  bezpečí.  K  prvé  části
tohoto hesla uvedl, že je čím dál tím zřejmější, že ti, co válku používají jako nástroj
šíření svých zájmů a kteří ji znovu chtějí  spustit, využívají každou záminku. Vyzval
přitom k opuštění NATO, které není žádnou zárukou bezpečnosti České republiky.
„Jak to, že Rakousko či Finsko nejsou v NATO a jsou přitom bezpečnými zeměmi?
Severoatlantické  alianci  vůbec  nejde  o  naši  bezpečnost,  její  cíle  jsou  zcela  jiné.
NATO  ve  skutečnosti  zvyšuje  nebezpečí  občanů  ČR,  a  proto  budeme  žádat
referendum o vystoupení z něj,“ uvedl Filip. 
K druhé části předvolebního hesla, o spravedlnosti, řekl, že ta podle něj v ČR chybí
nejvíce. Je třeba skoncovat  s nepotrestanými zločiny z privatizace 90.let, nerovností
před zákonem a nerovností ve mzdách. K nejpalčivějším otázkám patří nízké mzdy.
„Naše práce je hůře placená než jinde v Evropě. To musí skončit! My jsme schopni
konkurovat  i  při  spravedlivých  mzdách!  Ale  nesmíme  přitom  živit  zahraniční
vlastníky  našich  továren,“  prohlásil.  Vyzval  přitom  k  výraznějšímu  zvýšení
minimální mzdy, alespoň na polovinu mzdy průměrné. Připomněl rovněž, že KSČM
má připravenu reformu justice a zákon o nepromlčitelnosti zločinů z privatizace. Jen
takovými kroky lze podle něj v lidech znovu zažehnout víru ve spravedlnost.
Třetí část volebního hesla – bezpečnost – je, bohužel, také stále naléhavější. Velký
podíl na zhoršení bezpečnosti v ČR a Evropě má Evropská unie. Ta naprosto selhala
v migrační politice, kterou navíc drze vnucuje zemím střední Evropy i ve chvíli, kdy
je nad slunce jasnější, že tato migrační politika zkrachovala. „Odmítáme hloupé rady
z Bruselu. Nechceme, aby nám EU vnucovala migrační kvóty, navzdory tomu, že je
odmítla naše Poslanecká sněmovna. Tím EU narušuje naše nejzákladnější občanské
právo – právo na vlastní politický režim. Nikdo nemá právo nám nařizovat přijímat
migranty, kteří nota bene nechtějí v České republice žít. To je tu snad máme dát pod
zámek? To nám chtějí nařídit? To myslí vážně? Nedělají si z nás legraci?“ prohlásil
Filip. Podle něj je politika západních zemí nestoudná. Chtít po státech, které neměly
kolonie ani se nepokoušely o žádné neokoloniální dobrodružství v uplynulých letech,
aby za krach těchto politik platily, je drzost. „Ti, co měli kolonie, na nás dnes chtějí
naložit své náklady. Ti, co bombardovali Libyi, Afghánistán či Sýrii, teď chtějí situaci
řešit na náš úkor. To je nepřípustné. Tomu se musíme bránit!“ apeloval Filip. A české

politiky, kteří  s  bruselskými  vymahači  nesmyslných  migračních  pravidel  kolaborují,
neváhal  označit  za  vlastizrádce.  „Je  zřejmé,  že  s  migrační  vlnou  přišly  i  tisíce
příslušníků cizí, nepřátelské armády, jejímž cílem je ukořistit bohatství Evropy. A v této
vážné chvíli premiér Sobotka vážně jedná v Bruselu o tom, že si na každého migranta
necháme vyplatit 1,5 milionu korun. Taková politika je vlastizrada,“ prohlásil Filip. A
varoval, že pokud migranty opravdu přijmeme a oni u nás budou z EU brát bez práce
více  peněz,  než  získávají  čeští  občané  tvrdou  prací  (!),  naši  společnost  to  naprosto
rozvrátí.
Podle předsedy ÚV KSČM je čím dál zřejmější, že sama EU je v rozkladu. „Po brexitu
přestala  Evropská  unie  fungovat.  A  nikdo  nenavrhuje  projekt,  který  by  ji  učinil
udržitelnou. Nedávný projev předsedy Evropské komise Junckera jen potvrdil, že lídři
EU nemají žádnou vizi. Jediné, co dokázal střední Evropě pan Juncker vzkázat je, že
máme právo na kakao v čokoládě. To je ten projekt pro 21.století?“ zeptal se.
Vlastizrádci podle Filipa ovšem  nejsou jen ti, co spolupracují s Bruselem na rozvratu
střední Evropy, ale pochopitelně i ti, co jezdí na sudetoněmecké sjezdy klanět se našim
„krajanům“.  Stejně jako ti,  co rozhodují  ve prospěch nacistických šlechtických rodů
u soudů. Posledním děsivým příkladem je rozsudek v kauze Walderode. „Nakradli si
toho tady málo? Nezaslouží si nic! Naopak, jsou to Němci, kteří by měli platit za zločiny,
které zde za války napáchali!“ uzavřel Filip svůj projev.
Kromě  hlavního  projevu  byly  pro  přítomné  připraveny  besedy  ve  dvou  diskusních
stanech s krajskými volebními lídry, řadou poslanců i členů vedení KSČM  a rovněž
bohatý kulturní program, ve kterém vystoupila dechová hudba Pardubická šestka nebo
populární  dvojice Eva a Vašek  či vokálně instrumentální skupina Express.

V úterý  19.září  se  konalo  zasedání  OV KSČM  Zlín.  Jako  hosté  se  ho  zúčastnili
instruktor ÚV KSČM s.Polášek a člen zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) za KSČM
s.Lapčík,  který  v  úvodu  zasedání  informoval  přítomné  o  práci  komunistických
zastupitelů v ZZK mj. I o tom, že s.Ivan Mařák byl v ZZK zvolen předsedou výboru pro
životní  prostředí,  zemědělství  a  rozvoj  venkova,  což  při  současné  skladbě  ZZK lze
považovat za velký úspěch. Na programu jednání OV byly informace z jednání vyšších
stranických orgánů –  Ústředního, Krajského i Výkonného výboru KSČM, dále rozbor
hospodaření  OV KSČM Zlín  za  leden  až  červenec  2017,  nástin  POZ připravované
okresní  konference,  struktura  OV, strategie  volební kampaně a  informace o průběhu
přípravy výročních  členských schůzí.  Členové  OV  byli  informováni  o  tom,  že ÚV
KSČM  rozhodl,  že peníze určené na výrobu volebních spotů budou ve formě darů
předány onkologii nemocnice na pražské Bulovce a do Nového Jičína na projekt Strom
života (jedná se o peníze pro mobilní hospic) – každému po 100 tisících Kč. Na OV jsou
již  k  dispozici  volební  materiály  a  od   pondělí  4.září  do  19.října  jsou  rozdávány
občanům podle připraveného rozvrhu téměř denně -  ve Zlíně  před poštou ve Svitu,
před informační skříňkou u trhu „Pod kaštany“ a na Jižních svazích u 1.segmentu.

Že to komunističtí zastupitelé nemají v Zastupitelstvu města Zlína (ZMZ) jednoduché,
se  ukázalo  i  na  jednáních   ZMZ,  která  se  konala  22.6. a 14.9.  Na  jednání
22.6.vznesla  s.Butnikošarovská (KSČM)  dotaz  na  primátora  města Adámka (STAN),


