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ZPRAVODAJ 
KSČM 

Kroměřížsko 
volební speciál – září 2020 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení přátelé. 

Čekají nás volby, kde půjde opravdu o hodně. Zlínský kraj vede tlupa 

konzervativních katolíků, kteří se o zájmy občanů kraje téměř vůbec nezajímají a 

jediná motivace k činnosti je jejich vlastní ego. 

Jiří Čunek touží být budovatelem nové velké hypermoderní nemocnice, bez 

ohledu na to, co to kraj bude stát. Bez ohledu na to, zda to kraj dovede ke krachu 

nebo zda kraj bude mít na svoji další činnost, která je nezbytná. Pokud by obstál 

ve svých plánech, kraj bude zároveň stavět novou nemocnici a zároveň opravovat 

starou, přestože tu odsoudil k zániku. Jiřího Čunka vůbec nezajímá, zda bude 

v Kroměříži fungovat interna a neurologie. Že se tato důležitá pracoviště rozpadají, 

je mu celkem šumák. A je dost možné, že skutečné záměry s okresními 

nemocnicemi Čunek tají. Že je někde připraven tajný dáreček pro církve nebo pro 

Pentu. 

Vysokou odbornost předvedl kraj i v dopravě. Radní Pavel Botek na mě působil 

jako odborník – kdysi. Snižující se výdaje na dopravu svědčí o něčem jiném. A to, 

že si vnitrokrajskou jízdenku nelze koupit na e-shopu Českých drah, ale 

mezikrajskou ano, svědčí o totálním diletantství. Skoro div světa, že vycestovat 

mimo kraj je jednodušší než jet v rámci kraje! 

K 
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Radní Petr Gazdík ze STANu se chlubí, jak kvalitně vede školství jako vedlejšák 

ke své práci poslance. Důkazem jsou prý výsledky ve státních maturitách. Jak 

probíhají ve školách odborné maturity nebo spolupráce se zaměstnavateli, tím už 

se nechlubí. Asi ví proč. 

Současné vedení kraje také nelituje jakýchkoliv peněz, pokud má daný výdaj 

souvislost s církví. Jak jinak si vysvětlit šílených 500 tisíc z krajské pokladny na 

památník šlápoty papeže kdesi v Tupesích (obyčejná pamětní deska stojí klidně i 

pod 50 tisíc). 

Pojďme říct lidem, že v těchto volbách je volba KSČM jedinou jistotou proti 

těmto destruktivním krokům. Pojďme říct, že my na rozdíl od ostatních stran (jako 

ČSSD, ODS nebo SPD) nedodáme žádné přeběhlíky. Že jako piráti nebo ANO 

nebudeme hledat koaliční partnery za žádných okolností u skalních podporovatelů 

nové nemocnice. Že jsme zásadovou alternativou, co se porve za zájmy lidí! 

Ing. Michal Kostka 

Kandidáti do Zastupitelstva Zlínského kraje pro 
volby 2020 
Uvedeni jsou pouze kandidáti z okresu Kroměříž. Úplnou kandidátní listinu 

najdete na stránkách KSČM Zlínského kraje. 

5. 

Ing. Michal Kostka 

31 let 

učitel, informační technolog, člen správní rady TJ SLAVIA 

Kroměříž 

Kroměříž 

https://kostka.php5.cz/ 

https://www.facebook.com/michalkostkaing 

6. 

Ing. Marie 

Pěnčíková 

40 let 

poslankyně 

Parlamentu České 

republiky 

Morkovice-Slížany 
https://www.facebook.

com/pencikovamarie 

8. 

Pavlína 

Procházková 

44 let 

starostka obce 

Počenice-Tetětice 

https://zlin.kscm.cz/cs/krajske-volby-2020
https://kostka.php5.cz/
https://www.facebook.com/michalkostkaing
https://www.facebook.com/pencikovamarie
https://www.facebook.com/pencikovamarie
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10. 

Ing. Bc. Eva 

Badinková 

53 let 

občanská 

zaměstnankyně 

Policie České 

republiky 

Bystřice pod 

Hostýnem 
https://www.facebook.com/badinkovakscm 

11. 

Ing. Kateřina 

Ambrožová 

Srncová 

38 let 

učitelka, vzdělávací 

konzultantka 

Zdounky 
https://www.facebook.

com/srncovakaterina 

12. 

Mgr. Kamila 

Dudová 

55 let 

právnička 

Kroměříž 

19. 

RSDr. Jaroslav 

Procházka 

69 let 

interní auditor 

kvality 

Kroměříž 

22. 

Zdeňka Hlobilová 

64 let 

politická pracovnice 

Hulín 

25. 

Ivan Juřena 

48 let 

ředitel výrobní 

divize 

Chropyně 

35. 

Veronika 

Hanačíková 

40 let 

kontrolorka kvality 

Morkovice-Slížany 

42. 

Zdeněk Hlobil 

66 let 

podnikatel 

Holešov 

44. 

František Zavadil 

34 let 

osoba samostatně 

výdělečně činná 

Kroměříž 

46. 

Ing. Bohumil 

Kuchařík 

57 let 

technik 

Hulín 

https://www.facebook.com/badinkovakscm
https://www.facebook.com/srncovakaterina
https://www.facebook.com/srncovakaterina
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48. 

Radim Klímek 

43 let 

umělecký košíkář 

Morkovice-Slížany 

49. 

Rostislav Hajda 

51 let 

mechanik-svářeč 

Kroměříž 

Volební programu KSČM pro Zlínský kraj na léta 
2020 – 2024 

ZAJISTÍME VÁM VÍC 

Čtyři roky středopravicové vlády, v čele s KDU-ČSL, v našem kraji nepřinesly 

žádané výsledky. Stagnace, prosazování neověřených kroků a nehospodárnost při 

čerpání krajského rozpočtu jsou znaky vedení kraje v uplynulém období. Projevilo 

se to především ve zdravotnictví, kde se nepodařilo dokončit stabilizaci nemocnic. 

Klesá spokojenost personálu a nefunkční je i ekonomika v Krajské nemocnici 

Tomáše Bati. Také v oblasti dopravy jsme se nedočkali pozitivních změn pro 

cestující ve veřejné dopravě ani udržení tempa investování a rozsahu oprav 

komunikací II. a III. tříd. 

KSČM má dlouhodobou kontinuitu programových cílů, bez nahodilých a 

účelových vlivů, a to ve všech oblastech působnosti našeho kraje. 

Jsme připraveni v nastávajícím volebním období dokázat správnost nastoupené 

cesty. Volební program KSČM v naprosté většině reaguje na oprávněné podněty 

občanů našeho kraje. 

Na co se zaměříme do roku 2024: 

Zaměstnanost a ekonomický rozvoj 
 redukce výdajů rozpočtu na základě jejich hloubkové analýzy o 

minimálně 600 milionů Kč ročně tak, aby vyrovnaly výpadek příjmů 

následkem pandemie COVID-19 

 využití dotačního programu k překonání koronakrize, spolufinancovaného 

z prostředků EU, pro restart ekonomiky, minimalizaci nárůstu 

nezaměstnaných a fungování služeb, potřebných k životu našich občanů 

 podpora drobného a malého podnikání, zejména v oblasti komunálních, 

sociálních a turistických služeb a zemědělství 

 důraz na činnost „Technologického inovačního centra“ se zaměřením na 

podporu efektivní činnost vědeckých a výzkumných institucí a jejich 

propojení s firmami, s cílem realizovat nové poznatky v praxi 



5 

 tlak na firmy na zachování zaměstnanosti a zvyšování nízkých mezd 

v kraji a tím i udržení a zlepšení životní úrovně 

 účinné podmínky pro vstup investorů do Strategické průmyslové zóny 

v Holešově, přehodnocení dalšího postupu vůči námitkám ekologických 

aktivistů 

Školství, mládež a sport 
 co nejvyšší zaměstnanost absolventů racionálním přizpůsobením oborové 

nabídky středních škol, učilišť a vyšších odborných škol trhu práce 

 podpora spolupráce škol, učilišť a firem 

 pokračování v programu Podpora řemesel s pravidelnou aktualizací 

seznamu podporovaných oborů 

 zlepšování materiálních podmínek škol, investovat zejména do odborných 

učeben a oprav budov 

 podpora rozšiřování a zkvalitňování (nejen) výuky odborných předmětů, 

cizích jazyků a informačních technologií, včetně jejich využití v praxi 

 podpora celoživotního vzdělávání 

 v oblasti sportu zaměření na podporu sportovních aktivit mládeže a 

vrcholových neprofesionálních reprezentantů kraje 

 podpora neziskových organizací pracujících s mládeží 

 podpora protidrogové prevence a prevence dalších sociopatologických 

jevů u mládeže 

 podpora dostupnosti volnočasových aktivit, zájmového a uměleckého 

vzdělávání 

Dopravní infrastruktura a veřejná doprava 
 podpora výstavby silničních komunikací 

o dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice SR 

o dálnice D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic-Napajedla-Babice-

Staré Město-Moravský Písek 

o silnice I/35 Valašské Meziříčí-Palačov, s napojením na D48 a D1 

o silnice I/57 Vsetín-Valašské Meziříčí, s pokračováním 

čtyřproudové komunikace Jablůnka-Bystřička-Jarcová 

o dokončení zprůjezdnění silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí-

Rožnov pod Radhoštěm s dobudováním křižovatek ve Stříteži nad 

Bečvou a Zašové 

 zlepšování technického stavu a modernizace krajských silnic II. a III. třídy 

(se zlepšeným využitím evropských dotačních prostředků a posílením 

finančních prostředků z rozpočtu kraje ročně o 100 milionů Kč) 
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 podpora výstavby obchvatů, se zřetelem na zvýšení bezpečnosti a ochranu 

životního prostředí 

 podpora modernizace všech železničních tratí spojená se zvýšením 

bezpečnosti, zejména 

o Otrokovice-Zlín-Vizovice, včetně elektrifikace trati a výstavby 

nádražní budovy ve Zlíně 

o Hranice na Moravě-Valašské Meziříčí-Vsetín-hranice SR, včetně 

řešení železničních stanic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí 

 příprava podmínek pro výrazné zvýšení kvality a rozsahu veřejné dopravy 

 zavedení integrovaného dopravního systému s kvalitními službami pro 

cestující 

Zdravotnictví 
 ne privatizaci nemocnic a dosažení jejich ekonomické stability 

 zkvalitnění poskytované lékařské péče 

 ne slučování krajských nemocnic v jeden právní a ekonomický celek 

 rozhodnutí o zlínské nemocnici ve stávajícím areálu nebo v nové budově 

jinde na základě důkladných ekonomických rozvah dle možností kraje, 

bez zásadního dopadu na rozpočet kraje 

 zvyšování kvality poskytované lékařské péče a zachování její dostupnosti 

ve všech regionech kraje, včetně sítě nemocnic, praktických lékařů, 

záchranné služby, první pomoci a pohotovosti 

 přístrojová modernizace speciálních pracovišť v nemocnicích 

 jednání se zdravotními pojišťovnami k dosažení spravedlivé úhrady 

lékařských výkonů v nemocnicích kraje 

Sociální služby 
 zajištění prostředí ohleduplnějšího k seniorům a zdravotně postiženým 

občanům a vytváření podmínek pro jejich důstojný život 

 prosazování odpovídajícího podílu státu i kraje na financování sociálních 

služeb 

 zkvalitňování a rozvoj sociálních služeb a péče o seniory, zdravotně 

postižené, rodiny s dětmi a sociálně vyloučené občany 

 výstavba dalších zařízení v oblasti sociálních služeb a posílení jejich 

kapacit 

 zkvalitňování terénních služeb pro sociálně potřebné 

 zlepšování informovanosti občanů o těchto službách 
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Zemědělství a venkov 
 tvorba územních plánů s důrazem na ochranu zemědělského půdního 

fondu, bez dalšího nekontrolovaného snižování výměry orné půdy 

 rozvoj tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní zpracování 

zemědělských produktů 

 podpora projektů a aktivit zaměřených na zkvalitňování života na venkově 

a zabránění jeho vysídlování 

 rozvoj a zlepšování postavení zájmových organizací – včelařů, myslivců, 

rybářů, zahrádkářů, chovatelů a dalších 

 spolupráce s agrárními komorami při organizaci tradičních kulturních akcí 

propagujících život na venkově 

 podpora zemědělského školství 

 spolupráce s institucemi působícími v oblasti rozvoje venkova – místní 

akční skupiny, spolky pro obnovu venkova, sdružení místních samospráv, 

svaz měst a obcí a mikroregiony 

 podpora budování infrastruktury malých obcí, především prostřednictvím 

Programu na obnovu venkova 

Kultura 
 poskytování dotací na udržení národopisných tradic a kulturních památek 

v malých obcích 

 systematická péče o národní kulturní památky a světové památky 

UNESCO 

 podpora konání širokého spektra kulturních akcí a festivalů na území kraje 

Životní prostředí 
 zajištění finančních prostředků na dořešení starých ekologických zátěží 

 protipovodňová opatření – dokončení protipovodňových opatření velkých 

územních celků a kontinuální podpora dílčích protipovodňových opatření 

na drobných vodních tocích 

 podpora zadržování vody v krajině, výstavba vodní nádrže Vlachovice 

 ochrana zdrojů pitné vody 

 účinná a aktivní pomoc vlastníkům lesů v boji s kůrovcovou kalamitou 

 ekonomická a informační podpora třídění komunálního odpadu 

 zajištění výstavby vodohospodářské infrastruktury v kraji v obcích do 

2000 obyvatel 

 ochrana zelených ploch 

 podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
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Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů 
 úsilí o optimalizaci rozložení jednotlivých složek Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru a Integrovaného záchranného systému 

 zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šířením 

bezpráví a vlivu kriminálního prostředí 

 úsilí o zprůhlednění a zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému 

veřejné kontroly v rámci boje proti korupci 

Rozvoj demokracie 
 využívání prvků přímé demokracie a zákonodárné legislativní iniciativy 

Rozhovory s vybranými kandidáty 

Rozhovor s Ing. Michalem Kostkou 
Představ se nám. 

Je mi 31 let. V průběhu svého života jsem se profesně 

pohyboval v IT a ve školství, tedy pracoval jsem jako 

učitel nebo programátor. Bohužel své učitelské 

působení jsem na konci uplynulého školního roku byl 

nucen ukončit, byl jsem „odejit“, vedení školy mi 

zničehonic oznámilo neprodloužení smlouvy. Žáci 

mé třídy ovšem mé působení odměnili krásným 

potleskem, a to přesto, že jsem nebyl zrovna nejbenevolentnější učitel. Asi si 

uvědomovali, že jsem se je snažil něčemu naučit. Měl jsem úžasnou třídu, moji 

žáci byli z drtivé většiny super chlapi, i když na některé jsem občas musel maličko 

houknout. 

V období 2012-2016 jsi už krajským zastupitelem byl. Co se podařilo prosadit? 

V krajském zastupitelstvu jsem byl koaličním zastupitelem. KSČM tehdy byla 

v krajské radě. Za největší úspěch naší strany v tomto období vidím obrovské 

množství oprav a rekonstrukcí silnic, které do té doby byly mnohdy v děsivém 

stavu. Povedlo se i snížit zadlužení nemocnic, udržet program stipendií pro učně. 

Řízení kraje bylo funkční, bez skandálů. Jediná kauza citlivě vnímaná veřejností – 

sloučení škol ve Vsetíně – se ukázala jako zbytečná obava a není mi známo, že by 

sloučení škol přineslo nějaké reálné problémy. Jediné resty tohoto volebního 

období byly někdy až zbytečné dotace – ale oproti tomu, co předvádí současné 

vedení kraje při rozhazování na dotacích, byly dotace tohoto volebního období 

velmi střízlivé. 

Od roku 2018 jsi městským zastupitelem v Kroměříži. Co se podařilo tam? 
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Tam je to složitější, protože jsme v opozici. Podařilo se mi otevřít otázku platů a 

pracovních podmínek v poloměstské firmě Biopas, kde byli nespokojeni zejména 

popeláři. Šlo o naprosto nutný krok, jde o dost náročnou práci, a aby se Kroměříž 

neválela v odpadech, musí tito pracovníci dostat slušně zaplaceno. Alespoň 

k částečnému zlepšení došlo. Po různých peripetiích také vždy i hlasy KSČM 

prošly body týkající se výstavby dalších obytných budov. Bohužel město vždy jen 

schvalovalo soukromé iniciativy, startovací byty slibované současným vedením 

města jsou v nedohlednu. Mnoho práce jsme také udělali s kolegy z kontrolního 

výboru, vedení města ale naše zprávy nebere příliš vážně. 

Jaké jsou vztahy na městě s koalicí a dalšími opozičními stranami? 

Jak už jsem naznačil, koalice i velmi dobře myšlené připomínky nesnese. Členové 

zastupitelstva, kteří mají jiný názor než koalice, jsou často napadáni nebo uráženi. 

S ostatními opozičními stranami ve většině případů komunikuji věcně a bez 

problémů, případně si je jsme schopni vyříkat. 

O co hodláš nyní usilovat na kraji? 

Priorita č. 1 – zdravotnictví. Musíme zajistit, aby nemocnice fungovaly, 

nerozpadaly se oddělení, neutrácelo se za megalomanství. Priorita č. 2 – 

průmyslová zóna Holešov. Pokud ji nebude řídit opravdový odborník, který 

vytvoří pro firmy zajímavé podmínky, zůstane poloprázdná a kraji bude hrozit 

vracení dotace. Priorita č. 3 – doprava. Musí být funkční, napojená, 

s jednoduchým způsobem nákupu jízdenek, snadným přestupováním. Nesmíme 

dopustit, aby se ze silnic staly tankodromy. 

Samozřejmě – na pořadu dne bude mnoho dalšího – skutečné propojení 

odborného školství s praxí, dostatečná kapacita sociálních služeb (domovů pro 

seniory), neplýtvající systém dotací, tzn. aby dotace šly tam, kde skutečně 

pomáhají a aby nebyly dalším zdrojem příjmů pro již tak bohaté. Máme na co 

navazovat, takže věřím, že to společně zvládneme. 

Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor s Ing. Marií Pěnčíkovou 

Ve volebním období 2012-2016 jsi už krajskou 

zastupitelkou byla. Co se podařilo prosadit? 

Měla jsem štěstí, že jsem byla krajskou zastupitelkou 

v období, kdy jsme se dostali do vedení kraje, a to je 

pro přímé ovlivňování dění v kraji samozřejmě lepší 

výchozí pozice. Po letech pravicového vedení kraje 

jsme se potýkali s celou řadou problémů. Úspěchem 

bylo, že se podařilo zastabilizovat krizové oblasti, 

jako bylo zdravotnictví či doprava. Pro nové vedení 

kraje byla nastavena úroveň, ve které se dalo pokračovat ve prospěch občanů. 
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Bohužel, pan hejtman Čunek toho nevyužil. Pod jeho vedením došlo opět 

k destabilizaci snad všech odvětví, nejvíce je to citelné právě ve zmiňovaném 

zdravotnictví a dopravě. 

Od roku 2018 jsi (ne poprvé) také městskou zastupitelkou v Morkovicích. Co 

se podařilo tam? 

V Morkovicích je situace z mého pohledu mnohem lepší i v tom, že tam se příliš 

„nepolitikaří“. S většinou zastupitelů se lidsky známe už roky, a pokud se chceme 

domluvit, nevedeme diskuze o tom, jestli jsem z KSČM nebo je někdo z KDU-

ČSL. Samozřejmě se vždycky najde řada věcí, které by se daly dělat jinak, které 

pokulhávají a které třeba jako zastupitelé ani úplně nevnímáme, dokud nás na 

daný problém někdo neupozorní. Já velice pozitivně hodnotím, že se nám podařilo 

vyřídit dotace na projekty zadržující vodu. Voda z obecních budov je zachycována 

a plní nám náš rybníček. Teď probíhá další etapa rekonstrukce základní školy a 

také rekonstrukce fotbalového hřiště. Takže v Morkovicích se nenudíme. 

Jaké jsou vztahy na městě s koalicí a dalšími opozičními stranami? 

My jsme několik volebních období byli v koalici a musím konstatovat, že 

spolupráce nám tam vždy fungovala dobře a nikdy jsme nepociťovali nějakou 

averzi nebo negativní postoje vůči KSČM. Ba naopak, vždy nám vedení obce 

vyšlo vstříc, když jsme cokoli potřebovali, při zapůjčení zasedací místnosti pro 

schůzovou činnost a i další. Pokud to tak bude fungovat i nadále, budeme 

samozřejmě rádi. 

A jak to jde v poslanecké sněmovně? 

V poslanecké sněmovně tím, že tolerujeme vládní koalici, jsme v mnohem lepším 

postavení. Domluvy s vládními představiteli fungují mnohem líp a i komunikace 

s úředníky na ministerstvech je mnohem lepší. Podařilo se prosadit celou řadu 

bodů z našeho programu. Bohužel, většinou to pak ale vypadá, že to byl nápad a 

realizace jen hnutí ANO. S tím se jako strana potýkáme a naše úspěchy prostě 

neumíme prodat. 

O co hodláš nyní usilovat na kraji v následujícím volebním období, budeš-li 

zvolena? 

Hlavním bodem po volbách bude samozřejmě otázka nové nemocnice, respektive 

rekonstrukce stávající nemocnice. Jelikož nebyla předložena studie na 

rekonstrukci stávající a zastupitelé se nemohli zodpovědně rozhodnout, je a bude 

to prvním a stěžejním bodem pro nově zvolené zastupitele. 

Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor s Pavlínou Procházkovou 

Představ se nám. 
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Jmenuji se Pavlína Procházková, bydlím v Počenicích, jsem vdaná, mám dvě 

dcery, 22 a 18 let. Vyučila jsem se prodavačkou, poté si dodělala maturitu. Žijeme 

v rodinném domku, který je dvougeneračně upraven, s mými rodiči.  

Jsi dlouholetou starostkou obce Počenice-Tetětice. Co se Ti v této funkci 

podařilo? 

Tak za deset let se určitě udělal kus práce. Já zrovna nejsem 

chlubící se typ, můj názor je, že práci by měli hodnotit 

občané. Ale určitě jsem pyšná na vybudování nových 

chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, průtahu obcí, fasády 

na školce. A spoustu dalších věcí. V poslední době třeba 

výměna oken a dveří ve smuteční síni na hřbitově 

v Počenicích a vybudování WC, které tam dlouhodobě 

chybělo. 

Jaké jsou vztahy s ostatními zastupiteli? 

V zastupitelstvu se snažíme najít společnou řeč. Je pravdou, že ne vždy se nám to 

podaří, ale v zásadních věcech se dohodneme. Někdy vznikají třenice, ale to už 

k této práci patří. 

O co hodláš nyní usilovat na kraji v následujícím volebním období, budeš-li 

zvolena? 

Tak témat, o co by se dalo usilovat, je hodně. Ale já třeba vnímám potřebu řešit 

školství. Dodnes jsem se neztotožnila s názorem, že všechny děti jsou nyní 

dohromady ve třídách. A určitě to není o tom, že by člověk chtěl vyčleňovat 

někoho z kolektivu, ale pro dítě, které je slabší a má problémy s udržením 

pozornosti, je to určitě taky traumatizující a často bývá terčem posměchu. Mám 

spoustu kamarádek, které pracují ve školství, a když je někdy poslouchám, tak si 

říkám, jestli je vůbec tohle možné. Dalším tématem by mohly být sociální služby. 

Na malých obcích stoupá počet přestárlých občanů, kteří celý život prožili na 

vesnici a nechtějí odcházet do domovů někam mimo. Chtěli by dožít svůj život 

mezi známými, a to je třeba veliký problém. Vybudování domovů pro seniory a 

následný provoz je pro obce velmi nákladný. Dále také třeba doprava na kraji 

pokulhává. Nejsem odborník na dopravu, ale to, co se tam děje tohle volební 

období, no člověk zírá. Ale takhle bych mohla pokračovat donekonečna. 

Já osobně vím, že my tady v Mikroregionu Morkovsko jsme na chvostu Zlínského 

kraje v podstatě úplně zapomenutí. Sice se snažíme někoho z kraje dostat na naše 

jednání, oni dorazí, ale výsledky moc vidět nejsou. 

Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor s Ing. Bc. Evou Badinkovou 
Představ se nám. 
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Myslím, že nebudu čtenáře unavovat dlouhým představováním. Jen pro 

připomenutí, pracuji u Policie ČR na obvodním oddělení Bystřice pod Hostýnem. 

Mnozí lidé za mnou chodí se svými problémy a starostmi. Jsem zastupitelka 

Zlínského kraje a také zastupitelka v Bystřici pod Hostýnem. 

V dosavadním volebním období jsi byla krajskou 

zastupitelkou. Co se podařilo prosadit? 

Vzhledem k tomu, že jsem v opoziční straně, moc se toho 

prosadit nepodařilo. Všemožně se snažíme zabránit stavbě 

nové nemocnice, což je oříšek tohoto volebního období. 

Samozřejmě je problémů víc, Jsou to třeba dotace církvím. 

Tento trend sypání peněz na opravy kostelů a kapliček, 

prostě nejsem ochotna tolerovat. V neposlední řadě je to 

nehorázné až korupcí zavánějící plýtvání veřejnými 

finančními prostředky a ustřihnutí šňůry k veřejné kontrole. Stále totiž tvrdím, že 

jsou to finance nás všech daňových poplatníků a máme právo i povinnost starat se 

o účelnost při jejich vynakládání. 

Od roku 2018 jsi také městskou zastupitelkou v Bystřici. Co se podařilo tam? 

Bystřice je menší město, kde každý zná v podstatě každého. To se projevuje i na 

spolupráci v rámci zastupitelstva. Je snazší se domluvit a rozvykládat si věci, které 

je třeba. Pokud bych měla říct co se povedlo, tak je to určitě zpětný odkup 

bývalého hotelu Podhořan, kde byli ubytováni nepřizpůsobiví občané. Ale nejen 

to. Město se v rámci finančních možností zvelebuje, snaží se pořádat akce pro 

občany. Tento vcelku dobře nastartovaný trend, ukončil covid-19. Uvidíme, co 

přinese podzim a další rok. Prioritu vidím v zachování pracovních míst, hlavně 

v Thonetovce (největší místí zaměstnavatel), ale i u dalších zaměstnavatelů. Těch 

je i tak na Bystřicku poskromnu. 

Jaké jsou vztahy na městě s koalicí a dalšími opozičními stranami? 

Co se týče vztahů s opozičními stranami, ve městě jsou na dobré úrovni. Řekla 

bych, že ani tak nepřevládají mocenské choutky. Prostě je to vždy o lidech. 

Nakonec, když si to tak vezmeme, kolikráte ani v rámci jedné strany se lidé nejsou 

schopni dohodnout. 

A vztahy v krajském zastupitelstvu? 

Na kraji jsou vztahy mezi jednotlivými představiteli a zástupci stran horší. 

Mnohdy se projevuje arogance, nechuť najít konsensus a nevím, jak to napsat 

slušně (lezení do zadnice). Bohužel boj o lepší život lidí ve Zlínském kraji zastínil 

boj o moc, vlastní ego, a pokud se přidá arogance, je to přímo třaskavá nálož. Ale 

jsou tam i dobří lidé a na těch je třeba stavět. 

O co hodláš nyní usilovat na kraji v případném dalším volebním období? 

Mohla bych tady psát litanie o tom, co chci, nechci. Začala bych asi narovnáním 

všeho, co bylo za poslední 4 roky pokřiveno. A to zcela zásadně. Jsou to vztahy 

jak zastupitelů navzájem, tak i strach obcházející krajský úřad, kdy jsou lidé pod 
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taktovkou hejtmana Čunka. Tak se prostě pracovat nedá. Samozřejmě je to 

zastavení bláznovin ohledně nové nemocnice. Pomoci zdravotníkům vrátit do 

jejich práce klid, důvěru a jistotu.  Přestat rozdávat peníze tam, kde to není třeba. 

Problémů je v kraji dost a za 4 roky vlády KDU-ČSL jich přibylo ještě víc. Bude 

tedy i na voličích záležet, zda mi dají zelenou do další práce. 

Mimo jiné chci Vás pozvat k volbám, neboť to nebudou jen volby do 

zastupitelstva Zlínského kraje, ale chystá se také první krajské referendum, kdy 

občané budou hlasovat o Baťově nemocnici. Pokud budete mít zájem, zodpovím 

další Vaše dotazy na besedách a v předvolební kampani. Volte srdcem. 

Děkujeme za rozhovor. 

Rozhovor s RSDr. Jaroslavem Procházkou 

Představ se nám. 

Patřím už co do věku k těm starším pamětníkům. V práci ve 

veřejném prostoru jsem aktivně zapojen od svého mládí, víc 

než 50 let.  

Část volebního období 2014-2018 jsi byl zastupitelem 

v Kroměříži. Co se Ti v této funkci podařilo? 

Nikdy jsem příliš netoužil vysedávat na dlouhých schůzích a zasedáních. Jsem 

spíš člověk praxe, rád se o skutečnostech, které jsou předmětem projednávání a 

řešení, přesvědčím osobně. Praxe je odrazem teorie a mnohdy je lépe jednou vidět 

než třikrát slyšet. Tu zkušenost mi dala univerzita života. 

Členem zastupitelstva jsem skutečně byl krátkou dobu. Měl jsem však na co 

navazovat, protože několik volebních období jsem členem dopravní komise rady 

města a členem výboru pro územní plánování zastupitelstva města. Několik 

volebních období jsem byl i členem výboru pro územní plánování, životní 

prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje. 

Co se podařilo nebo nepodařilo, je zavádějící otázka, protože vždy jsem rád 

pracoval v kolektivu, který hledá optimální řešení. Nikdy jsem neměl tendence být 

sólistou a zviditelňovat se jako ten tzv. co to vymyslel a prosadil. Nejsem 

konfliktní typ, ale nepodlehnu nikdy ani těm jednoduchým řešením. 

Jaké byly vztahy s ostatními zastupiteli? 

I přes poměrně krátkou dobu, kdy jsem byl členem ZMK, jsem neměl se žádným 

členem nějaké konflikty a ani problémy. Myslím, že tím nejlepším důkazem, jak 

jsme spolupracovali, bylo společné úsilí všech zastupitelů o zachování kvalitní 

zdravotní péče v kroměřížské nemocnici. Společným Memorandem jsme 

jednoznačně vyjádřili, že budeme všemi dostupným a zákonnými prostředky za 

kroměřížskou nemocnici bojovat a naše iniciativa tak postupně přerostla až 

v legitimní požadavek na vypsání referenda o výstavbě nové nemocnice 

v Malenovicích. Pokračování na webu... 
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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. 

 

 

Červenec 

Hégrová Libuše - 60 

Jurina Rudolf - 65 

Koutňák Ladislav - 80 

Olšák Jaromír - 70 

Zahradníková Dana - 65 

Zemánek Josef - 80 

Srpen 

Ešler Jindřich - 80 

Fecková Jana - 65 

Juřena Ivan - 75 

Jurková Miloslava - 75 

Minksová Marie - 85 

Pohl Stanislav - 90 

Potočný Miroslav - 70 

Řezníčková Jiřina - 95 

Sklenář Dušan - 65 

Večerková Helena - 65 

Zapletalová Anna - 85 

Září 

Kolařík Jaromír - 75 

Libosvár Miroslav - 90 

Říha František - 80 

Svěch Jaroslav - 65 

 

Smutné sdělení 
4. srpna ve věku 69 let naši stranickou 

organizaci nečekaně a nadobro opustil JUDr. 

Miroslav Kovář, CSc. Ten býval dlouholetým 

předsedou ZO Holešov č. 19 a členem vedení městské 

organizace v Holešově a celkově aktivním členem. 

 

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 (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 na adresu majkl.kostka@seznam.cz a informace k uveřejnění na 

webu nebo Facebooku na srncova.katerina@email.cz. Na uvedené e-maily 

posílejte jen stranickou komunikaci, ne kolovací a zbytečné e-maily! 
Zpravodaj neprochází odbornou jazykovou úpravou. 

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

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 

 
Překlad: Jen to udělej! 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
mailto:ovkscm.km@volny.cz
https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
https://kromerizsko.kscm.cz/
mailto:majkl.kostka@seznam.cz
mailto:srncova.katerina@email.cz
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Volební kampaň pro krajské volby 
Letos chceme vést kampaň trochu netradičně. V rámci kampaně bychom chtěli 

podebatovat s lidmi v místě přirozeném na politické debaty, a to v našich 

hospodách a hospůdkách. Vždy bude možno si přiťuknout s naším okresním 

lídrem, Ing. Michalem Kostkou, poslankyní Ing. Marií Pěnčíkovou, případně i 

s dalšími kandidáty. Přijďte nám říct, co Vás trápí, my Vám řekneme, co s tím 

hodláme na kraji udělat! 

Na pivo s kandidáty 
27. 8. 18:00 Kroměříž U Malého Maxe, Jánská 12/17; 

    host europoslankyně Ing. Kateřina Konečná 

03. 9. 18:00 Hulín  Bowling BikerBar, Holešovská 759 

12. 9. 18:00 Morkovice Mezi Stromy, Kolaříkova 425 

Dále připravujeme: Bystřice p. H., Holešov, Chropyně, 

Koryčany, Zdounky 

Chybí tu Vaše oblíbená hospoda? Domluvte se 
s Vaším hospodským a ozvěte se, rádi 
přijedeme! 

 

https://www.facebook.com/u.maleho.maxe
https://www.facebook.com/Bowling-BikerBar-Hul%C3%ADn-116044958417421/
https://www.mezistromy.com/restaurace/

