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ZPRAVODAJ 
KSČM 

KKroměřížsko 
srpen 2022 

Úvodem 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři. 

Další číslo informačního zpravodaje vám předkládáme se zpožděním. Práce členů 

okresního výboru, a nejen jich, se v předešlých týdnech soustředila zejména na 

sestavování kandidátních listin, což byla před podzimními komunálními volbami 

jednoznačně priorita. Děkujeme vám všem, kteří jste se nějakým způsobem do 

těchto příprav zapojili. Teď už jsme v období, kdy jsou kandidátní listiny podané a 

my se připravujeme na propagaci našich kandidátů v jejich obcích. Fialova vláda 

je snad ta nejhorší za posledních třicet let. Naše občany dostala do situací, kdy 

musí zvažovat každý výdaj, doslova každý koupený rohlík. Volba komunistických 

zastupitelů, či alespoň levicových uskupení, je jednou z možností, jak vyvíjet tlak 

zdola. Hlasy našich zastupitelů určitě budou slyšet. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Čeká nás pár týdnů, kdy budeme muset napnout 

naše síly a věnovat energii propagaci naší práce a našim vizím do budoucna. 

Nebuďte, prosím, skeptičtí a mluvte se svými známými a přáteli o jejich, 

respektive naší budoucnosti. V tomto tvrdém kapitalismu totiž rozhodně 

budoucnost není jen návrat k sociálním jistotám umožní našim spoluobčanů 

alespoň trochu důstojný život. Je to na nás všech a já vám už teď děkuji za vaši 

práci. 

Ing. Marie Pěnčíková 

K 
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KSČM podala obecní kandidátky 
Okresní organizace KSČM na Kroměřížsku se velmi intenzivně zabývala 

přípravou kandidátních listin do obecních a městských voleb. 18. července se sešli 

členové okresního výboru, aby kandidátky potvrdili. Okresní výbor potvrdil 

kandidátní listiny, tak jak předložily základní organizace, v případě města 

Kroměříže v podobě, jak kandidátku sestavila městská konference. V okresním 

městě Kroměříži tak kandidátku povede informační technolog Michal Kostka. 

V Holešově je lídryní vychovatelka a trenérka Ludmila Hřeben Štaudnerová. 

V Bystřici se do čela postavil strážný Zdeněk Tomeček. V Morkovicích-

Slížanech bude na prvním místě opět košíkář Radim Klimek. V Hulíně utvořila 

KSČM spolu s ČSSD kandidátku „Koalice pro lepší Hulín“, kterou povede 

energetik Bohumil Kuchařík. Další lídři telegraficky: Kvasice – živnostník 

František Špíšek; Lutopecny – důchodkyně Dana Zahradníková; Zborovice – 

vedoucí v distribuční společnosti Přemysl Drobil; Zdounky – vedoucí domova 

pro seniory Michaela Pospíšilová. Komunálním volbám se budeme více věnovat 

v zářijovém čísle Zpravodaje a v dalších předvolebních materiálech. 

Komunisté se zapojili nejen do úklidu přírody 
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Komunisté z Kroměříže a okolí (jeden účastník byl i z okresu Zlín) se rozhodli 

zapojit se do akce Ukliďme Česko (či spíše Moravu) a tak 23. dubna při 

příležitosti dne Země uklidili břehy vybraného úseku Wolfova splávku, krátkého 

přítoku naší národní řeky. I na malém úseku bylo smetí víc než dost. Akce se 

účastnila mimo jiné místopředsedkyně strany Marie Pěnčíková a zastupitel města 

Michal Kostka. Všem zúčastněným srdečně 

děkujeme za pomoc přírodě! 

Další akcí, kterou KSČM na Kroměřížsku 

uspořádala, byl Týden práce a míru. 

V největších městech okresu jsme sbírali 

podpisy proti cizím základnám na území ČR. 

V Kroměříži tuto akci doprovodilo hudbou i 

Duo Frankovi. 

V neposlední řadě jsme položili květiny 

k některým památníkům osvobození od 

fašismu. 

Proběhl sjezd KSČM 
Ve dnech 14. a 15. 5. se sešel nejvyšší orgán 

KSČM, sjezd, v pořadí XI. Naši organizaci 

na sjezdu reprezentovali delegáti zvolení 

okresní konferencí, tedy Marie Pěnčíková, 

Michal Kostka, Zdeňka Hlobilová, Kateřina 

Ambrožová Srncová a Jaroslav Procházka. 

Pro naši okresní organizaci bylo vše o to 

zajímavější, že první dva jmenovaní byli navrženi na funkce místopředsedů strany, 

s. Kostka navíc pracoval v návrhové komisi. V samotné volbě uspěla s. Pěnčíková, 

která byla znovuzvolena místopředsedkyní strany pro ekonomiku, s. Kostka 

neuspěl v souboji o funkci místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský 

sektor v souboji s Milanem Krajčou. 

Poměrně diskutované na sjezdu byly Stanovy KSČM, kdy sjezd rozhodl o jejich 

úpravách. Schváleny byly také dokumenty 11 cílů KSČM a Prohlášení XI. sjezdu 
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KSČM. Novému vedení strany bylo uloženo připravit aktualizovaný program 

strany, vypracovat komunikační strategii, navázat co nejširší možnou spolupráci 

levicových stran a připravit materiál se vzpomínkami pamětníků. 

Výsledky sjezdových voleb 
Předsedkyně: Kateřina Konečná, bez protikandidáta 

1. místopředseda: Petr Šimůnek, bez protikandidáta 

Místopředseda pro ekonomiku: Marie Pěnčíková, Jiří Dolejš, Martin Říha 

Místopředseda pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci: Ludvík Šulda, Jiří 

Dolejš, Leo Luzar 

Místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor: Milan Krajča, Michal 

Kostka 
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Proběhla městská konference v Kroměříži 
Asi nejkomplikovanější bylo sestavování kandidátní listiny v Kroměříži, kde je 

nejen třeba nejvyšší počet kandidátů, a to 27, ale je zde také na rozdíl od ostatních 

obcí v okrese více než jedna základní organizace, a to celkem osm. 

Vzhledem k určitým sporům okolo jejího sestavování chceme kromě informací o 

průběhu uvést fakta, která k jejímu svolání vedla. 

Dne 23. 6. bylo na OV KSČM doručeno zápis ze dne 21. 6. a jednomyslné 

usnesení největší ZO v Kroměříži, ZO Kroměříž č. 31, kdy tato ZO požádala o 
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svolání městské konference. Svolání konference nebo všeplenární schůze 

doporučila i ZO Kroměříž č. 39, a to na schůzi 27. 6., kdy tato ZO i předala zápis 

na OV. 

VV OV se situací zabýval na svém jednání dne 4. 7. Při posouzení situace 

vycházel ze tří základních dokumentů – Stanov KSČM, Organizačního řádu 

Městské rady KSČM Kroměříž a také Zásad výběru kandidátů a sestavování 

kandidátních listin KSČM pro jednotlivé typy voleb, což je závazný dokument 

schválený ÚV. Rozhodující bylo ustanovení, že KL v obcích s více ZO sestavuje 

konference nebo všeplenární členská schůze (MěR jen v případě zmocnění všech 

ZO, které v tomto případě zjevně nebylo). Dalším rozhodujícím faktorem bylo 

ustanovení, že městská konference se má konat zpravidla 1x za 2 roky a OV je 

oprávněn rozhodnout o jejím konání; přičemž poslední městská konference 

v Kroměříži se konala 25. 11. 2019, nesešla se tak více než dva a půl roku. VV 

OV tak doporučil OV konferenci svolat a OV v per rollam hlasování 

doporučení akceptoval a rozhodl o svolání na 14. 7. 

Přes výše uvedené argumenty vedení MěR KSČM Kroměříž kritizovalo svolání 

městské konference. Nicméně svolání konference proběhlo v souladu se 

Stanovami a dalšími závaznými dokumenty. Problematické tak mohlo být snad 

jen stanovení termínu, který ne každému vyhovoval, ovšem v časovém presu 

vzhledem k termínu podání kandidátek nebylo mnoho jiných možností. 

Městská rada na svém jednání 13. 7. projednala návrh pořadí na kandidátce 

v hlasování členů městské rady. Členům městské rady nebylo předem sděleno, jak 

budou hlasy vyhodnocovány, vyhodnocení výsledného pořadí provedl předseda 

městské rady, který při sdělení výsledného pořadí i částečně (ale nikoliv podrobně) 

sdělil použitou metodu vyhodnocení. Členové vedení OV provedli analýzu 

poskytnutých informací o této metodě a zjistili, že je pravděpodobně matematicky 

chybná. Přesto předali pořadí stanovení městskou radou konferenci jako 

doporučení. 

Vedení OV obdrželo výpočty k vyhodnocení hlasování členů městské rady až po 

konferenci a potvrdilo se, že ke stanovení pořadí bylo použito matematicky 

nesprávné metody. Při porovnání s matematicky správnými metodami bylo vedení 

OV nuceno konstatovat, že použití matematicky nesprávné metody ovlivnilo 

pořadí stanovené městskou radou. Tento fakt je možné v případě zájmu doložit, 

stejně jako ostatní zde sdělené okolnosti. 

Městská konference 14. 7. se sešla a s účastí 13 delegátů z 24 byla 

usnášeníschopná. Konference rozhodla, že se nebude zabývat volbou nové 

městské rady, ale že městská konference k této volbě se má sejít do konce října. 

Z hlasování o pořadí na kandidátce pak s náskokem nejlepší součet pořadí i 

nejvyšší počet prvních pořadí získal stávající zastupitel Michal Kostka, který svou 

pozici obhájil i v druhém kole, které nařizoval volební řád. Na dalších pořadích se 

umístili Rostislav Hajda, Jaroslav Procházka, Jaroslav Adamík a Jan Beneš 
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(kompletní pořadí bude po potvrzení registračním úřadem uvedeno na okresním 

webu). Delegáti konference také obdrželi podrobné informace o aktivitách 

zastupitelů, vzali na vědomí návrh volebního programu předložený stávajícím 

zastupitelem Michalem Kostkou a předložili další náměty na doplnění volebního 

programu. 

Jako VV OV bychom rádi vyjádřili podporu sestavené kandidátní listině. Pevně 

věříme, že přes různé názory na její sestavení komunisté ve městě Kroměříži 

co nejvíce zabojují za to, aby kandidátka uspěla a dopadla co nejlépe. 

Informace o akcích 
Dne 20. 8, proběhne setkání na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech. 

KV vypravuje autobus. Případní zájemci se mohou přihlásit na OV. 

Dne 3. 9. proběhne v Praze na Václavském náměstí protivládní demonstrace za 

účasti KSČM. O podrobnostech budeme dále informovat e-mailem nebo 

prostřednictvím přededů ZO. 

Blahopřání 
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky, 

mnozí z Vás oslavili 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. 

 

 

Červen 

Běhal Ladislav - 65 

Havránek Karel - 75 

Šimková Irena - 90 

Červenec 

Bláha Josef - 75 

Buša Pavel - 90 

Farkašová Libuše - 60 

Foltýnová Dana - 70 

Chudová Anna - 70 

Maisner Josef - 50 

Matyáš Josef - 75 

Nováková Marie - 75 

Sedlář Břetislav - 80 

Tureček Ludvík - 85 

Zapletal František - 75 

Srpen 

Janková Františka - 85 

Knapová Ludmila - 80 

Kohoutová Hana - 90 

Lukáš Zdeněk - 90 

Mikšánková Milada - 95 

Navrátil Václav - 60 

Románek Stanislav - 90 

Susová Alena - 55 

Vašík Josef - 90 

Voždová Ivana - 70 

Vrba Pavel - 65 
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Vydavatel – kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 646 089 (mobil – 1. místopředsedkyně OV) 

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

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz (ovkscm.km@volny.cz) 

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

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 

 
Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM 

Kroměřížsko a informace k uveřejnění na webu nebo Facebooku na adresu 

majkl.kostka@seznam.cz. Na uvedené e-maily posílejte jen stranickou 

komunikaci, ne kolovací a zbytečné e-maily! Zpravodaj neprochází odbornou 

jazykovou úpravou. 

Provozní doba OV KSČM Kroměříž 
Před návštěvou doporučujeme vždy napsat SMS, e-mail nebo zavolat. 

Pondělí – středa 10.00 – 14.30 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 
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