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USNESENÍ

okresní konference Komunistické strany Čech a
Moravy v Opavě, konané dne 3.2.2017
Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy, která se konala dne
3.2.2017, projednala a posoudila činnost okresních orgánů a okresní organizace
KSČM Opava od poslední okresní konference, projednala návrhy z hodnotících
členských schůzích ZO KSČM a stanovila si úkoly do další okresní konference.
Okresní konference KSČM:
I. Projednala a schvaluje:
1. Zprávu OV KSČM o činnosti a hospodaření okresní organizace KSČM Opava
od minulé okresní konference konané 15.ledna 2016 a hlavních úkolech pro
další období.
2. Zprávu o činnosti Okresní revizní komise KSČM za období od minulé okresní
konference konané 15.ledna 2016.
3. Zprávu o činnosti Okresní rozhodčí komise KSČM za období od minulé
okresní konference konané 15.ledna 2016.
4. Potvrzuje Hlavní úkoly a postup okresní organizace KSČM OPAVA.
5. Zprávu mandátové, zprávu volební a návrhové komise.
II. Zvolila 4 delegáty na krajskou konferenci KSČM:
Čech Jaroslav, Klapetek Karel, Kupka Vlastimil, Nečas Pavel

a náhradníky: Michnu Tomáše, Klímu Jana
III. Doporučuje krajské konferenci KSČM:
1. Seznam kandidátů z okresní organizace Opava do PS P ČR:
Čech Jaroslav, Gazdová Janetta, Grosová Alena, Kupka Vlastimil, Michna
Tomáš, Sluková Milada.
Náhradník: Klapetek Karel, Nábělková Marie
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IV. Ukládá:
1. Vyhodnotit diskusi na OK KSČM, posoudit připomínky a náměty, stanovit
postup při jejich vyuţití v činnosti strany a postoupit je ÚV KSČM.
Z : předseda OV
T : 2. zasedání OV KSČM.
2. Připomínky postoupit ihned na ÚV KSČM s Protokolem OK 2017.
Z: předseda OV KSČM
T: ihned

3. Informovat členskou základnu KSČM o průběhu, obsahu a závěrech okresní
konference KSČM.
Z : delegáti OK KSČM
T : na nejbliţších ČS ZO KSČM
4. Projednat na výborových a členských schůzích ZO KSČM a Městských
koordinačních rad KSČM závěry okresní konference KSČM, včetně úkolů okresní
organizace při zabezpečování předvolební kampaně do PS P ČR roku 2017.
Z : předsedové ZO a Měk rad KSČM
T : leden - březen 2017

V. Okresní konference KSČM:
Vyslovuje poděkování všem komunistům, desítkářům, členům výborů, základním
organizacím a aktivním sympatizujícím s naší KSČM, za projevenou aktivitu,
iniciativu a vstřícnost při naplňování úkolů IX. sjezdu KSČM. Zároveň je vyzývá,
aby dle svých sil a moţností zlepšily plnění úkolů v získávání nových členů KSČM a
aby se maximálně zapojili do agitační a organizační činnosti ve volebních
kampaních KSČM v roce 2017.

Návrhová komise: Nečas P., v.r. předseda …………………….
Členové: Grosová A, v.r.; Michna T., v.r.
V Opavě 3.2.2017
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Úvodní vystoupení předsedy OV KSČM v Opavě na okresní konferenci
dne 3.2. 2017
Váţené soudruţky a soudruzi, váţení hosté,
scházíme se dnes na okresní konferenci, abychom posoudili činnost za
uplynulé období od 9. sjezdu KSČM a stanovili úkoly nové. Abychom zvolili
kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu a rozhodli o delegátech
na krajskou konferenci strany.
Okresní konference se schází v podmínkách vypjaté sociálně ekonomické situace
v naší společnosti, kdy středo pravá koalice za pomoci pravice si již nebere
servítky a plánovitě ožebračuje všechny poctivé, obyčejné lidi,.
Pro budoucí vývoj je třeba brát v úvahu, zda bude pokračovat převáţně
neřízený, do značné míry chaotický, nepředvídatelný a ţivelný vývoj
globalizovaného světa s prudkými a přitom nekontrolovatelnými změnami. Vývoj
celkově nerovnoměrný, s pásmy jisté ekonomické prosperity a stability, nebo naopak
bídy, politické a ekonomické nestability s bezpečnostními riziky a ohroţeními.
Úkolem dneška je rovněţ i tzv. neřízená migrace, kdy jsme svědky spáchaných
teroristických akcí, násilí na obyvatelstvu a zvýšení kriminality.
Za líbivými slovy o ochraně svobod, demokracie a lidských práv zejména
v politice USA, velkých zemí NATO a EU je skryto prosazování politicko
ekonomických cílů k ovládnutí strategicky důleţitých území, zdrojů energetických,
nebo jiných surovin a k získání levnější pracovní síly. To vše k zajištění svých zemí,
svého rozvoje, na úkor zbytku světa. Pokračuje úsilí globálních mocností a
nadnárodních korporací ve spojení s vojensko-průmyslovými komplexy jednotlivých
zemí řešit závaţné civilizační problémy militantní cestou, a to za použití
ozbrojeného násilí přímo, nebo diplomatickými vyhrůžkami. Dochází k nebývalé
polarizaci společnosti. Nemusíme chodit daleko, ale je potřeby říci, že je válečný
stav zatím mimo území naši republiky
I v těchto složitých podmínkách si KSČM ve společnosti udržuje významné
místo. Po postupném vystřízlivění zaváděnými reformami se komunisté vracejí
na místo třetí nejsilnější politické strany. Růst její autority daný tím, že
komunisté jasně prokazují, že své programy myslí vážně, vyvolává místy hrůzu
v řadách vládní koalice. Tyto smyšlenky však ztrácejí posluchače. Stále více lidí
se přesvědčuje, že nebezpečí nehrozí od komunistů, ale právě od protilidové
vlády a jejich sošáckých a zkorumpovaných patolízalů a církve schovaných
ve všelijakých nových straničkách a hnutích, zkrátka
nadstranických
občanských iniciativách. Neštítí se nejpodlejších kroků, jako převrácení historie
a její falzifikace už na školách. U pravice tyto praktiky nepřekvapují. Bude
nutné v nadcházejících volbách vyvinout maximální úsilí na obhajobu
stávajících postů, nejlépe na získání dalších mandátů pro naší stranu.
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Další vývoj naší okresní stranické organizace do značné míra je poznamenán
věkovou strukturou naší členské základny. Máte ji podrobně uvedenou
v přílohách č. 1. a tomu odpovídající struktury.
Nejde zde o nějakou nostalgii či konstatování v pohledu na stav členské základny.
Mnohokrát jsme na našich konferencích vyslovil jménem okresních orgánů hlubokou
vděčnost a poděkování za poctivou celoţivotní orientaci a vykonanou práci pro naši
společnost soudruţkám a soudruhům, byť ve funkcích na úrovní obcí či měst.
Myslím, ţe naši občané tyto naše postoje a vytrvalou činnost pozorně sledují a
neměnnost orientace či nepřevrácení kabátů jen v osobní prospěch – jak to sledujeme
dnes a denně u jiných stran - vysoce oceňují. V dalším období a tak říkajíc za
pochodu se pokusme těžce obnovovanou důvěru v nastávajících volebních
kláních zúročit. V tomto směru nás čeká dvojí úkol:
1)
Efektivně využít současného ještě akceschopného potenciálu členské
základny. Znamená to získat přehled o těch, kteří jsou na vzdělanostní úrovni,
organizačně schopni a ochotni politicky pracovat v základních organizacích,
není jich mnoho, ale již dnes je potřebné je pověřovat funkcemi, aby se ZO
KSČM nerozpadly.
2) V obcích, kde máme sídla Obecních úřadů se nebojme početně menších, ale
akceschopných stranických buněk.
Tímto způsobem aktivní stranické činnosti očekáváme především od mladých lidí,
kteří nejen, ţe se hlásí o stranické funkce i o nelehkou práci v naší straně. Nelze jiţ
čekat anebo ţádat pouze tzv. funkce ve vyšších stranických orgánech, nebo o funkce
veřejné bez toho, abychom tyto lidí řádně připravovali podle hesla „S lidmi, mezi
lidmi a pro lidi“. Jinak nám stranické organizace prostě zaniknou a nebudem se muset
trápit s organizátorskou i teoretickou výchovou mladých funkcionářů.
3)
Za velmi důležitý prvek akceschopnosti strany považujeme vztah
základních organizací s ustaveným organizačním mezičlánkem střediskových či
městských koordinačních
rad. Chci ocenit upřímné úsilí všech členů a
funkcionářů, pro které je nepřijatelné „MY“ a „VY“ ve vztahu k okresnímu výboru či
někdy střediskové obci. Pokud se nadále podaří tyto koordinační orgány tak říkajíc
zprovoznit, potom i jejich členové v pověřených funkcích se stanou skutečnými
garanty oboustranné součinnosti s okresním výborem . V tomto smyslu jsme
v minulém období schválili Organizační řád KSČM pro celou stranu, KV i OV
KSČM.
4) S mladou generací je spjata i záleţitost přijímání mladých členů strany.
V loňské roce jsme přijali pouze 1 člena strany. A to je bohužel málo!
Soudružky a soudruzi, vážení hosté,
o výsledcích VČS se samostatně nebudu zmiňovat, přestoţe jsem si vědom jejich
významu pro další vývoj naší okresní organizace. Přestoţe v písemné zprávě je
zmíněno, chci vyjádřit poděkování za pozornost a náročnost, která přípravě VČS ze
strany ZO a OV byla věnována. Oceňuji, ţe včasná příprava nejen organizační, ale
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zvláště obsahová a následně kádrová je významným předpokladem věcného a
perspektivního řešení další činnosti stranické organizace. S bohatou a věcnou diskusí
věřím, ţe budou předmětem i vašich diskusních vystoupení na dnešní konferenci.
Nedílnou součástí v práci celé okresní stranické organizace jsou bezesporu
zapotřebí finanční prostředky Její úroveň bezprostředně ovlivňují výsledky ve
volbách. Po volebním fiasku ve volbách do zastupitelstvech, přišla strana o nemalé
prostředky z dotací státu za krajské mandáty. Ekonomická situace nebude lepší ani
v následujícím období. Pro další roky vzhledem ke klesající členské základně a
sociální úrovni našich členů lze očekávat stagnaci, nejspíš pokles ve výši za
členské příspěvky a tím i získávání prostředků na volební fond. O to intenzivnější
musí být naše úsilí ve volebních výsledcích ve srovnání s ostatními okresy
v Moravskoslezském kraji.
Soudružky a soudruzi,
poslední volby, jak je uvedeno v písemné zprávě, zůstaly za očekáváním. Okresní
výbor jejich výsledek kriticky hodnotil a pro příští volby musí vzít v úvahu některá
poučení:
- jedním z hlavních předpokladů je kvalitní KL, kdy kandidáti mají důvěru
voličů a tím i oporu v jejich řadách. V mnoha obcích jsme prostě nedosáhly,
alespoň na místa krajských zastupitelů, i kdyţ jsme měli na KL osvědčené
odborníky
- musí se počítat i s tím, ţe pravice vţdy nasazuje „ tzv. Béčka kandujících stran“,
které se tváří, ţe jsou levicové a proti praktikám pravice, např, ANO, Společnost po
spravedlnost, Starostové s TOP09 atd.
- hlavně však jde o výraznější prezentaci strany a její politiky na veřejnosti, čitelnost
strany, jasnost jejich postojů
- maximální nasazení nejen vedoucích kandidátů, ale celé kandidátní listiny
Z přijatých opatření se vţdy vyrojí další otázky, například:
 jak jsou známi kandidáti v místech?
 jak známe problémy a ţivot těch lidí, které chceme zastupovat?
 co konkrétně jsme schopni vyřídit či zajistit, co přinesou naši poslancií
zejména pracujícím, důchodcům a dětem?
 jsme dělali čtyři roky, ţe vývoj doháníme před volbami?
Přesto tato upozornění si všichni, kteří se aktivně zapojili volební kampaně
v uplynulých volbách, zaslouţí upřímné poděkování. Věřím, ţe s chladnou hlavou
všechny nabyté zkušenosti znovu zváţíme a společně budeme usilovat o úspěch v
podzimních volbách.
Dnes jsme se sešli hlavně proto, abychom si zvolili naše kandidáty, ze kterých bude
krajská konference se sestavovat kandidátní listinu za MSK.
Pro nominaci na krajskou konferenci KSČM dnes rovněţ zvolíme delegáty, kteří nás
budou na KK zastupovat.
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Pro nominační konferenci KSČM vzešly návrhy na kandidáty do Parlamentu
ČR . Byli navržení tito členové i nečlenové strany:
Čech Jaroslav, Čech Vladimír, Gazdová Janetta, Grosová Alena, Hřebíček Ivo,
Klapetek Karel, Kupka Vlastimil, Michna Tomáš, Nábělková Marie, Nečas
Pavel, Opálka Miroslav, Palaček Petr, Sluková Milada.
Z těchto navrţených kandidátů se z různých soukromých i pracovních důvodu vzdali
své kandidatury: Čech Vladimír, Hřebíček Ivo, Nečas Pavel a Opálka Miroslav. Po
zváţení moţností, za okres zvolit 6 kandidátů, OV doporučil k volbě výběru klíč:
Opava dva kandidáti, Kravaře a Hlučín, Velká Polom a Vítkov po jednom kandidátů.
Taktéž OV doporučil při výběru kandidátů rovnocennost mezi ženami a muži,
takže doporučujeme tři ženy a tři muže.
V tomto poměru zvolíme i dva náhradníky. Přeji vám při volbě šťastnou ruku.
Hlavní záběr celé okresní organizace je shrnutý v modifikaci návrhu Hlavních
úkolů na další období a v jednotném Postupu v zabezpečení voleb, které písemně
obdrţeli všichni delegáti. Jde o uváţlivé, ale náročné úkoly, které mohou vytvořit
dobré podmínky k prezentaci nově sestaveného volebního programu pro voliče.
Pro navržené kandidáty to bude v mnohem znamenat :
- aktivní přípravu v tvorbě a v osobním ztotožnění se s obsahem volebního
programu
- v osobní motivaci a podpoře ve volební kampaně především
- v osobním příkladě v kontaktu s voliči i plakátovací kampani. Za tím
účelem budou našim kandidátů přiděleny obce a města, o které s místními
volebními štáby budou v agitační činnosti pečovat.
Pro okresní výbor a stranické organizace hlavní úkoly znamenají :
- zabezpečení nezastupitelné organizátorské práce v místech svého působení
a účinnou pomoc kandidátům
- vyuţití dobrovolných sluţeb i moderních informačních prostředků
k oslovení co nejširší veřejnosti v obcích a městech, kde to bude moţné a
tam, kde je silná koncentrace levicové voličské základny, tedy ve městech
i v uplatňování především optimisticky laděné předvolební kampani.
- Bude rovněţ potřebné stanovit obsahové a časové podmínky pro konání
veřejných akcí především ve statutárním městě Opavě, Hlučíně,
Vítkově a Budišově. Ve městech Kravaře a Dolním Benešově navrhnout
konkrétní způsob, jak oslovit co nejvíce voličů s levicovou orientací.
Na tomto základě, ale i na základě dalších moţností, které vytýčí krajská konference
strany, chceme přispět k promýšlení účinných cest, jak naše cíle přiblíţit většině
obyvatel.
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Zpravodaj OV KSČM a především webové stránky OV KSČM, ale i
elektronická propagace v místech bude zaujímat významné místo v našem
informačním systému. Znovu si připomeňme, že Zpravodaj nemůže nahrazovat
Haló noviny, ani živý kontakt kandidátů a funkcionářů s veřejnosti. Přesto by ve
Zpravodaji, ale i na webových stránkách OV KSČM měli najít svou „parketu“ i dobré
zkušenosti některých základních organizací, komisí OV, případně informace ze
ţivota kandidátů a akcích. Obrovské rezervy cítíme
v úrovni našich
informačních možnostech. Kromě potřebné aktuálnosti postrádají i v nápaditost a
„informační aktivitu“. Proto budou i naše webové stránky přepracované do
celostranické podoby s aktualitami z našeho okresu.
Soudružky a soudruzi,
Zpráva o činnosti okresního výboru a okresní poskytuje dostatek konkrétních
informací o práci v uplynulém období a dává náměty pro naši další činnost.
Nebylo toho málo, co od poslední konferenci i od 9. sjezdu bylo vykonáno.
Vážíme si těch, kteří v našich obcích a městech Moravskoslezského kraje
prokázali, dokážeme řídit, spravovat, nabízet účinná řešení a prosazovat
progresivní rozvoj našeho kraje. Vážíme si jich proto, že jsme přispěli k tomu,
že komunistická strana, je vcelku respektovanou silou a že prokazuje
životaschopnost v českém politickém spektru.
Popřejme si společně do práce při plnění úkolů, které nás čekají hodně
pevného zdraví, sil a úspěchů.
„Č e s t p r á c i“
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Zajištění úkolů z usnesení okresní konference KSČM z 2.3.2017, stanoveným
kandidátům do voleb, členům ZO KSČM a k zajištění volební kampaně PS P ČR
Úkoly: 1) Zvýšit úsilí pro zachování ZO KSČM ve svěřených obcích. Vytvářet podmínky k
přijímání nových členů KSČM.
2) Plnit stanovené úkoly při názorné agitaci (výlep plakátů) a zejména v kontaktní kampani
se pokusit získat na kaţdého komunistů, alespoň 12 bezpartijních voličů.
3) Při zajištění funkcí základních organizací a jejich kontroly připravovat pro komunální
kampaň výběr potencionálních kandidátů pro rok 2018. Pověřovat tyto mladé lidi
stranickými funkcemi ve výboru ZO KSČM.
MěkR KSČM
ZO KSČM

Spádové ZO KSČM v obcích se sídlem
Obecního úřadu

HLUČÍN

HLUČÍN - Bobrovníky, Darkovičky,
Darkovice, Hať, Kozmice,Píšť,
Šilheřovice,Vřesina, Ludgeřovice,
Markvartovice
KRAVAŘE - D. Benešov, Bělá, Bolatice,
Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Třebom,
Strahovice, Štěpánkovice, Sudice,
Bohuslavice, Závada, Zábřeh
OPAVA -Brumovice, Bratříkovice, Dolní
Ţivotice,
Hlavnice, Jakartovice ( Hořejší Kunčice,
Bohdanovice, Deštné), Lhotka u Lit.,
Litultovice, Mikolajice, Moravice,
Mladecko,Otice, Uhlířov, Chvalíkovice,
Raduň, Vršovice,Jezdkovice,
Štáblovice, Slavkov, Stěbořice, Velké
Heraltice,Holasovice,Neplachovice,Hněvoši
ce, Chlebičov, Oldřišov, Sluţovice,
V. Hoštice
HÁJ ve Sl. - Chabičov, Smolkov, Jilešovice,
Lhota,Mokré Lazce, Štitina, Nové Sedlice
Dobroslavice + Děhylov

KRAVAŘE +
DOLNÍ BENEŠOV
OPAVA – 16 ZO
+ ZO městských
části:
Suché Lazce,
Komárov,
Vávrovice, M.
Hoštice

Háj ve Slezsku,
Mokré Lazce,
Štitina,
Nové Sedlice
Velká Polom
Kyjovice,Pustá
Polom,
HRADEC n/M.
VÍTKOV +
Budišov n/Bud.

Zodpovědnost
členů OV, ORK,
ORoK, předs. MV
L. Kovalová,
P. Kotala
T. Michna
T.Michna
Fr. Peterek, J. Majda
K. Klapetek, J. Čech, J.
Kadula, T. Michna,
předsedové
ZO KSČM OPA
V. Heraltice –M. Matyášková
J. Gazdová

O. Čunta
M. Nabělková,
M. Sluková

VELKÁ POLOM -Čavisov, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Hrabyně, Budišovice
KYJOVICE - Pustá Polom,
Těškovice,Hlubočec

J. Klíma
V. Kupka
Vl. Kupka

HRADEC n/Mor. - Domoradovice, Branka,
Bohučovice, Březová, Skřípov, Hrabství
VÍTKOV - Čermná ve Sl., Melč, Radkov,
Moravice, Větřkovice, Budišov n/Bud.,
Svatoňovice Kruţberk, Nové Lublice, Staré
Těchanovice

P. Nečas
A. Grosová
R.Majerčák, A. Grosová,
J.Bureš, P. Nečas, R.Matocha,

* Poznámka: kandidátům do voleb PS P ČR jsou v jednotlivých střediscích uloženy úkoly
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