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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
únor 2020 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi. 

18. ledna tohoto roku proběhla naše okresní konference, o které vás budeme blíže 

informovat na dalších stránkách našeho informačního zpravodaje. Dovolte mi ale 

pár slov za mne. Mnozí z vás už možná víte, že jsem byla poté, co se kandidatury 

vzdala druhá kandidátka na tento post, s. Badinková, opět zvolena předsedkyní 

OV KSČM Kroměříž. Mnozí jste se mě v období před konferencí ptali, jestli budu 

opět kandidovat, jestli vůbec mám na výkon této funkce čas a podobně, proto jsem 

svou kandidaturu opravdu hodně zvažovala. Vím, že řada věcí se mi nedařila, že 

některé plány se nepodařilo realizovat. Přesto jsem se nakonec rozhodla 

pokračovat z několika důvodů. Vědoma si toho, že některé věci prostě nemůže 

jeden člověk stíhat, i kdyby sebe víc chtěl, jsem se některých funkcí ve straně 

vzdala. Předala jsem vedení ZO Morkovice, rezignovala jsem na členství ve 

Výboru pro cestovní ruch ZZK, i jako předsedkyně Komise mládeže ÚV jsem 

mohla skončit, protože jsem ji mohla s klidným srdcem předat své nástupkyni, 

s. Prokšanové. Tím důležitějším pro mě byl ale fakt, že za dva roky ve funkci 

předsedkyně OV jsem zjistila, že máme obrovské štěstí, že v naší okresní 

organizaci máme členky a členy, kteří jsou schopni a opravdu velice ochotni mi 

pomoci. Práce předsedy není a ani nemůže být jenom o tom jednom člověku, je to 

o kolektivu lidí.  

K 
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Ty dva roky jsme měli okresní výbor složený ze stranicky už zkušených soudruhů, 

ale také nových tváří, které se zapracovávali a byli plni elánu a odhodlání pracovat. 

Je pravda, že trvalo, než jsme se zapracovali, než si věci, jak se říká, sedly, ale 

myslím, že jsme byli schopni kus práce udělat a za to všem členům okresního 

výboru z období před konferencí patří obrovské poděkování. Ne všichni byli 

konferencí opětovně zvoleni, ale upřímně doufám, že jejich chuť neopadne a 

budou nám všem dále nápomocni. 

Chtěla bych jim všem na tomto místě poděkovat. Děkuji všem členům vedení OV, 

ne se všemi jsme se shodli, ne ve všech názorech jsme byli jednotní, ale i o tom 

tato práce je. Věci si vyříkat, rozhodnout a jet dál. Obzvlášť bych chtěla 

poděkovat členkám Levicového klubu žen. Děvčata mi vždy, když jsme 

potřebovali pomoct s organizací našich akcí, pomohla. Nezištně, s úsměvem, 

s elánem jim vlastním. A chtěla bych poděkovat i vám všem. S řadou z vás jsme 

se potkávali osobně, s některými možná ne. Ale vím, že práce, hlavně při 

propagaci naší strany, při seznamování široké veřejnosti s našimi názory, při 

předvolební kampani, a řada dalších věcí, je hlavně na vás, na členech a 

sympatizantech naší strany, a za to vám patří mé poděkování. 

V neposlední řadě proběhla také krajská konference s volbou kandidátky KSČM 

do zastupitelstva kraje. Volební systém byl takový, že žádný okres neměl své jisté. 

A tak bohužel, naše okresní organizace nemá svého zástupce v první čtyřce. 

Teprve na pátém místě skončil Michal Kostka, který získal podporu napříč okresy 

a bude tak „okresním lídrem“. Není to ale tragédie, všichni z první čtyřky jsou 

silní kandidáti, navíc v první třináctce máme šest (!) kandidátů, což je naopak 

úspěch, který se dosud nikdy nepodařil. Těchto šest již dříve prokázalo, že jim 

voliči dávají preferenční hlasy, tak je možné, že ve výsledku dojde k posunu. 

Nové období teprve začíná a nás čeká kus práce. Věřím, že budeme schopni 

pracovat tak, aby za námi výsledky naší práce byly vidět. 

Ing. Marie Pěnčíková 

K Čunkovu „přehlasování“ odpůrců 
Jak asi většina čtenářů Zpravodaje ví, na prosincovém zastupitelstvu byla zrušena 

studie rekonstrukce současné nemocnice a těsnou většinou prosazena výstavba 

„Čunkovy nemocnice“, přičemž daný bod jednání byl do programu vtlačen na 

poslední chvíli. Na základě dotazu poslankyně Pěnčíkové a podnětů politiků 

z jiných stran prohlásilo ministerstvo vnitra Čunkův postup za nelegální. 

Přinášíme vyjádření našich zástupců v samosprávných orgánech bezprostředně po 

přijetí usnesení. 

Klub krajských zastupitelů za KSČM: Na jednání Zastupitelstva Zlínského 

kraje v pondělí 16. 12. 2019 se odehrály prazvláštní způsoby a neseriózní až 

podrazácké jednání, režírované hejtmanem Jiřím Čunkem. 

https://zlin.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/tiskova-zprava-klubu-zastupitelu-zk-za-kscm
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Kromě řádně schváleného programu zastupitelstva totiž hejtman v plné tajnosti 

připravoval na závěr jednání zařazení a projednání nových bodů, a to revokaci 

usnesení, s cílem schválit již dříve zamítnuté zpracování investiční záměru a 

výstavbu nové krajské nemocnice. Dále pak zastavit připravovanou studií na 

rekonstrukci a modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve stávajícím areálu, 

jako možné varianty řešení. 

Přitom podkladové materiály k těmto bodům nebyly zastupitelům přeloženy 

předem, ani na stůl, s výjimkou usnesení. Rovněž se neobjevily žádné nové 

skutečnosti, které by alespoň částečně ospravedlnily takovýto postup. 

A tak jediným prostředkem, jak dosáhnout svého cíle, bylo „přesvědčit“ několik 

zastupitelů, aby změnili svůj původní postoj a tím si zajistili většinu 23 hlasů 

potřebnou ke schválení takto pokoutně předložených materiálů. 

Odsuzujeme tento způsob manipulace se zastupitelstvem kraje, který nemá 

obdoby od vzniku krajů v roce 2000. 

Eva Badinková (zastupitelka kraje): Jak jinak to nazvat než konec demokracie 

ve Zlínském kraji. Tak dnes dopadlo jednání zastupitelstva ve Zlínském kraji. 

Hlasování o stavbě Nové nemocnice bylo neplánovaně zařazeno na jednání. Za 

každou cenu prosadit onen záměr!!! Hejtman jde přes mrtvoly. Bohužel se přidali 

i ti, kteří dříve hlasovali proti, dokud nebudou mít oponentním návrh týkající se 

rekonstrukce stávající Baťovy nemocnice. Co se u nich změnilo? Bylo jim něco 

slíbeno, či vyhrožováno? Těžko říct. Sami si musí sáhnout do svědomí, pokud 

nějaké mají. 

A vy, milí voliči, se jich ptejte a chtějte vysvětlení. Na to máte právo. Je to smutné 

a opravdu mám obavu o budoucnost nás všech občanů. Kdo a jak hlasoval, jistě 

najdete na FCB. 

Za KSČM – proti všichni. 

Marie Pěnčíková (poslankyně): Vyhodíte ho dveřmi, vrátí se oknem. Vyhodíte 

ho oknem, vleze snad komínem. Tak přesně takhle se chová pan hejtman Čunek 

při projednávání projektu výstavby Nové Baťovy nemocnice ve Zlíně 

v Malenovicích. Po dlouhých měsících jednání a sáhodlouhých přednáškách o 

dokonalosti nové nemocnice byl v červnu na jednání krajského zastupitelstva 

tento projekt zamítnut a 9. září bylo usnesením zastupitelstva radě uloženo zajistit 

zpracování studie „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve 

Zlíně“. Vše tak, aby zastupitelé měli náležité podklady se zodpovědně rozhodnout, 

která cesta je opravdu efektivnější. Po pár měsících je opět vše jinak. Ač tento bod 

nebyl ráno na jednání zastupitelstva vůbec zařazen, stačí, že dorazí další, očividně 

nadšeně očekávaný, koaliční zastupitelé (někdy postačí jeden) a vše je jinak. Ráno 

prostě nebyly potřebné hlasy pro prohlasování takového rozšíření programu. A 

ejhle. Dva krajští zastupitelé změnili názor. Pan zastupitel Devátý z ODS a pan 

zastupitel Vaculín z ČSSD. 

https://zlin.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/znasilneni-demokracie-podle-cunka-nove-informace
http://www.halonoviny.cz/articles/view/52780672
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Rozhodně si nemyslím, že člověk nemá právo změnit názor, ba naopak. Člověk 

názor mění často. Buď na základě nových informací, dodatečných argumentů 

nebo nějakých motivačních prostředků, které volenou variantu, řekněme, 

zpříjemňují. Je hrdinství přiznat, že se člověk mýlil. Ale!!! Zastupitelé nedostali 

žádné nové podklady, analýza zpracována nebyla, prostě nic nového na dohled. 

Takže? Pouhopouhá má úvaha: Možná je jednoduché těšit se na pracovní místo 

třeba v holešovské průmyslové zóně a člověk pak zvedne ruku třeba i tak trochu 

proti svému přesvědčení. Možná prostě doma nosí kalhoty někdo jiný a vidina 

teplé večeře je lepší než vidina kraji uspořených peněz. Ale spekulovat se přece 

nemá. Musíme se přece rozhodovat na základě faktů. Proto by mě ani ve snu 

nenapadlo, že něco tak podřadného by zmiňované pány zastupitele vedlo ke 

změně názoru. Nepochybuji o tom, že hlasovali v souladu se svým vědomím a 

svědomím. Každopádně ani jejich straničtí kolegové nesdílí jejich přístup. 

S panem Vaculínem už se jeho domovská ČSSD rozloučila, za pány zastupitele 

z řad ODS se jejich kolegové stydí. 

Každopádně protlačit zastupitelstvem projekt za „možná“ 8 miliard rozdílem 

jednoho hlasu je hnus. To, že rada může rozhodnout až o 20 % vícenákladech bez 

rozhodnutí zastupitelstva, už není ani k smíchu. Megaprojekt může být, a nejsem 

zdaleka jediná, která se toho obává, megaprůserem, který zaplatí všichni občané 

Zlínského kraje. 

Krajští zastupitelé za KSČM si stáli za svým rozhodnutím a z ničeho nic názory 

neměnili. Kroky pana hejtmana Čunka možná nejsou nezákonné, ale rozhodně 

jsou silně amorální. Arogance moci v přímém přenosu. Tak tohle je naše skvělá 

KDU-ČSL. 

Michal Kostka (zastupitel Kroměříže): Čunek je zmetek. Novou nemocnici 

neměla žádná strana ve volebním programu. Nemocnici se mu podařilo schválit 

téměř rok před krajskými volbami. Je tak dost možné, že do voleb stihne řadu 

nevratných kroků. Povolební vedení kraje pak možná bude mít jen malou šanci 

jeho rozhodnutí zvrátit, přesto bude omezeno následky tohoto rozhodnutí. 

Náklady pak ponesou všichni obyvatelé kraje, i když si ve volbách drtivou 

většinou zvolí vedení, které nemocnici zcela odmítne... 

K nové koncepci zdravotnictví v kraji 
To, s čím přišel pan hejtman a jeho tým odborníků pět minut po dvanácté, předčilo 

všechna očekávání a předčilo snad i samotný projekt výstavby nové nemocnice. 

Na prezentaci totiž jasně zaznělo, že zdravotní péče se bude soustředit do nové 

nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Ostatní nemocnice se promění v provinční 

provozy. Říct naplno, že nevyužité kapacity v ostatních nemocnicích – tedy ty 

v Kroměříži, Hradišti a Vsetíně – budou sloužit pro dnes nedostatková lůžka, jako 

jsou lůžka následné péče, rehabilitační lůžka a lůžka sociální, nemůžou 

https://www.facebook.com/pg/michalkostkaing/posts/
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předkladatelé myslet vážně. Od začátku projednávání výstavby nové nemocnice 

jsme byli ujišťováni, že k žádnému omezení péče ani k žádnému uzavírání 

oddělení nebude v těchto nemocnicích docházet. Že by nám snad někdo lhal? 

Operativní alokace především personálních zdrojů mezi jednotlivými pracovišti je 

už snad jen pouhopouhým dalším žertem předkladatelů. Počítat s tím, že doktoři 

budou jeden den sloužit s nadšením a úsměvem v nemocnici v Kroměříži, aby se 

po tom se stejným úsměvem další den hnali třeba do Vsetína, je nesmysl směřující 

k jedinému, k personálnímu doplnění plánované nové nemocnice ve Zlíně a 

totálnímu úpadku péče ve zbývajících nemocnicích. Zastupitelé KSČM nikdy 

netvrdili, že nová nemocnice je špatně. Vždy jsme požadovali jen jediné – 

argumentačně vyjasněný projekt, u něhož bude dopředu známo, jakým způsobem 

bude financován. Není na místě hazardovat nejen s penězi daňových poplatníků, 

ale zejména s jejich zdravím. S tím představitelé KSČM nebudou nikdy souhlasit 

a nikdy takovýto hazard nepodpoří. 

Ing. Ivan Mařák 

Když nevíte co by, svedete to na odbory 
Pomalu čtyři roky se potácí Zlínský kraj v nejistotě, jak bude vypadat systém 

zdravotnictví pro občany žijící v tomto kraji. Čtyři roky posloucháme, jak je vše 

zalité sluncem a jen blázni to nevidí. Jenže tito blázni nechtějí dát všanc další 

rozvoj kraje, jen aby si někdo postavil svůj pomník. Pro mnohé z nás – pomník 

zkázy. 

Ovšem fakt, že nakonec za špatný výsledek hospodaření v KNTB mohou odbory a 

jejich požadavky na zvyšování mezd, to nikdo nečekal. Takový blábol snad 

dlouho nikdo z úst nevypustil. Ovšem ve Zlínském kraji je možné vše! Jsme 

krajem neomezených možností, ale jen pro někoho. 

Pokud už si někdo dovolí vyčítat peníze lékařům, sestřičkám a všem těm, kteří se 

starají o naše zdraví, tak to je nejvyšší vrchol arogance. Ano, bavím se o hejtmanu 

Čunkovi. 

Při mnohých diskusích se zaměstnanci z KNTB jsem pochopila, že oni sami se 

nestačí divit tomu, co vše padá na jejich hlavy. Mohla bych Vás zahltit čísly, kolik 

kdo vydělá, kolik bylo přidáno a komu. Ale není k tomu důvod. 

To, že platy ve zdravotnictví byly poddimenzovány, ví jistě každý. Pochybuji o 

tom, že by se platy zvedly o tolik, aby to zahýbalo hospodařením nemocnice. 

Pokud je mi známo, tak přísun peněz pochází z navýšení úhradové vyhlášky. 

Mzdy byly navýšeny v KNTB jen o 6 %, ale všude jinde ve státních nemocnicích 

o 7 %. 

Kam nám tedy peníze plynou? Špatný management? Nohsledů, kteří jsou dobře 

placení, je více než dost. A co třeba koupě pozemku na stavbu nové nemocnice? 

Kolik opravdu stály ony pověstné pozemky a kde se vzaly peníze? 
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Zásluhou lékařů, sestřiček a celého zdravotnického personálu máme pořád ještě 

zdravotnictví na úrovni. Ti všichni, kteří nám dennodenně zachraňují životy, si 

nezaslouží, aby na ně někdo plival špínu. Potom nám tedy hrozí to, co již na 

jednání zastupitelstva dne 10. 2. 2020 předeslal hejtman Čunek. 

Bylo nám totiž sděleno, že se počítá s přísuny lékařů a sester z Ukrajiny. 

Nemám nic proti Ukrajincům, jsou pracovití a mnohdy pracují za menší mzdy než 

našinec. Ovšem svůj život v případě potřeby, chci vložit do rukou českým 

lékařům a sestrám, těm prostě věřím. 

Ing. Bc. Eva Badinková 

Proč ne my??? 
O zdravotnictví ve Zlínském kraji bylo psáno již mnohé. Tentokráte bych se 

zaměřila na leteckou záchrannou službu, která zajisté patří k nejprestižnějším 

složkám zdravotního záchranného systému. 

Po tendru, který se týkal výběru jednotlivých společností na zabezpečení letecké 

záchranné služby, vyšel Zlínský kraj naprázdno. Taktéž i kraj Karlovarský svoji 

základnu mít nebude. Leteckou záchrannou službu bude nyní zabezpečovat deset 

stanovišť LZS. Do konce roku 2020 to bude společnost DSA, Air Transport 

Europe (ATE), po jednom stanovišti bude mít armáda a policie. Za soukromé 

provozovatele, což je osm stanic, stát zaplatí cca 363 milionů korun, což je asi 45 

milionů korun na jedno stanoviště. Policie dostane 58 milionů korun a armáda 60 

milionu korun, což je dohromady 118 milionů korun. Kdyby vznikla další dvě 

stanoviště, která by provozovaly již zmiňované společnosti DSA a ATE, celková 

částka by byla přibližně 90 milionů korun. To jen tak pro přiblížení trocha, jak se 

říká, kupeckých počtů. 

Je opravdu tak náročné tady zřídit leteckou záchrannou službu? Přistávací plochy 

nechybí, dokonce i na parkovišti pro auta nám přistávají vrtulníky. Zlínský kraj je 

svým rozložením hornatý, kde je spousta míst v nepřístupném terénu. Na taková 

místa mají samozřejmě problém dojet i sanitky. A to nemusím popisovat, co vše 

se může stát na dálnicích. Občané přes Zlínský kraj cestují na Slovensko, kde 

značnou část hranice tvoří právě hory, tedy o problémy není nouze. 

Spoléhat se na to, že přiletí vrtulník z Brna, Olomouce či Ostravy, není to pravé 

ořechové. 

Mít vlastní leteckou záchrannou službu znamená pro občany Zlínského kraje další 

zkvalitnění lékařské péče. A o to nám jistě všem jde. Pozitiva jsou jasná, odpadá 

čekání na přílet jiné LZS, což je vždy ve prospěch pacienta, ono v mnoha 

případech už nejde o minuty života, ale o vteřiny. Zvýší se efektivita 

v poskytování přednemocniční péče. Dojde ke zrychlení předání pacientů na 

specializovaná pracoviště, zvláště při velmi závažných izolovaných poraněních, 

polytraumat, popálenin a infarktů myokardů. 
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V neposlední řadě by se zlepšila připravenost záchranné služby, co se týká řešení 

krizových stavů. Samozřejmě nesmím opomenout ani výuku pilotů a lékařů, kteří 

by tuto službu vykonávali. Bohužel zatím je to tak, že piloti chybí. 

Šetřit peníze tam, kde jsou upotřebeny jednoznačně ve prospěch občana–pacienta, 

mi připadá nesmyslné a nezodpovědné. Přeci zlepšení podmínek při poskytování 

přednemocniční péče musí zákonitě vést i ke snadnějšímu léčení a následnému 

doléčení pacientů. 

Budu jednoznačné podporovat zřízení LZS ve Zlínském kraji, považuji to totiž za 

prioritu pro fungování kraje. Zřízení LZS by také mělo být zařazeno do 

vypracování koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji. Ta tady bohužel pořád 

ještě chybí. Nejsme přeci občany druhé kategorie, abychom museli čekat na to, 

kdo přiletí a za jak dlouho. Jde o lidský život a ten musí být nejdůležitější. 

Věřím, že snahu o zřízení letecké záchranné služby podpoří všichni zastupitelé 

napříč politickým spektrem a brzy i Zlínský kraj bude mít tuto službu k dispozici. 

Ing. Bc. Eva Badinková (Haló noviny, 31. 1. 2020) 

Odpadové zákony měly přijít mnohem dřív 
Za letošní legislativní úspěchy považuje ministerstvo životního prostředí 

balíček odpadových zákonů nebo novelu vodního zákona, které se dostaly do 

Sněmovny. Prošla také novela o podmínkách obchodování s emisními 

povolenkami, kterou nedávno podepsal prezident Miloš Zeman. 

Novela vodního zákona, na které ministerstvo životního prostředí spolupracovalo 

s resortem zemědělství, počítá se zřízením komisí, které budou rozhodovat o 

opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat 

v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského 

zařízení jeho zprovoznění. Zákon v červenci schválil menšinový kabinet ANO a 

ČSSD. 

Novela vznikala několik let. Vyhlašovat se podle ní mají stavy sucha, následně 

vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni 

krajů a státu. Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala 

platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve 

spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový 

plán se bude pořizovat i pro celé území ČR. Zákon také počítá s větším 

sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. 

Novou odpadovou legislativu kabinet schválil v prosinci. Čtyři zákony regulují mj. 

nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. 

Legislativa by měla platit od počátku roku 2021. Zákony ale mají kritiky, 

například ekologové nesouhlasí s odložením konce skládkování z původně 

plánovaného roku 2024 na rok 2030. 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/53027699
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Jedním z hlavních opatření, která má nová legislativa zavést, je zvýšení poplatku 

za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Zákon o odpadech má 

zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 

2035. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného 

komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za 

tunu v roce 2030. 

Schválená norma zavádí také motivační nástroje pro obce, které budou plnit 

průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny 

vytřídit postupně od 35 % (rok 2019) do 75 % (rok 2027) svého komunálního 

odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit 

nižší částky: do roku 2025 až 500 Kč, později až 800 Kč v roce 2029. 

MŽP by nemělo chválit sebe, ale poslance 
Podle poslankyně, stínové ministryně životního prostředí za KSČM Marie 

Pěnčíkové není snadné hodnotit práci resortu ministerstva životního prostředí za 

rok 2019. »Je období konce roku, a to přece jen člověk bývá naladěn trošku více 

pozitivně a svátečně, proto bych nerada byla jen kritická. Přesto je třeba 

konstatovat, že za předešlých 12 měsíců toho ministerstvo moc ke chvále 

neučinilo. Je pěkné, že se samo chválí za balíček odpadových zákonů, které 

konečně prošly vládou, ale vzhledem k tomu, že na tyto zákony čekáme už řadu 

let, tak bych se zrovna tímto moc nechlubila,« řekla našemu listu Pěnčíková. 

Tvrdí, že to jsou věci, které měly mít už za sebou celou legislativní cestu, nejen 

vládní projednání. Je přesvědčena o tom, že v příštím roce se o ně svede ještě 

velký boj na půdě Sněmovny. A tak to vypadá s řadou dalších věcí. 

Chválit by mělo podle poslankyně ministerstvo spíše snahy řady poslanců, kteří se 

snažili ministerstvo v některých zásadních věcech možná i nahradit a přišli se 

svými iniciativami. »Určitě za zmínku stojí předlohy KSČM, ať již zpřísnění 

ochrany zemědělského půdního fondu nebo ústavní ochrana vody,« zdůraznila 

Pěnčíková. Třebaže podle jejího názoru není za co moc MŽP letos chválit, je na 

sklonku roku alespoň důvod »popřát panu ministrovi i všem jeho 

spolupracovníkům více elánu, nápadů a politického umu do roku příštího«. 

Dodala, že poslanecký klub KSČM jim může již dnes slíbit, že se zúčastní 

konstruktivní diskuze o jednotlivých zákonech. 

Haló noviny, 30. 12. 2019 

 Koncert „S lidmi pro lidi“ v Počenicích 
2. listopadu se v Počenicích pod záštitou M. Pěnčíkové, I. Mařáka a místní 

starostky P. Procházkové uskutečnil charitativní koncert skupiny Karel Gott 

http://halonoviny.cz/articles/view/52840515
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Revival Morava. Největším úspěchem tohoto koncertu byly jistě vybrané peníze 

na dobrou věc. 

 

Okresní konference KSČM 
Dne 18. 1. 2020 v Kroměříži proběhla okresní konference KSČM. 
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Výsledky voleb 
Zvolení jsou vyznačeni tučně. Veřejné volby byly odhlasovány vždy jednomyslně, 

s výjimkou volby delegátů a náhradníků na sjezd (3 se zdrželi).  
Veřejná volba Tajná volba 

Předsedkyně OV Člen ÚV za okres Pořadí Hlasy 

Pěnčíková Marie Procházka Jaroslav 1 19 

Okresní revizní komise Pěnčíková Marie 2 10 

Jurina Rudolf předseda Ambrožová Srncová Kateřina 3 3 

Chalupa Jaroslav Badinková Eva 4-5 2 

Jurka Josef Kostka Michal 4-5 2 

Okresní rozhodčí komise Adamík Jaroslav 6 0 

Kuchařík Bohumil předseda Členové KV za okres Pořadí Hlasy 

Maňásek Luděk Pěnčíková Marie 1 20 

Zahradníková Dana Badinková Eva 2-3 17 

Krajská konference za okres Kostka Michal 2-3 17 

Badinková Eva Hlobilová Zdeňka 4 15 

Dudová Kamila Členové OV 
Pořadí Hlasy 

Hajda Rostislav (2. kolo veřejně) 

Hlobil Zdeněk Badinková Eva 1-2 17 

Hlobilová Zdeňka Hlobilová Zdeňka 1-2 17 

Kostka Michal Procházka Jaroslav 3 15 

Pěnčíková Marie Kostka Michal 4 14 

Procházka Jaroslav Adamík Jaroslav 5 10 

Vukelič Tomáš Ambrožová Srncová Kateřina 6-7 9 

Zahradníková Dana Hanačíková Veronika 6-7 9 

Kuchař Václav 1. náhradník Vukelič Tomáš 8 8 

Kuchařík Bohumil 2. náhradník Kovář Miroslav 9 7 

XI. sjezd za okres Doležel Stanislav 10-11 6 

Ambrožová Srncová Kateřina Hlobil Zdeněk 10-11 6 

Hlobilová Zdeňka Červík Luděk 12 4 (25) 

Kostka Michal Nedorostek Karel 13 4 (8) 

Pěnčíková Marie Beneš Jan 14-15 3 

Vukelič Tomáš Chrást Viktor 14-15 3 

Adamík Jaroslav 1. náhradník Chmelařová Ivana 16-17 2 

Procházka Jaroslav 2. náhradník Klímek Radim 16-17 2 

Laža Miroslav 3. náhradník Kollár Viliam 18-19 1 

Krajská revizní komise za okres Zahradníková Jana 18-19 1 

Jurka Josef 

 
Krajská rozhodčí komise za okres 

Kuchařík Bohumil 
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Doporučení kandidátů 
Doporučení kandidátů do vyšších stranických orgánů bylo provedeno veřejným 

hlasováním, doporučení pořadí kandidátů z okresu na kandidátní listinu do 

krajského zastupitelstva provedeno tajnou volbou. Tučně jsou opět vyznačeni 

kandidáti, kteří byli doporučeni. 

Předseda KV Hlasy Kandidátka do ZZK Pořadí Součet 

Kroča Pavel – pro 29 Badinková Eva 1 192 

zdržel se 6 Pěnčíková Marie 2 251 

proti 0 Kostka Michal 3 259 

Předseda ÚV Hlasy Hlobilová Zdeňka 4 292 

Kateřina Konečná 27 Procházková Pavlína 5 294 

Josef Skála 7 Ambrožová Srncová Kateřina 6 297 

Předsedkyně ÚRK Hlasy Procházka Jaroslav 7 310 

Pěnčíková Marie – pro 36 Hanačíková Veronika 8 326 

zdržel se 0 Dudová Kamila 9 342 

proti 0 Juřena Ivan ml. 10 349 

Vedení KSČM Hlasy Kovář Miroslav 11 352 

Zachariaš Filip 32 Hlobil Zdeněk 12 370 

Grospič Stanislav 31 Zavadil František 13 381 

Vostrá Miloslava 30 Kuchařík Bohumil 14 395 

Procházka Jaroslav 29 Klímek Radim 15 396 

Aulická Jírovcová Hana 27 Hajda Rostislav 16 424 

Filip Vojtěch 26 Kollár Viliam 17 426 

Semelová Marta 26 Večerka Stanislav 18 436 

Štefek Zdeněk 26 Zacharová Božena 19 438 

Mackovík Stanislav 21 
Poznámka: OO Litoměřice nominovala na funkci 
místopředsedy ÚV KSČM s. Michala Kostku, který 

kandidaturu přijal. 

Pernica Emil 17 

Skála Josef 17 

Krajská konference KSČM 
V sobotu 15. února 2020 proběhly krajské konference v několika krajích. Jednou 

z nich byla také konference KSČM v kraji Zlínském. Se svou zdravicí vystoupil 

předseda poslaneckého klubu KSČM s. Pavel Kováčik. Mezi hosty byl také 

poslanec PSP ČR s. Leo Luzar. Delegáti zvolili staronového předsedu KV s. Pavla 

Kroču, čímž ocenili jeho kvalitní práci v předešlém období. Zároveň byl zvolen 

také členem VV ÚV KSČM za Zlínský kraj. Po diskuzi byla také úspěšně zvolena 

kandidátní listina pro podzimní volby do krajského zastupitelstva. V jejím čele je 

s. Ivan Mařák, současný předseda klubu krajských zastupitelů, u kterého se 
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ukázalo, že jeho rozvážnost, ale zároveň ráznost a argumentační schopnosti jsou 

tím, co bude v podzimních krajských volbách potřeba. Volby do krajského 

zastupitelstva budou pro budoucí funkčnost strany rozhodující a důležité z řady 

důvodů. Delegáti konference se vypořádali také se všemi ostatními personálními 

záležitostmi, v diskuzi se ale vyjádřili i k materiálům, které budou projednány na 

blížícím se sjezdu strany, současné situaci ve společnosti a straně, a hlavně ke 

směru, kterým by se strana v našem kraji měla před krajskými volbami a dále do 

budoucna ubírat. 
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Výsledky voleb (případně potvrzení) 
Zvolení jsou vyznačeni tučně, kandidáti z okresu kurzivou. V závorce počet hlasů, 

přítomno bylo 40 delegátů. 

Kandidátka do ZZK Poř. 
KK 

Poř. 
KV 

Souč. Kandidátka do ZZK Poř. 
KK 

Poř. 
KV 

Souč. 

Mařák Ivan 1 1 132 Butnikošarovská Dagmar 31 40 239 

Straka Vojtěch 2 2 170 Koňařík Dušan 32 41 239 

Místecký Vladimír 3 4 185 Šuránková Julie 33 42 239 

Zvěřina Vít 4 6 187 Vejpustek Zdeněk 34 12 240 

Kostka Michal 5 9 204 Kaňovský Tomáš 35 14 240 

Pěnčíková Marie 6 5 206 Mrňková Marta 36 20 240 

Lapčík Vítězslav 7 7 207 Ondřej Miroslav 37 23 240 

Procházková Pavlína 8 17 212 Basovník Vlastimil 38 24 240 

Doleček Jan 9 13 216 Urbánek Petr 39 25 240 

Badinková Eva 10 3 220 Hanačíková Veronika 40 29 240 

Ambrožová Srncová Kateřina 11 21 224 Koníčková Alžběta 41 30 240 

Panáček Ondřej 12 11 225 Lysák Václav 42 33 240 

Dudová Kamila 13 34 228 Smeta Petr 43 38 240 

Jordák František 14 16 230 Husták Petr 44 39 240 

Pavelka Radislav 15 26 230 Kuja Miroslav 45 43 240 

Remeš Stanislav 16 8 232 Kovář Miroslav 46 44 240 

Foltýnová Anna 17 10 233 Kovařík Jaroslav 47 45 240 

Kroča Pavel 18 18 233 Hlobil Zdeněk 48 46 240 

Varga Jiří 19 31 234 Straňák Jiří 49 47 240 

Maršík Zdeněk 20 36 234 Zavadil František 50 49 240 

Šťastný Josef 21 45 235 Hubený Antonín 51 50 240 

Procházka Jaroslav 22 28 237 Kuchařík Bohumil 52 51 240 

Smahelová Anna 23 35 237 Koníčková Alena 53 52 240 

Berka Miroslav 24 54 237 Klímek Radim 54 53 240 

Hlobilová Zdeňka 25 15 238 Hajda Rostislav 55 55 240 

Častulíková Lenka 26 22 238 Kluka Vladislav 56 56 240 

Rafaja Radomír 27 27 238 Kollár Viliam 57 57 240 

Juřena Ivan ml. 28 37 238 Večerka Stanislav 58 58 240 

Váňa Oldřich 29 19 239 Zacharová Božena 59 59 240 

Vlček Stanislav 30 32 239 

 KV: Kroča Pavel (předseda), Eva Badinková, Dagmar Butnikošarovská, 

Bohumil Bystřický, František Jordák, Dušan Koňařík, Michal Kostka, Ivan 
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Mařák, Marie Pěnčíková, Petr Polášek, Stanislav Remeš, Jiří Varga (všichni 

40); KRK: Ludvíková Hana (40, předsedkyně), Jurka Josef (39), Kučerová 

Vlasta (33); KRoK: Čejka Josef (35, předseda), Krajča Karel (38), Kuchařík 

Bohumil (39), Pavelka Radislav (38); Člen VV ÚV: Kroča Pavel (27), 

Procházka Jaroslav (10); Člen HR ÚV: Pěnčíková Marie (31). 

Městská konference KSČM Kroměříž 
Městská konference se konala 25. Listopadu 2019 za účasti 15. Delegátů 

zvolených na výročních členských schůzích 9. základních organizací KSČM 

města. 

Vyhodnotila plnění usnesení městské konference z roku 2018 a činnost Městské 

rady. V níže uvedené zprávě přednesené předsedou MěR jsou podrobnější 

informace o její činnosti za uplynulé období. 

Činnost MěR se řídila Organizačním řádem, schváleným OV KSČM v roce 2014. 

MěR se sešla na patnácti zasedáních s programem dle pozvánky se kterou byly 

předávány i aktuální materiály k projednání. Z jednání byl pořizován zápis, který 

obdrželi členové MěR a OV KSČM emailovou poštou. Tato forma komunikace 

měla podstatný vliv na operativnost předávání informací. Činnost MěR nebyla 

finančně dotována ani ze strany ZO, ani OV KSČM. Předmětem jednání MěR 

byly i informace ze zasedání VV a OV KSČM a Zastupitelstva města Kroměříže. 

K posouzení otázek a aktuální problematiky komunální politiky se na jednání 

MěR diskutovala problematika konkrétních bodů programu zasedání 

Zastupitelstva města k nimž členové MěR obdrželi podkladové materiály. Protože 

jednání MěR bylo dva dny před zasedáním zastupitelstva města, bylo možné 

aktuálně si připravit připomínky k projednání prostřednictvím našich Zastupitelů 

na zasedání ZMK. Písemně podané připomínky, které jsme na zasedání ZMK 

podali, byly v časové lhůtě do jednoho měsíce zodpovězeny a následně s obsahem 

seznámena MěR. Jednalo se např. o podmínky napojení na veřejnou komunikaci a 

odvod dešťových vod u připravované výstavby v lokalitě Hanácká pole. Ne vždy 

se daří řešit připomínky našich občanů. Je otázkou, zda při zpracování podkladů 

pro nový územní plán se najde pro tento problém, jakož i problémy v dopravě 

vhodné řešení. Pro toto volební období jsme delegovali naše kandidáty do voleb 

osadních výborů v místních částech města Kroměříže. Máme zastoupení i ve 

výboru ZMK pro osadní výbory. Aktivně se podílíme na práci osadního výboru 

Vážany, který si pro volební období stanovil konkrétní program. Pro jeho realizaci 

průběžně projednává a uplatňuje konkrétní požadavky na řešení problémů občanů 

této místní části. Problematika zavážení dobývacího prostoru cihelny ve Vážanech, 

který má vliv na životní prostředí nejen občanů Vážan, ale i sídliště Zachar a 

Nemocnici Kroměříž je také jedním z bodů našeho volebního programu. MěR 

projednával i otázky organizace uspořádání ZO. Aktuálně s ohledem na věk 
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našich členů se řeší společné schůze více ZO. MěR v přijatých usneseních z 

jednání stanovuje úkoly pro následující období. Jehich plnění se projednává na 

každém jednání MěR.Úkoly byly převážně plněny. Přesto, že bylo v únoru 2019 

uloženo zajistit posílání pozvánek a Informačního zpravodaje na konkrétní adresy 

členů ZO, kteří mají emailovou adresu nebyl tento úkol do jednání městské 

konference v odpovědnosti místopředsedy OV KSČM a člena MěR splněn. 

Odvolávka na ochranu osobních údajů byl jen zástupný problém. Z počtu 103 

členů ZO města byly pozvánky na dnešní jednání konference poslány emailem 

třiceti členům. Členové našich ZO jsou aktivní i ve společenských organizacích. 

Dobrá je spolupráce s Levicovým klubem žen, Klubem českého pohraničí a 

Odborovým 1 sdružením Čech, Moravy a Slezka. Máme zastoupení ve výboru 

Společnosti Ludvíka Svobody Praha, účastníme se na pietních aktech a oslavách 

významných výročí. Nedaří se uveřejňovat informace o činnosti MěR ani ZO na 

webových stránkách. Některé články v Informačním zpravodaji nevystihují 

objektivní hodnocení naší činnosti. Také příspěvky do tisku nejsou konzultovány 

v MěR a jsou spíše individuálně zaměřeny. Pokud jde o složení MěR zůstává v 

platnosti, že zastoupení mají všechny ZO města Kroměříže a ZO místní části 

Vážany a to svými předsedy nebo zástupci, kteří byli navrženi a zvoleni na 

výročních členských schůzích příslušných ZO. Nová MěR musí vyhodnotit plnění 

volebního programu komunálních voleb, vyhodnotit závěry z dnešní konference a 

promítnout je do plánu práce, aktivně se podílet na přípravě Krajských voleb. Na 

čelném místě by měli být kandidáti, kteří aktivně podporovali v rámci kraje řešení 

dostupnosti zdravotní péče pro občany kraje a jednotlivých okresů. Věnovat 

pozornost doplnění naší členské základny je jedním ze závažných úkolů našich 

ZO. Vždyť v roce 2013 jsme měli 175 členů a k 31.10.2019 je nás 103. Úbytek 

členské základny za uplynulé dva roky je 14 členů. Děkuji všem členům MěR za 

aktivní práci v tomto orgánu, zvláště pak místopředsedovi MěR s. Procházkovi. 

Děkuji za spolupráci předsedům ZO KSČM, zástupcům Levicového Klubu žen a 

OV KSČM. V následném bodu jednání konference byla zvolena – potvrzena nová 

MěR, kde mají zastoupení všechny ZO města, ve složení ss. L.Brázdilíková, 

V.Kollár, J.Adamík, L.Kavan, J.Procházka, R.Jurina, J.Štěpánková a byl zvolen – 

potvrzen její předseda s. Jaroslav Adamík. V diskuzi vystoupilo 12 delegátů. 

Závěry z diskuze budou předmětem jednání MěR. Městská konference schválila 

předložený návrh Usnesení, kterým se bude řídit činnost MěR v následujícím 

období. 

Ing. Jaroslav Adamík 

Vyjádření VV OV 
Předchozí článek o městské konferenci jsme zveřejnili tak, jak jsme jej obdrželi. 

Článek obsahuje chyby a nepřesnosti. Ve výčtu členů chybí s. Rostislav Hajda, 
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nově zvolený člen MěR. K tvrzení o úkolech pro s. Kostku, uvádíme, že s. Kostka 

požadavek okamžitě předal s. Pěnčíkové, která má toto v kompetenci. Dále 

emailové adresy způsobem, který byl požadován, není možné předat, neboť nejsou 

podepsány souhlasy dle požadavků GDPR. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Vánoční posezení 

 

 
Tak jako už tradičně, i na závěr loňského roku jsme se sešli v prostorách OV, 

abychom oslavili závěr roku. Při hudbě a tanci, u dobrého jídla a pití, jsme se 

pobavili v příjemné atmosféře až do večerních hodin. 

Stav členské základny a změny organizace 
OO KSČM Kroměříž měla k 31.12.2019 507 členů organizovaných v 34 ZO. 

Rozdíl oproti roku 2018 je pokles o 4 členy. Ač úbytek byl vyšší, podařilo se 

v průběhu roku přijmout 8 nových členů. Na konci roku došlo ke sloučení čtyř 

základních organizací v Holešově do jedné. Důvodem bylo především zlepšit 
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práci a schůzovou činnost, vzhledem ke snižování počtu členů v dosavadních 

základních organizacích. 

Výročí Antonína 
Kaliny 
Letos by se dožil 118 let skromný 

pán, komunista, hrdina. 

V koncentračním táboře Buchenwald 

zachránil s nasazením vlastního 

života přes 900 dětí. Jeho hrdinství je 

málo známé, protože vzhledem ke 

své skromnosti publicitu 

nevyhledával. 
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Blahopřání 
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky, 

mnozí z Vás oslavili, slaví 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. 

 

Prosinec 

Barotek Radek - 50 

Karasová Antonie - 70 

Liška Josef - 65 

Novosad Karel - 90 

Procházka Drahomír - 60 

Smékal Jaromír - 60 

Úlehla Jiří - 70 

Vaculík Jaroslav - 75 

Vitíková Marie - 70 

Zabloudil Antonín - 85 

Leden 

Bozděch Josef - 90 

Kollárová Lenka - 50 

Kořínková Jaroslava - 75 

Koutský Břetislav - 85 

Lančík Ludvík - 80 

Malenovská Jana - 75 

Michlíčková Marie - 75 

Němčíková Marie - 90 

Věžníková Marta - 70 

Vrba Jaroslav - 70 

Únor 

Bleša Miloš - 80 

Janíček Jan - 75 

Kadlec František - 80 

Kotek Miroslav - 90 

Novosadová Jiřina - 70 

Šebestík Ivo - 65 

Vrbová Vlastimila - 70 

 

 

Smutné sdělení 
S lítostí oznamujeme, že dne 19. 12. opustila naše řady navždy s. Věra Dvořáková 

ze ZO Kroměříž č. 31. Dožila se krásného věku 93 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: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

725 646 089 (mobil – místopředsedkyně OV) 

734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny) 

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz 

FB:  https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko 

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 
Pro urychlení zveřejnění článku je posílejte do Zpravodaje KSČM Kroměřížsko 

na adresu majkl.kostka@seznam.cz a informace k uveřejnění na webu nebo FB na 

srncova.katerina@email.cz. Zpravodaj neprochází odbornou jazykovou úpravou. 

Provozní doba OV KSČM Kroměříž 

Pozor, změna (dle usnesení OV z 11. 2. 2020)! 
Pondělí – středa 9.00 – 16.00 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Co je pro Vás připraveno 
5. 3. 2020 od 15:00 hodin se bude v Domě kultury v Kroměříži konat oslava 

Mezinárodního dne žen. Součástí bude pohoštění a tombola. Těšíme se na Vás. 

Pro zasmání 

 
Překlad: Tento automat na sodu mi nechce vzít dolar! – Jů, ou, ten automat 

odmítl kapitalismus... – Peníze jsou nástrojem buržoazie! 
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