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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
volební speciál - září 2018 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané! 
Po prosluněných letních dnech se nám přiblížil podzim. Při pohledu z okna tomu 

sice zatím nic moc nenasvědčuje, ale již se nám měsíc září přehoupl přes svou 

polovinu a nám se rychle přiblížily říjnové volební dny. 

Již 5. a 6. října tohoto roku budete mít opět možnost rozhodnout o dalších čtyřech 

letech života ve Vaší obci. Teď jsme v období, kdy se nám schránky kupí 

množstvím předvolebních materiálů a Vy máte možnost seznámit se s tím, co 

Vám ta či ona strana slibuje. Nezapomeňte ale, při všech těch slibech, také 

rekapitulovat. Podívat se do zpětného zrcátka a opravdu si říct, kdo co pro Vás 

udělal. 

Stojíme před novým volebním obdobím a plněním nových úkolů. Naši kandidáti 

jsou připraveni stát pevně za Vámi a pomáhat ze všech sil v tom, aby se Vám ve 

Vašich obcích žilo líp. My máme tu výhodu, že za námi jsou kolegové na všech 

úrovních státní správy. Jsme v kontaktu s našimi poslanci či krajskými zastupiteli 

a kdo ví, jak složitá práce řízení obce je, také ví, jak obrovskou výhodou tato 

spolupráce je. Naši kolegové, stejně jako my všichni, bojují za Vás. Chceme, aby 

naše obce byly tím nejlepším místem k životu a pravým domovem pro všechny 

generace. 

Anglický překlad slov státní správa zní „civil service“ a to doslovně znamená 

„služba občanům“, Takový přístup budou naši zvolení zástupci uplatňovat. 

K 
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Zapracujeme na znovu nabytí vážnosti a důvěry v obecní zastupitele. Osobní 

zájmy musí jít stranou, pro nás je zásadní prospěch obcí a občanů. 

Jestli souhlasíte, přijďte k volbám ve dnech 5. a 6. října 2018 a volte nás, 

kandidáty KSČM. 

   Marie Pěnčíková, předsedkyně OV KSČM Kroměříž 

 

Rozhovory s vybranými vedoucími kandidáty 

Rozhovor s Radimem Klímkem  
Radim Klímek vede kandidátní listinu 

KSČM ve městě Morkovice-Slížany. 

Představ se nám. 

Je mi 41 let, jsem ženatý a mám dvě děti. 

Pracuju víc jak 25 let ve stejné firmě a to 

jako umělecký košíkář. Tato práce mě 

pořád ještě baví, i když občas pracuji jako 

ďas ve dne v noci. Ve volném čase, kterého 

není moc, se věnuji celé řadě dalších aktivit, 

a to nemyslím jen ty s rodinou a tzv. 

politické, ale jsem i chovatel a funkcionář 

Českého svazu chovatelů ZO Morkovice a 

předseda odbornosti králíků při ČSCH 

Kroměříž. Do toho jsem členem kulturní a 

sociální komise města, v rámci kterých 

pořádáme spoustu akcí zejména pro naše 

spoluobčany důchodového věku, ale také různé výstavy pro všechny věkové 

kategorie. 

V průběhu končícího volebního období jsi se stal zastupitelem. Jak se to stalo 

a co se pro tebe tímto zvolením změnilo? 

Ve volbách v roce 2014 jsem byl zvolen jako náhradník a do zastupitelstva jsem 

se vlastně nedostal. Každopádně po přestěhování našeho kolegy, který tím práci 

v zastupitelstvu ukončil, jsem nastoupil za něj už do rozjetého vlaku. Musím říct, 

že ač se to nezdá, té práce kolem toho je dost, ale mě to kupodivu baví. Je super, 

když za sebou vidíte kus práce, který ulehčí lidem v našem městě život. I když 

jsem zastupitelem neuvolněným a tím pádem to není mé hlavní pracovní zaměření, 

i přesto jsem s lidmi v dennodenním kontaktu a jejich problémy řeším neustále. Ta 

změna v životě byla hlavně v té komunikaci s lidmi, v tom, že řešíte problémy 

s lidmi, se kterými jste se dříve třeba jen pozdravili na ulici, a teď mám možnost 

jim třeba usnadnit život. 
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Řekni nám něco o městě, kde působíš. 

Město Morkovice-Slížany leží téměř uprostřed na spojnici mezi městy Kroměříží 

a Vyškovem a je sídlem pověřeného obecního úřadu. Vzniklo v roce 1960 

spojením dříve samostatných obcí Morkovice a Slížany. Jsme město s necelými 

třemi tisíci obyvateli a musím říct, že se nám žije i vcelku dobře. Máme mateřskou 

školu, základní školu, lékaře, poštu i policii. Funguje nám tady několik obchodů, 

autobusové spojení do Kroměříže, který je hlavním cílem těch, kteří dojíždí za 

prací či na střední školy, je také dobré. Takže ten základ pro život máme. Ale 

chybí nám více kulturního vyžití, i třeba příležitosti k různým sportovním 

aktivitám. Jsme, alespoň zatím vcelku klidné městečko, ale pořád je co zlepšovat. 

Co se tobě či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit? 

Máme štěstí, že jsme v našem městě v koalici, takže máme v tomto trošku výhodu 

a musím říct, že ve městě se za našeho spolupůsobení udělalo kus práce. Zahájila 

se stavba nové radnice, budova smuteční síně už našim občanům slouží několik 

měsíců, s čímž souvisí i rozšiřující se kolumbárium. Opravila se celá řada 

chodníků, aby byl provoz opravdu bezpečnější. Podpořili jsme zvýšení 

bezpečnosti ve městě rozšířením kamerového systému, za mého přispění byl 

postaven přístřešek na kola v ZŠ Morkovice. Těch věcí za ty tři roky byla opravdu 

celá řada a doufám, že budu mít možnost v práci pokračovat. 

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat? 

Jak už jsem zmínil, celá řada věcí se ještě nestihla udělat. Řešíme například 

odbagrování našeho místního rybníka, řešili jsme záchytné nádoby na zadržení 

vody, řešíme problém s chátrající budovou bývalé ZŠ ve Slížanech, ale například i 

nutnou opravu sokolovny, jejíž sál využíváme k pořádání většiny kulturních akcí. 

Jaké jsou vztahy s koaličními partnery?  

Vztahy jsme měli velice korektní a to nejen se členy koalice, ale také s většinou 

opozičních zastupitelů. Je pravda, že ti opoziční se nám z mého pohledu snažili 

práci komplikovat, ale na to mají samozřejmě právo, za dveřmi jednacího sálu 

jsme však měli vždy vztahy dobré. 

Je ještě něco, co bys chtěl čtenářům Informačního zpravodaje sdělit? 

Určitě bych je chtěl vyzvat, ať přijdou k volbám, a rozhodně poděkovat za to, že 

mi dali v minulém volebním období důvěru a umožnili mi tím v zastupitelstvu 

města pracovat. Je to pro mě velice povzbuzující a jsem za tuto příležitost a 

zkušenost vděčný. 

Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor s Ing. Bohumilem Kuchaříkem 
Bohumil Kuchařík je lídrem kandidátky KSČM ve městě Hulín. 
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Přestože tě mnozí díky tvému působení znají, prosím, aby ses krátce 

představil pro ty, kteří tě neznají. 
Jmenuji se Bohumil Kuchařík, je mi 55 let a jsem ženatý. 

Od vyučení jsem zaměstnancem TOSHULIN, a.s. a 

v současnosti pracuji jako energetik. 

Vystudoval jsem VUT Brno, fakultu strojní, obor 

strojírenská technologie a později jsem ukončil 

postgraduální studium na elektrotechnické fakultě VUT 

Brno. 

Mezi koníčky patří jízda na kole, občas čtení knížek, práce 

na rodinném domku, sledování filmů, historie (starověk, 

středověk, II. světová válka, čs. opevnění apod.). 

Ve volbách v říjnu 2014 jsi byl zvolen zastupitelem a 

posléze radním v obci Hulín. Co se pro tebe tímto zvolením změnilo?  

Vzhledem k tomu, že to bylo moje páté volební období v zastupitelstvu, tak jsem 

věděl, do čeho jdu. Předchozí čtyři volební období jsem byl členem zastupitelstva, 

případně jsem pracoval v některé z komisí nebo v kontrolním výboru. 

Zvolení radním pro mne znamenalo na jednu stranu věnovat daleko větší čas práci 

pro město, ale na druhou stranu jsem poznal zase trochu jinou práci, než je práce 

člena zastupitelstva a mohu říci, že mne ta práce bavila. 

Řekni nám něco o městě, kde působíš. 

Město Hulín se svými místními částmi, Záhlinicemi a Chrášťanami, leží 

v rovinaté části jižní Hané, má cca 7000 obyvatel, leží na důležité křižovatce 

silnic, dálnic a železnic. Hulín je centrem průmyslu, zemědělství, služeb apod. 

Občané mají možnost kulturního a společenského využití v rámci Městského 

kulturního centra, je zde široké zázemí v oblasti školství, od jeslí po základní 

školy, včetně základní umělecké školy, ordinace praktických a odborných lékařů 

apod. 

Co se tobě či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit? 

Volební program KSČM je zaměřen na zlepšení života ve městě Hulín i 

Záhlinicích a Chrášťanech. Ve volebním programu se dá slíbit cokoli. My ale 

nechceme slibovat nesplnitelné. Město Hulín má zpracovaný strategický plán 

rozvoje, ve kterém jsou zahrnuty investiční záměry z jednotlivých oblastí života 

občanů. 

Priority je velmi složité stanovit, to co se podaří vybudovat, záleží ve většině 

případů na tom, jak schopní jsou zaměstnanci úřadu při získáváni dotací na 

jednotlivé akce. 

Mezi úspěchy patří zejména revitalizace náměstí, sídlišť, opravy chodníků a 

komunikací. 

Toto by nešlo bez spolupráce celého zastupitelstva. 

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat? 
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Jako úkol pro další zastupitelstvo je pokračovat v revitalizaci sídlišť, sehnat 

dotační tituly na rekonstrukci sokolovny, na kulturní centrum, revitalizace parku 

včetně výstavby sportovišť apod. 

Jaké jsou vztahy s koaličními partnery? 

V tomto volebním období jsme podpořili koalici ODS, nezávislí a ČSSD. Nebyla 

uzavřena žádná koaliční smlouva, podpořili jsme zvolené zástupce těchto stran, 

neboť se domníváme, že to bylo nejoptimálnější řešení. 

Spolupráce po celé období byla, i přes některé názorové rozpory, bezproblémová 

a myslím, že občané mohou posoudit, zda to bylo k dobru města. 

Jaké jsou vztahy s opozicí? 
S většinou opozičních představitelů se dalo konstruktivně o jednotlivých 

záměrech jednat a ve většině případů se našlo shodné stanovisko. Bohužel jsou ale 

někteří, kteří nejsou schopni akceptovat jiný názor, na kterém se shodla většina 

členů zastupitelstva, případně výsledek povolebních jednání. 

Je ještě něco, co bys chtěl čtenářům Informačního zpravodaje sdělit? 

Myslím, že občané posoudí, co se ve městě za uplynulé volební období podařilo a 

co ne. 

Chtěl bych pozvat všechny občany k volbám, aby projevili svůj názor hlasováním 

o skladbě budoucího zastupitelstva. 

Zároveň bych chtěl na konci volebního období poděkovat za projevenou důvěru a 

věřím, že jsme voliče nezklamali. 

Rozhovor s Ludmilou Hřeben 
Štaudnerovou 
Ludmila Hřeben Štaudnerová je vedoucí kandidátkou 

v Holešově. 

Představ se nám. Přestože tě mnozí, díky tvému 

dosavadnímu působení znají, prosím, aby ses 

krátce představila, pro ty, kteří tě neznají. 
Narodila jsem se v Holešově, takže srdeční záležitost, 

ročník 1951, celý život jsem pracovala ve školství, 

realizovala své koníčky přes děti, mladé, ženy i lidi dříve narozené, angažovala se 

pro společnost od nevidím do nevidím. Mohu zodpovědně říci, že jsem v její 

prospěch dala téměř vše, co ve mně bylo a je. Ještě štěstí, že takových nás bylo 

více! Dnes bych mohla relativně odpočívat, ale je to jako v té pohádce, kde žena 

ráno začala s danou prací a musela v ní až do večera pokračovat. Bez nároku na 

odpočinek či zastavení. Tak to stále cítím i já a proto jsem ještě dosud aktivně 

zapojena do společenského a politického života, i když samozřejmě jsem 

podstatně ubrala páry! Takže, kromě soustavné péče o svého muže, který si ji na 

100% zaslouží, jsem OSVČ, předsedkyní kontrolního výboru a členkou 
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strategického výboru ZM Holešova, přísedící krajského soudu v Brně, pobočka 

Zlín. Vedu také Městskou radu KSČM v Holešově, kterou bych ráda předala, ale 

zatím není komu! Mám za sebou spoustu funkcí, které jsem vždy vykonávala 

s plným nasazením. Ti, co mě znají, jistě si pamatují. Zbytečné je vyjmenovávat, 

důležité pro život i následovníky je, aby, pokud půjdou do funkcí, nesledovali 

osobní prospěch, ale důraz kladli na vůli pomoci druhým a snahy si vše řádně a 

čestně odpracovat! 

Ve volbách v říjnu 2014 jsi byla zvolena v Holešově zastupitelkou. Co 

se pro tebe tímto zvolením změnilo? 
Vzhledem k tomu, že volební období bylo již několikáté, mohu posoudit spíše stav 

mezi jednotlivými cykly. Začátky po 89 byly velmi složité, dá se říci až tristní. 

Všichni si na nás hojili „žáhu“. Postupem doby se věci měnily. S podivem si 

začali ti „praví“ kolem nás uvědomovat, že nelze do nekonečna upozaďovat, 

stavět na protikomunistické rétorice, omílat slůvka o demokracii a sami si přitom 

šlapat na paty. Najednou přicházeli na to, že ti komunisté jsou vlastně pracovití, 

umí za to vzít, dotahovat věci, prosazovat svou, jít si za svým programem! A tak 

přišel den, kdy dospěli k myšlence, že spolu s nimi, by se pro občany pracovalo 

lépe. Muselo ovšem uplynout spousta vody, celá jedna generace, než se došlo 

k podobným závěrům. Uvidíme, co nám přinesou léta 2018 – 2022. 

Řekni nám něco o městě, kde působíš. 
Jak jsem naznačila v úvodu, celý můj život patří mému rodnému městu. Kromě 

studií jsem tu prožila všechno. Miluji pohled při vjezdu od hulínského mostu 

k Holešovu. Pozadí ve mně evokuje nádheru mého bytí. Jsem šťastná, že žiji, kde 

žiji. Je to můj domov. Není nás co do počtu obyvatel mnoho, nějakých cca 12000 i 

se studenty policejní školy, ale v takovém místě se žije klidně. Minimální 

kriminalita, dobrá obchodní vybavenost, slušná bytová zástavba, zdravotní služby 

na solidní úrovni, infrastruktura dostačující, krásný opravený zámek, dnes i nově 

zrekonstruované autobusové nádraží, nové kruhové objezdy, jihovýchodní 

obchvat města atd. Není ovšem vše jen růžové. I nás trápí např. nezaměstnanost 

(cca 6%), ale také neobsazenost strategické průmyslové zóny, nedostatek financí 

na revitalizace sídlišť, parkovišť, dětských hřišť, parků, výstavbu pořádného 

hotelu, víceúčelového sportovního areálu, atd. Ale víme, že nelze mít všechno a 

najednou. Všichni bojujeme o finance, dotace. Někdy je slunečno, jindy zataženo. 

I to je život! 

Co se tobě či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit? 
Předně je potřeba si uvědomit, že celou dobu je KSČM v opozici. A všichni, co 

pracují v zastupitelstvu, vědí, jak probíhá hlasovací mašinérie. Vše, co se 

vybudovalo, je rozhodně i díky hlasům KSČM. Není totiž důvod odlišovat se, 

oponovat, jedná-li se o blaho občanů. Naštěstí nejsme v parlamentu a myšlení na 

úrovni měst a obcí je přece jen trochu jiné a to i proto, že občan je blíže svému 
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zastupiteli a lépe vidí do jeho „talíře“. Navíc volební programy politických stran a 

subjektů se v mnoha případech prolínají. A to je štěstí. Takže, otázka nestojí tak, 

co se přímo zastupitelům za KSČM podařilo prosadit, ale co dobrého za tu dobu 

prošlo. Není účelem nyní vše vyjmenovat, ale namátkově z poslední doby: zrušení 

poplatku za komunální odpad seniorům nad 75 let a miminům, vytlačení části 

hazardu z města, vybudování mobilního kluziště pro děti i dospělé, veřejných WC, 

cyklostezek, instalace mobilního podia v zámku, nabídka domácích kompostérů 

zdarma, umožnění dopravní linky do Žop, instalace bezpečnostních kamer, 

příspěvek pro sportovní a kulturní organizace a subjekty v rámci akce „Milion“ ve 

výši 5 milionů, revitalizace sídliště U Letiště, parku na Masarykově ulici včetně 

instalace sochy, vybudování dopravního terminálu atp. 

A co navíc? Každé jednání městského zastupitelstva je možno shlédnout na 

internetu, kde si může každý udělat obrázek o aktivitě či pasivitě jednotlivých 

zastupitelů. My jsme rozhodně v kategorii těch aktivních. 

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat? 
Rádi bychom dosáhli úplného zrušení hazardu, zavedení nové služby pro seniory 

„Senior taxi“, obnovení MHD, vybudování stálého místa pro zimní sporty 

(bruslení) a dětského dopravního hřiště, další části kolumbária, zrekonstruování 

městského kina včetně digitalizace, knihovny, muzea, zámecké zahrady včetně 

parkoviště za bývalou spořitelnou, bazénu, náměstí sv. Anny včetně Masných 

krámů, rekonstrukce hasičské zbrojnice a výletiště v Žopech. Jistě by potěšila 

obnova železniční zastávky ve Všetulích a vybudování nové za Billou. Je toho 

samozřejmě více, ale vše je o strategickém plánování a financování. Strategický 

plán byl zpracován a zastupitelstvo jej vzalo na vědomí na svém posledním 

jednání 17. září. Vše další již bude záležet na nově utvořeném zastupitelstvu a 

jeho vůli věci prosadit. 

Jaké jsou vztahy s vládnoucí koalicí? 
Řekla bych, že toto volební období, přestože jsme, jak jsem výše zmínila, 

v opozici, jsou dobré. Při známkování by to znamenalo trojku, domnívám se však, 

že je to lepší, než kdy bylo. Buď již povolily ledy nebo je to jiným složením 

zastupitelstva a možná také samotným přístupem a snahou vidět a ocenit práci 

soupeře. V každém případě my pokračujeme v nastoleném trendu, tedy důsledně 

předkládáme své náměty, názory, připomínky, často jdeme do střetu, ale ku 

prospěchu věci. A stává se, že naši protivníci veřejně přiznávají, že jsme oponenty, 

jejichž názory berou nejen na vědomí, ale je i uznávají a schvalují. A to 

považujeme za velký posun v myšlení této koalice. 

Jaké jsou vztahy s ostatními opozičními stranami? 
Tak abychom si to ujasnili. Koalice v tomto volebním období byla u nás 

v Holešově složena z TOP 09+nezávisli, ANO, ČSSD, ODS; opozice KDU ČSL, 

KSČM, Nezávislí. 



8 

Můj dojem z koalice byl, že se mezi sebou ne vždy shodli. Ale i my v opozici 

jsme se často rozcházeli v názorech. Hlavně u KDU-ČSL, která byla silně kritická 

a téměř vše negovala. Jejich přístup vycházel především z toho, že vyhráli volby, 

přesto neměli zastoupení ani v radě ani žádného předsedu výboru zastupitelstva. 

V podstatě se dostali do situace, ve které jsme byli před léty my a všichni se 

domluvili proti nám. Ona taková zkušenost nezaškodí, viďte? Ale přesto jsem jim 

to nepřála, je to neférové. Ovšem hrát si v politice na férovost, tak tomu může 

věřit pouze začátečník. Jinak mohu zkonstatovat, že mimo jednací sál, nebyla 

žádná velká řevnivost, panovala slušnost a korektnost. Stalo se několikrát, že 

zástupce obou opozičních stran za námi přišel a chtěl se domluvit na případném 

společném postupu. Ne vždy však byl úspěšný. I o tom je politika! 

Je ještě něco, co bys chtěla čtenářům Informačního zpravodaje sdělit? 
Snad jen to, že jsem, po opravdu dlouhé době, vstoupila tímto způsobem do 

příbytků vás, našich členů a sympatizantů, a určitá nostalgie se dostavila. Chci 

vám říci, že ráda vzpomínám na naše společná setkání a jsem vděčná, že jste 

vytrvali a zůstali věrni. Složitostí je hodně, ale kdo je pevný, pevným zůstane. 

Nesložme zbraně, naopak věřme v sílu myšlenky. A ta zvítězí! 

Děkuji všem kandidátům za odvahu a sílu a také touhu po spravedlivém životě pro 

všechny! Čest naší společné kandidatuře na kandidátkách KSČM. 

Rozhovor s Ing. Jaroslavem Adamíkem 
Jaroslav Adamík vede kandidátku v Kroměříži. 

Přestože tě mnozí díky tvému působení znají, prosím, aby 

ses krátce představil pro ty, kteří tě neznají. 

Pocházím z Valašska a do Kroměříže jsem se s rodiči 

přestěhoval v roce 1945. Po ukončení povinné školní 

docházky jsem se vyučil a následně při zaměstnání 

absolvoval strojní průmyslovka a strojní fakultu VUT v Brně 

– specializaci ekonomika a řízení. Pracoval jsem ve dvou 

významných regionálních firmách, v PAL Magnetonu 

Kroměříž a TOSu Hulín, v technických a manažerských 

funkcích. Podílel jsem se na technologickém a investičním rozvoji. 

Jak jsi se angažoval mimo pracovní činnost? 

Jako každá mladá rodina, co nemohla získat bydlení, stal jsem se členem bytového 

družstva a v sedmdesátých letech na pozici místopředsedy a předsedy jsem 

pomáhal řešit družstevní bytovou výstavbu v Kroměříži. V devadesátých letech 

pak se svou rodinou jsme svépomocí realizovali výstavbu vlastního rodinného 

domu. Od roku 1981 jsem se angažoval v politickém dění jako poslanec 

Federálního shromáždění a poté i na krajské a komunální úrovni. Jako zastupitel 

jsem v jenom volebním období byl i členem představenstva VAK, a.s. Kroměříž a 
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podílel jsem se na řešení kanalizačního sběrače ve Vážanech v souvislosti 

s problémem záplav. Za celoživotní přínos městu Kroměříži jsem obdržel v roce 

2016 stříbrnou pamětní medaili. 

Co v současné době? 

V nynějším volebním období jsem jako zastupitel pracoval ve finančním výboru, 

dále jako předseda komise pro nakládání s majetkem města a zastupoval jsem 

město v dozorčí radě Kroměřížských technických služeb. Jsem předsedou Městské 

rady KSČM a ZO č.6 Kroměříž. Jsem členem výboru Společnosti Ludvíka 

Svobody, z.s. Praha. 

Jak hodnotíš plnění volebního programu v uplynulém volebním období? 

Plnění našeho volebního programu jsme průběžně hodnotili a seznamovali 

předsedy ZO s dosaženými výsledky. Jako zastupitelé za KSČM jsme se zaměřili 

na vytyčené cíle, z nichž nejdůležitější bylo dovolit zavážení hliniště cihelny 

Vážany jen ekologickými materiály, sestavení úsporných rozpočtů města a při 

jednáních Zastupitelstva podpory realizace akcí a projektů zajišťujících udržitelný 

rozvoj našeho města, zlepšení životních podmínek občanů a životního prostředí. 

Co se nepodařilo prosadit? 

Za uplynulé čtyři roky se nepodařilo zajistit zpracování dopravního generelu a 

územního plánu města, přičemž řada měst a obcí Zlínského kraje je již zpracovaný 

má. I když je již vybrán zpracovatel, znamená to značný časový posun a brzdí to 

rozvoj města cca o 3 až 4 roky. Jako nedostatečné vidím z naší strany propagaci 

výsledků našich zástupců při řešení problémů města, jako bylo např. zrušení 

zpoplatnění obchvatu města dálnicí u Kroměříže. Přitom na interpelaci naší 

poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové z dubna 2016 reagoval již ministr dopravy Ing. 

Dan Ťok dopisem č. j. 49/2016-120-ZPK/2 dne 16. 5. 2016. Nyní to ANO 2011 

prezentuje jako jedině jejich zásluhu. 

Jaké jsou vztahy KSČM s opozičními stranami v zastupitelstvu? 

Již v devadesátých letech jsme v komunální politice prosazovali poměrné 

zastoupení podle výsledků voleb. Jen v jednom volebním období to bylo částečně 

realizováno. S větším počtem subjektů v komunální politice se začalo se 

sestavováním koalic. Ostatní subjekty byly fakticky opozicí. Naše pozice byla 

vždy dána tím, jak se dařilo prosazovat náš volební program. Podle toho jsme 

hlasovali na jednáních zastupitelstva, plně si vědomi slibu zastupitele – jednat 

v zájmu města a jeho občanů. Využívali jsme také statut interpelací k řešení 

problémů našich občanů, jako např. převod pozemků pod chodníky na město 

v Lesní ulici. V klubu našich zastupitelů jsme projednávali naše stanoviska 

k bodům programu jednání zastupitelstva. Proto jsme také nyní plně podpořili 

Akcionářskou dohodu, která zajišťuje majoritu obcí  ve VAK, a.s. Kroměříž. 

Jaké priority kandidáti za KSČM mají pro  následující volební období? 

Ve volebním programu pro léta 2018 až 2022 jsme si stanovili jako hlavní priority 

podporu aktivit Nemocnice Kroměříž k zachování dostupné zdravotní péče pro 
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občany města a regionu, systémové řešení výstavby bytů s podporou státu a 

zpracování koncepce rozvoje a realizaci projektů zlepšujících kvalitu života 

občanů města. Celý volební program obsahuje 29 dílčích bodů z oblastí dopravy, 

územního plánování, výstavby, údržby a oprav infrastruktury, sportu, školství, 

kultury, bezpečnosti, řízení města, vodovodů a kanalizací, grantové politiky, 

městské hromadné dopravy, komunitního plánování a životního prostředí. 

Co je největším problémem vašeho města a jak bys ho řešil? 

Na tuto otázku jsem odpovídal redaktorovi Českého rozhlasu. Ve volebním 

programu KSČM pro volby do zastupitelstva města Kroměříže máme priority – 

problematiky města, jejichž řešení chceme podporovat. Když pominu urychlení 

opravy lávky přes Moravu, tak jedním z nich je problematika dopravy a parkování. 

Řešením je zajistit plynulost průjezdu městem po komunikaci ve vlastnictví 

Zlínského kraje ze směru od Hulína, který musí být automaticky řízen pomocí 

synchronizace semaforů v závislosti na frekvenci dopravy. To by mělo také 

umožnit snadnější výjezd ze Spáčilovy ulice. Problematika parkování je 

připravena projekčně městem a rozhodující je posílení investic na realizaci ze 

strany města i kraje. Pomoci by mohl i jihovýchodní obchvat města 

s vybudováním dalšího mostu přes Moravu, ale to není s vazbou na územní plán a 

finanční nároky okamžitě aktuální. 

Jak byste řešili problém s obyvateli tzv. Děvína na sídlišti Zachar? 
Také na tuto otázku jsem odpovídal redaktoru Českého rozhlasu. Problematika 

ubytovny Děvín se průběžně řeší ve spolupráci státních i místních orgánů, zatím 

bez valného výsledku. Řešením by mohla být změna legislativy, která by 

umožnila postihnout za přestupky v občanském soužití vlastníky nájemních bytů, 

kteří je pronajímají většinou nepřizpůsobivým osobám. 

Je ještě něco, co bys chtěl čtenářům Informačního zpravodaje/www stránek 

sdělit? 

Chci předem poděkovat našim příznivcům a sympatizantům za podporu našich 

kandidátů v komunálních volbách, protože realizací našeho volebního programu 

chceme přispět k tomu, aby naše město Kroměříž bylo skutečným domovem pro 

všechny generace. 
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Rozhovor s Ing. Bc. Evou Badinkovou 
 

Eva Badinková je vedoucí kandidátkou v Bystřici pod 

Hostýnem. 

Přestože tě mnozí díky tvému dosavadnímu působení 

znají, prosím, aby ses krátce představila. 

Přeji příjemný den všem čtenářům. Mnozí z Vás mě máte 

ještě v podvědomí z voleb do Senátu, či krajského 

zastupitelstva. Nicméně jak se říká, opakování matka 

moudrosti, dovolte mi tedy, se Vám alespoň ve zkratce 

představit. 

Jsem rodačka ze Znojma. Po ukončení tamního gymnázia jsem se odstěhovala a 

nyní žiji v Bystřici pod Hostýnem, v malebném městečku pod horami. 

Vystudovala jsem Evropský polytechnický institut, obor Ekonomie, daně, 

účetnictví a Zemědělskou univerzitu v Praze, obor Agrobiologie, potravinové, 

přírodní zdroje, regionální rozvoj. Vychovala jsem tři děti. Pracovní pozice byly 

různorodé, tak jak šel čas. Nyní jsem zaměstnancem (ne policista) policie České 

republiky. 

Řekni nám něco o obci, kde působíš. 

Kdo by neznal Bystřici pod Hostýnem a Tonetovku. Všem se jistě vybaví továrna 

ohýbaného nábytku, která svého času šířila věhlas za hranicemi republiky. Dnes 

pracuje dále, ale již v jiném režimu. Židlemi jsme obklopeni dodnes. Je to také 

největší pracovní příležitost pro místní. Ostatní podniky, kterými se Bystřice pod 

Hostýnem pyšnila, již neexistují, nebo jen omezeně. Ve městě je krásný zámeček, 

který je v rekonstrukci. Mohla bych výčtem popsat papír, raději Vás tedy pozvu 

na návštěvu a ráda Vám udělám průvodce. 

Ve volbách v říjnu 2016 jsi byla zvolena zastupitelkou Zlínského kraje. Co se 

pro tebe tímto zvolením změnilo?  

Změny byly mnohé. Ovšem musím podotknout, že vždy ku prospěchu. Osahala 

jsem si práci zastupitele, která ne vždy přináší kýžené výsledky vzhledem k tomu, 

že jsme jako strana v opozici. Ale i to člověka naučí. To je ovšem na delší 

povídání. 

Co se tobě, či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit.  

Věci se opravdu prosazují pomalu a velmi těžce. S kolegy jsme prosazovali 

v rámci zdravotnictví zachování nemocnice v Kroměříži ve stávající formě tak, 

aby se nezměnila lékařská obslužnost a kvalita. To je ovšem boj na dlouhou trať, 

ale věřím, že se vše dotáhneme do zdárného konce. Úkoly máme a já věřím, že 

budou splněny tak, aby občané pocítili kvalitu naší práce. 

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat? 
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Samozřejmě pokud bych měla hovořit z pozice krajské zastupitelky, nedaří se 

najít řešení v rámci individuálních dotací, kdy jsou prosazované dotace pro církve, 

s čímž zásadně nesouhlasím. 

Budu tedy i v této oblasti vyvíjet značný tlak, aby peníze šly třeba rodinám, které 

nemají na obědy pro děti ve školách. Tady peníze opravdu pomohou. Samozřejmě 

v rámci volebního programu bych byla ráda, kdyby se podařilo přilákat do regionu, 

ale taky do Bystřice pod Hostýnem mladé lékaře. Nedostatek lékařského 

personálu již lidé pociťují. Jde především o stomatology, lékaře obvodní i 

specialisty. 

Mládežnický sport a obnova hřišť jsou také velmi důležitým aspektem života. 

Nemůžeme pořád lamentovat nad tím, jak děcka sedí jen u počítačů. Musíme jim 

také vytvořit podmínky pro sport a zájmové hry a kroužky. A to i pro děti ze 

sociálně slabých rodin. Výše výdělku v rodinách nesmí být limitujícím faktorem 

pro děti a jejich vztah ke sportu. Je toho více, co lze zlepšit. 

Jaké jsou vztahy s ostatními politickými stranami? 

KSČM se vždy snaží prosazovat volební program. Při jednáních krajského 

zastupitelstva hlasujeme plně vědomi si slibu, který jsme dali našim občanů. 

Bohužel i přes veškerou snahu a také podporu ostatních opozičních stran se nám 

daří jen málo věcí prosadit.  

Zatím bohužel z mého pohledu vítězí politikaření a kamarádíčkování než zdravý 

selský rozum. 

Je ještě něco, co bys chtěla čtenářům Informačního zpravodaje sdělit? 

Děkuji všem, kteří jste mě podporovali a podporujete, ať již ve volbách krajských, 

komunálních či jiných. Realizací volebního programu KSČM chci přispět ke 

zlepšení života nás všech a připravit dobrý život pro generace další. Tak jako celý 

kraj, tak i Bystřice pod Hostýnem by měla být skvělým místem pro život. 

 

Všem kandidátům za rozhovory děkuje redakce Informačního zpravodaje. 

 

Jelikož v našem informačním zpravodaji není dostatek prostoru, abychom 

Vás seznámili s lídry všech kandidátních listin, uvádíme alespoň informaci o 

podaných kandidátních listinách Komunistické strany Čech a Morava 

v našem okrese. Celkem bylo postaveno 17 kandidátních listin a to v obcích 

Bystřice pod Hostýnem, Brusné, Dřínov, Holešov, Hulín, Chropyně, 

Koryčany, Kroměříž, Kvasice, Lubná, Lutopecny, Morkovice-Slížany, 

Pravčice, Rataje, Rajnochovice, Zborovice a Zdounky. 

 
Kompletní kandidátky najdete na našem webu. 
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Informace o termínu a způsobu voleb 
Termín voleb do obecních zastupitelstev je pátek 5. října 2018 v době od 14 do 

22 hodin a sobota 6. října 2018 v době od 8 do 14 hodin. Komunální volby 

probíhají ve všech obcích a městech České republiky. Volíme v nich členy 

zastupitelstva dané obce či města, kteří pak tvoří jedno zastupitelstvo. 

Svůj hlas můžete odevzdat ve volební místnosti, která náleží k Vašemu volebnímu 

okrsku. V případě zdravotních potíží a nemožnosti dopravit se do volební 

místnosti můžete zažádat o přenosnou volební urnu, se kterou členové 

okrskové volební komise přijdou přímo za Vámi domů (musíte ovšem pobývat 

v okrsku Vašeho trvalého bydliště). Neváhejte tuto možnost využít. Před volbami 

si ještě zkontrolujte platnost svého občanského průkazu. Voliči bude umožněno 

hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky, cestovním průkazem), popř. státní občanství státu, jehož 

občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 

V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz, tedy mimo místo svého 

trvalého bydliště. Volit tak nemohou lidé, kteří se nezdržují v místě trvalého 

bydliště z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém či jiném zařízení, z důvodu 

výkonu trestu odnětí svobody, ti, kteří pobývají v zahraničí atd. 

Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb by Vám měly být dodány hlasovací 

lístky. Tyto můžete obdržet i ve volební místnosti v den voleb. 

Tzv. komunální volby jsou výjimečné v tom, že můžete volit jednotlivé 

kandidáty i napříč volebními stranami. K tomu slouží křížky, kterými můžete 

označit jednotlivé lidi (malý křížek u jména), celé strany (velký křížek straně) 

nebo oboje křížky kombinovat. Pokud označíte malým křížkem kandidáta z jiné 

strany, než kterou jste označili „velkým“ křížkem, odpočítá se tento jeden hlas 

Vámi volené straně. Všechny kandidující strany a kandidáti jsou na jediném 

velkém hlasovacím lístku, který zejména v městech a větších obcích, může být 

oboustranný. Ten se po vyplnění následně vloží do úřední obálky a vhodí do 

volební urny. Přepočet hlasů na mandáty je poměrně komplikovaný, proto 

doporučujeme Váš hlas důkladně zvážit. 

 

Prosíme všechny, aby se voleb zúčastnili, je to jejich základní právo. A 

u voleb přejeme šťastnou ruku. 
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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. 

 

 

Září 

Ježková Karla - 70 

Koudela Jan - 95 

Pavlík Zdeněk - 60 

Reimerová Libuše - 55 

Zahradníková Jana - 60 

Zelinková Milada - 95 

Říjen 

Bartek Ladislav - 60 

Chloupek Václav - 90 

Dvořák Karel - 90 

Dvouletá Zdena - 70 

Horák Jan - 65 

Koláčková Helena - 60 

Pokorný Karel - 70 

Šošolík Vlastimil - 80 

Listopad 

Ďurčák Ivan - 50 

Hlobil Zdeněk - 65 

Horák Jiří - 65 

Loučka Lubomír - 65 

Mrázek Miroslav - 50 

Pěnčíková Marie - 70 

Směšná Libuše - 75 

Židlíková Ludmila - 65 

 

Smutné sdělení 
 

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen 

Komunistické strany Čech a Moravy s. Čestmír Levec ze ZO 

Kroměříž č. 5. 

Upřímnou soustrast celé zarmoucené rodině. 
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Vydavatel - kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

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

 

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz 

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

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

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž 
Pondělí, středa, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod. 

V jinou dobu dle domluvy telefonem či e-mailem. 

Poděkování 
Všem děkujeme za články a postřehy nejen z politického života, ale i 

toho společenského. 
Těšíme se na další příspěvky a přejeme krásné léto. 

Co je pro Vás připraveno 
Dne 1. 10. 2018 se uskuteční beseda s předsedou KSČM JUDr. Vojtěchem 

Filipem. Pro další info se ozvěte na OV. 

Pro zasmání 
Překlad: 

Au! 

Přestaň! 

Ubližuješ mi! 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
https://www.facebook.com/KSCMkromeriz
https://kromerizsko.kscm.cz/
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