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Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci

Milí členové a příznivci olomoucké KDU-ČSL,
ještě před odjezdem na dovolené se vám dostává do rukou třetí vydání newsletteru městského výboru. Zejména ze
světa sportu k nám přicházejí pozitivní zprávy: Olomouc byla svědkem nejlépe obsazeného půlmaratonu v Evropě a
kromě výborných sportovních výsledků (rekordní čas nejrychlejší ženy) přinesl půlmaraton zážitky nejen samotným
běžcům (i z našich řad a řad mladých lidovců), ale i divákům, kterých bylo podél tratě odhadem přes 20 tisíc. Dále
se město ukázalo jako přátelský hostitel největší sportovní akce konané u nás za poslední roky, Mistrovství Evropy
hráčů do 21 let. Jak anglická reprezentace, tak stovky švédských fanoušků ocenily přijetí ze strany obyvatel města i
krásné kulisy, ve kterých se tu fotbal hraje. A do třetice sport, zastupitelstvo na svém jednání schválilo příspěvek na
územní dokumentaci pro vodácký kanál, jehož vybudování je plánováno vedle Šantovky, a který má mimo jiné
podporu i našich zastupitelů. Aby byl výčet nejdůležitějších zpráv úplný, zastupitelstvo nakonec o zvýšení daně z
nemovitosti nerozhodovalo a uvidí se, zda návrh bude zařazen na jednání v září.
Přeji pěkné prožití dovolených!

Mgr. Matouš Pelikán

AKTUALITY Z DĚNÍ V KDU-ČSL V OLOMOUCI:

Usnesení ze sjezdu: (díl č. 1)
Otázky migrace: přednesl O. Benešík
Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve
vládě a v Parlamentu ČR a v EP, aby se
zasazovali o řešení problému uprchlíků
ohrožených na životě, kteří utíkají z oblastí
postižených válečným konfliktem a kteří
žádají o mezinárodní ochranu před pronásledování.
Jsme si vědomi, že nelegální migrace
představuje v současnosti jeden z největších problémů Evropy. Podporujeme hledání společného řešení v rámci EU, avšak
trváme na tom, že rozhodnutí o přijímání
uprchlíků musí nadále zůstat v kompetenci
národních států.
KDU-ČSL preferuje prevenci, zejména
posílení vnějších hranic EU, urychlené
vracení ekonomických migrantů, boj proti
pašerákům lidí, zvýšení humanitární a
rozvojové pomoci a větší zapojení bohatých muslimských zemí do řešení problému. Zároveň navrhujeme, aby se ČR připravila na možnou velkou uprchlickou vlnu
z východu, která hrozí, pokud se dále rozšíří konflikt na Ukrajině.
Pronásledování křesťanů:
KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména Sýrii,
Pákistánu, Iráku, Iránu a Severní Koreji,
kde patří k nejvíce ohroženým menšinám.
KDU-ČSL děkuje svým zástupcům ve
vládě a v Parlamentu ČR a v EP za dosavadní angažmá ve prospěch pronásledovaných a vyjadřuje podporu jejich dalšímu
úsilí na tomto poli.

PRVNÍ JEDNÁNÍ MěV

KALENDÁŘ AKCÍ

Prvního června 2015 proběhlo úvodní jednání nově zvoleného Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci.
Výbor se sešel ve složení J. Brabcová, J. Dostál, R. Hainc, Z. Havran, I.
Kalodová, J. Kolomazníková, R. Konečná, P. Konečný, K. Kvapilová, P.
Pachta, H. Pelikánová, P. Roubínek.
Na programu jednání byla debata o
aktuálním dění ve straně (na celostátní, krajské i místní úrovni). Informace o celostátním sjezdu ve Zlíně
podal L. Šnevajs, který se sjezdu
osobně zúčastnil. Dalším bodem
jednání byla diskuse k předvolební
strategii pro krajské a senátní volby
v roce 2016, na které je třeba se začít s předstihem aktivně připravovat.
Variant pro krajské volby je více, jednou z nich je mj. i model trojkoalice:
KDU-ČSL, STAN, Zelení. Byla rovněž vedena debata nad osobou
vhodného kandidáta pro senátní volby. Volební obvod č. 61, Olomouc a
okolí, patří do 1/3 senátních obvodů,
ve kterých proběhnou volby na podzim 2016. Proběhlo vyhodnocení
akce „Setkání se členy KMČ a členy
odborných komisí“. Městský výbor se
shodl na tom, že toto setkání mělo
smysl, a bude dobré vyvíjet další
aktivity směřující k lepší vzájemné
informovanosti. Dále bylo řešeno
aktuální dění na radnici (pozice
městského architekta, vodácký kanál
u Šantovky, možné zvýšení daně
z nemovitosti na území města a další
témata). Byl projednán rovněž plán
akcí na druhé pololetí roku 2015.
Další městský výbor zasedne
v polovině září.

Čekají nás následující akce:
12. září 2015: zábavné a rodinné odpoledne s KDU-ČSL na chmelových
dožínkách (v Holici na „Americe“)
24. října 2015: exkurze členů a příznivců KDU-ČSL do Bučovic (okres Vyškov)

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Po prázdninách se společně sejdeme na
akci Chmelové dožínky, kterou každoročně pořádá Hanácká hratva v čele s Michalem Giacintovem, radním za KDUČSL. Pro letošní ročník bylo dohodnuto,
že se KDU-ČSL Olomouc zapojí do přípravy programu pro rodiny s dětmi.
Všichni jste srdečně zváni!
V sobotu 24. října je plánována exkurze
do města Bučovice. Bučovice leží v
jižní části okresu Vyškov a vždy byly levicově orientovaným městem. Díky aktivitě
místního mladého vedení získala zdejší
KDU-ČSL již podruhé za sebou pozici
místostarosty a rozvíjí se zde spolkový
život. Společně si prohlédneme renesanční zámek Bučovice s unikátním
„zaječím“ sálem, arkádovým nádvořím a
obnovenou fontánou. O zkušenostech s
komunální politikou i veřejným životem ve
městě se s námi u sklenky vína ve sklepě
bučovických vinařů podělí místostarosta
města, PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Bude připraven i program pro děti. S návratem do
Olomouce je počítáno v pozdních odpoledních hodinách.
http://www.zamek-bucovice.cz/
http://www.bucovice.cz/
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Jak vidí aktuální situaci volební
manažer KDU-ČSL Petr Pachta?
Drahé sestry, drazí bratři,
od května tohoto roku jsem se stal volebním
manažerem KDU-ČSL. Je mi potěšením, že se
tak stalo v době, kdy pracujeme na budování
obrozené a zmodernizované strany. Neřešíme
žádná výraznější negativa a můžeme se soustředit na budování značky KDU-ČSL. Stojí
před námi další výzvy, abychom měli prst na
tepu doby a dokázali oslovovat stále více voličů.
Naším nejbližším cílem, který prověří jak si
stojíme u veřejnosti, jsou krajské a senátní volby na podzim 2016. Předseda na sjezdu vytýčil
jasný cíl - rozlomit rudooranžové koalice, na
tomto budeme pracovat.
Komunální a senátní volby minulý rok ukázaly,
že můžeme být velmi úspěšní. Z analýz, které
máme k dispozici vyplývá, že příští rok se vrátíme do bojů o hejtmany a máme šanci výrazně
uspět. Kampaň bude efektivní, moderní a přesně budeme vědět, které voliče oslovujeme a
chceme získat.
Začínáme pracovat i na personálním obsazení
volebních týmů a regionálních manažerů kampaní. Někde tuto funkci bude přímo vykonávat
krajský tajemník, jinde dojde k posílení novým
člověkem. Důležité je, aby tito lidé začali pracovat již tento rok. Největší posilou v kampani
pak bude co nejširší zapojení členů a příznivců
KDU-ČSL.
Chci vám touto cestou již nyní poděkovat za
zapojení do přípravy kampaně a příští rok se
do toho obujeme naplno! Přeji si společný
úspěch.
Petr Pachta

V Olomouci se sportovalo a diskutovalo s
politiky

V sobotu 6. června se na pozvání Mladých lidovců sjeli mladí lidé ze
všech koutů České republiky do Olomouce. V rámci projektu Erasmus+ „Sportem k dialogu“ si zde 30 účastníků zasportovalo s politiky
a prodiskutovalo s nimi aktuální i nadčasová témata práce ve službách veřejnosti.
Pozvání přijal ministr zemědělství Marian Jurečka, se kterým jsme si
zahráli florbal na zimním stadionu. Přímo za mantinely s námi poté
diskutoval mimo jiné o elektronické evidenci tržeb, biopalivech a dalších aktuálních tématech.
Unikátní setkání se nám podařilo s prof. Leopoldem Pospíšilem, zakladatelem oboru antropologie práva, a v jeho 92 letech stále aktivním profesorem Yaleovy univerzity. Měli jsme velké štěstí, že jsme
se mohli s touto mimořádnou osobností setkat, neboť pan profesor
žije v USA a zrovna v době konání této akce byl na pár dní na návštěvě Olomouce. Ceníme si toho, že přijal naše pozvání a povyprávěl nám o svém mimořádném životním příběhu.
V rámci akce jsme se také podívali na olomouckou radnici, po které
nás provedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Dále jsme měli
možnost naučit se něco o sebeprezentačních dovednostech v politice na stejnojmenném workshopu.
Naše pozvání přijala také senátorka Alena Šromová, která si s námi
zahrála turnaj v kroketu a poté při venkovním posezení v trávě nám
popovídala o tom, jak lze sladit senátorskou práci s praxí lékařky.
Jsem velmi ráda, že jsme měli možnost tuto akci v Olomouci uskutečnit a mám radost z toho, že se tolik mladých lidí setkalo a že jsme
se vzájemně mohli obohatit.
Kristina Kvapilová, předsedkyně Mladých lidovců Olomouckého kraje
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Příjemné setkání v Bruselu
Na konci května jsem měla příležitost navštívit Brusel ve své nové pracovní pozici – jako projektová manažerka
na Univerzitě Palackého. V nabitém programu, který naší tříčlenné, čistě dámské sestavě připravila Michaela
Vráželová ze sdružení OK4EU, se objevila i návštěva prostor přístupných pouze na povolení a pozvání, dlouhých chodeb a překvapivě malých kanceláří, v nichž sídlí poslanci Evropského parlamentu. Možná je to náhoda,
ale dva čeští poslanci, s nimiž se naše výprava setkala, byli oba členové KDU-ČSL.
S Tomášem Zdechovským to bylo v krátké době už druhé setkání, protože v polovině května jsme se sešli
v porotě fotografické soutěže Europe4You, do níž pan poslanec věnoval atraktivní ceny v podobě zájezdu do
Bruselu, a paní Šojdrová nám přislíbila pomoc a záštitu nad dalšími prezentačními aktivitami Univerzity Palackého. Obě setkání, jak s Tomášem Zdechovským tak s Michaelou Šojdrovou byla nejen pracovně přínosná a zajímavá, ale také lidsky velice příjemná, což je ostatně vidět i na fotografiích.
Jitka Brabcová, členka Městského výboru KDU-ČSL

Na celostátní konferenci strany
vystoupila ukrajinská poslankyně
Liliya Hrynevych, ukrajinská poslankyně, hovořila o aktuální situaci na Ukrajině, o problémech, se kterými se její
země potýká.
"Děkuji České republice za podporu naší země i přes to,
že to pro ni znamená také řadu negativních dopadů,
například v souvislosti se sankcemi," řekla L. Hrynevych.
"Snahy Ukrajiny o řešení situace podporujeme, zároveň
je třeba říci, že své problémy si musí vyřešit sama, nikdo
to za ní udělat nemůže. Jsme ale maximálně připraveni
Ukrajině v přípravě a realizaci reforem pomoci," řekl
Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL.
L. Hrynevych také v Praze vystoupila na mezinárodní
konferenci "Rodina a profese - konflikt nebo harmonie?",
která se konala pod záštitou Michaely Šojdrové, poslankyně KDU-ČSL v Evropském parlamentu.

Velký pátek novým svátkem!
V řadě zemí je Velký pátek státním svátkem. Příští
rok se k nim velmi pravděpodobně přidá i Česká
republika. Poslanecký návrh zákona zařazující
Velký pátek mezi ostatní státem uznávané svátky
schválila vláda. Z pohledu family friendly přístupu
je velmi pozitivní skutečností, že se rodiče budou
moci věnovat svým dětem, které v tento den pravidelně mívají své prázdniny.

Kontaktujte nás:
http://olomouc.kdu.cz/
http://www.volimeolomouc.cz/
Facebook.com/volimeolomouc

Kancelář KDU-ČSL v Olomouci

Tajemník MěV KDU-ČSL v Olomouci

Palachovo náměstí 1
Olomouc, 779 00

Mgr. Pavel Roubínek
tel.: 723 276 123
email: mestsky.tajemnik@email.cz

