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ÚVODNÍK 

 

 Vážení čtenáři Informačního zpravodaje, 

 soudružky a soudruzi. 

 

 V minulém čísle jsme se zamýšleli nad přípravou komunálních voleb, dnes, při čtení tohoto čísla, 

známe jejich výsledky a ve všech obcích a městech již proběhla i ustavující zasedání zastupitelstev. 

Známe starosty, místostarosty, předsedy a složení výborů. Nově zvolení zastupitelé skočili rovnýma 

nohama do středu dění, protože do konce roku je třeba vykonat ještě spoustu práce. Na nějaké 

rozkoukávání se proto není čas. Ale já jsem pevně přesvědčená, že všichni z 54 zastupitelů, kteří uspěli 

na našich kandidátních listinách, jsou na tuto práci připraveni a dokážou po celé volební období pracovat 

ve všech funkcích, kterých se jim dostalo, ve prospěch svých spoluobčanů. 

 Stejně jako v celé naší straně, tak i v našem okrese si velmi vážíme všech, kteří za naši stranu 

kandidovali a projevili tím otevřený a mnohdy i statečný postoj k politice a volebnímu programu KSČM. 

Dovolte mi proto, abych jménem OV KSČM Kroměříž ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli 

na přípravě a průběhu voleb v našem okrese a upřímně poblahopřála všem nově nebo opětovně 

zvoleným zastupitelům kandidujícím za naši stranu. Naše poděkování patří nejenom zvoleným 

zastupitelům, ale také všem dalším, kteří sice zvoleni nebyli, ale i oni se svým podílem o tento dosažený 

výsledek zasloužili. Poděkování v neposlední řadě patří i voličům, kteří dali hlas našim kandidátům. 

 Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i čas, v kterém každý z nás přemýšlí a hodnotí, co mu 

uplynulý rok přinesl, co se mu splnilo v osobním i pracovním životě a co bude třeba v tom příštím udělat 

jinak a lépe. Zrovna tak přemýšlíme na OV KSČM. Ne vše se daří podle našich představ, ale na druhou 

stranu spoustu jiného se daří. K takovým malým úspěchům třeba patří i přijetí dvaceti nových členů, 

kteří rozšířili v letošním roce naše řady. 

 Na závěr mi dovolte popřát nám všem klid a pohodu ve svátečních dnech a hodně zdraví, sil a 

optimismu v roce 2015. 

 

Zdeňka Hlobilová, 

předsedkyně OV KSČM 

a zastupitelka ZK 



STRANICKÉ ORGÁNY 

 

Přístup KSČM k církevnímu školství 
 

 KSČM se v minulosti zabývala přístupem k církevnímu školství v souvislosti s projednávaným 

materiálem „Zpráva o stavu školství v ČR“ v roce 2009. Svůj postoj vyjádřila i v programových 

dokumentech, v nichž je podtrženo zachování a posílení veřejného školství financovaného z veřejných 

zdrojů jako převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních s tím, že školství soukromé a 

církevní má být financováno z vlastních zdrojů. V současnosti nabývá stanovisko KSČM k problematice 

církevního školství a jeho financování na významu, a to v souvislosti s přijetím zákona o tzv. církevních 

restitucích a oddělení církve od státu. 

 Ve středověku patřila církev k významným nositelům vzdělanosti. První hlasatelé křesťanství 

byli i prvními učiteli. Vzdělanost byla spojována především se studiem na univerzitách, které měly ve 

společnosti významné postavení. Obecná vzdělanost širších vrstev zůstávala, a to i přes existenci 

městských či klášterních škol, zcela v pozadí. Zcela specifické bylo pro vývoj církevního školství 

pobělohorské období, v němž dochází k výrazné náboženské netoleranci. Ta přinutila k odchodu ze 

země, spolu s dalšími, i posledního biskupa Jednoty bratrské a pedagoga světového významu J. A. 

Komenského. Obdobně z našich zemí zmizely i bratrské školy, jejichž činnost pokračovala v exilu. 

 V oblasti školství platila po vytvoření samostatné československé republiky tzv. recepční norma, 

která ponechávala v plné platnosti veškeré zákony a dříve platná nařízení. Nový stát je měnil a 

přizpůsoboval novým poměrům postupně. Veškeré církevní školy v letech předmnichovské republiky 

měly být pod státním dozorem. Církevní školy byly přitom děleny na „erárné“ a „řádové“. V případě 

erárných škol byl stát držitelem majetku a byl v postavení patrona školy. Řádové církevní školy, 

vydržované řády nebo kongregacemi, nepodléhaly všeobecným disciplinárním předpisům. Všechny 

církevní školy mohly dostávat od státu podporu, ta však v žádném případě nebyla nároková. U řádových 

škol bývala tato podpora menší - zdůvodňovalo se to tím, že učitelé na těchto školách platově 

nepostupovali a neměli ani nárok na výslužné. 

 Postavení církví ve společnosti po jeho dočasném a částečném vzedmutí vlivem společenských 

iluzí po roce 1989 trvale klesá, stejně jako počet aktivně a pasivně věřících v ČR. Jestliže v ČSR žilo v 

době sčítání lidu z roku 1950 93,9 % věřících, z čehož bylo 76,4 % římských katolíků, pak do roku 1991 

jejich počet klesl na 43,9 % resp. 39 %, a do roku 2001 na 32,2 %, v případě římských katolíků na 

26,8 %. 

 Lze očekávat, že počet věřících v ČR dál klesá. V posledním sčítání lidu zařadili otázku na 

náboženské vyznání a příslušnost k církvím pouze do kolonky dobrovolné, což tyto statistiky 

znehodnocuje. Podle odhadů ministerstva kultury ČR ubývá jenom římskokatolické církvi ročně 100 

000 věřících. ČR je jednou z mála evropských zemí, kde žije více lidí bez vyznání než věřících. 

 Je zřejmé, že přístup státu k církvím, včetně materiálního zabezpečení, by měl na podobné změny 

reagovat. Podle KSČM by však bylo logické, že se tak nebude dít cestou výrazného nárůstu podpory 

skomírajících církví a náboženských společností. Nelze porovnávat téměř 94 % věřících a zabezpečení 

jejich duchovních potřeb státem v roce 1949 s nynějšími cca 20 %. 

 Pokud jde o školství: Jestliže ostatní veřejné školy financované ze státního rozpočtu nesmí být 

ideově a světonázorově vyhraněné, pak financování světonázorově vyhraněných církevních škol ze 

státního rozpočtu není správné podporovat. Vzdělávání v rámci náboženské ideologie je soukromý a ne 

veřejný zájem. Preferování církevního školství státem, přestože většina národa je nevěřící, je absurdní. 

KSČM proto odmítá preferenci církevního školství státem, odmítá takové financování církevního 

školství ze státního rozpočtu a požaduje, aby církevní školství bylo financováno především z prostředků 

svého zřizovatele. Odborná příprava teologů a řeholníků by měla příslušet příslušné církvi za finance 

této církve. Podle zákona o vztahu státu a církví (2012) bude ukončena odluka církví od státu v roce 

2030. To je konečný cíl. Do té doby je potřeba přijít s přechodným, nediskriminačním a církve 

nepreferujícím řešením. 

 Církevní školy objektivně v některých případech zajišťují některé speciální vzdělávací programy, 

které stát v současné situaci není schopen nebo nemá zájem zajišťovat. Zachránily tak např. zanikající 



učební obor či vzdělávají děti a mládež s různými zdravotními postiženími. 

 Zásadně by mělo platit, že stát nebude církevní školy financovat plošně, ale diferencovaně, a to 

pouze v těch případech, kdy na existenci takové školy má zájem. Tato škola by měla poskytovat zcela 

specifické kvalifikace, vzdělání, které veřejné školy prozatím neposkytují, a zároveň by jednou 

z podmínek mělo být uplatnění absolventů. To předpokládá příslušně upravit normativ v systému 

financování škol. 

 Zabezpečení provozu církevních škol navrhujeme ponechat v kompetenci náboženských 

institucí, ve vybraných, obecně platných otázkách pod odborným dohledem státu. Odluka od státu nechá 

církvím plnou autonomii, pokud jde o jejich vzdělávání. Zde se nabízí návrat k systému daňových 

asignací (účelového upisování části daní), které již byly dříve v programech KSČM navrhovány. 

 Změna financování církevních škol předpokládá koncepční zásah do celého systému financování 

tak, aby neměly nárok na zajištění poskytování vzdělávací služby a zůstala jen možnost účelové dotace 

pro aktivity, na kterých má stát zájem. 

 Návrhy KSČM na řešení problematiky církevního školství: 

 zahájit jednání o změně financování církevního školství; 

 změnit legislativu s cílem ukončení plošného nároku na financování církevního školství (přechodné 

období do odluky od státu); 

 uvažovat o daňové asignaci věřících, k níž se církve v 90. letech 20. století hlásily, ale s poklesem 

počtu věřících o ní přestaly hovořit; 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Stanovisko KSČM k ustavujícímu jednání zastupitelstva v Duchcově 
 

 I přes doporučení, aby zastupitelé, kteří kandidovali pod hlavičkou KSČM, nepodpořili koalici ve 

složení ČSSD, DSSS a KSČM, zastupitelé koalici v tomto složení na včerejším (dne 6. 11. 2014) 

ustavujícím jednání zastupitelstva města Duchcova uzavřeli. 

 KSČM dává tradičně prostor nezávislým kandidátům na svých kandidátkách a tento postup se v 

mnoha případech osvědčil. O to více nás mrzí, že v Duchcově bezpartijní zastupitelé za KSČM 

nerespektovali doporučení okresní organizace KSČM a zneužili tak důvěru i značku Komunistické 

strany Čech a Moravy. 

 KSČM se důrazně od této koalice distancuje a doporučuje svým členům, aby se na její podpoře 

nepodíleli. 

Zdroj: VV ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Vratimovský odborný seminář 
 

 V sobotu 8. 11. 2014 se konal Vratimovský odborný seminář na 

téma „Kam směřuje současný svět“. Na semináři vystoupil politolog 

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., na téma „Ukrajina a co dál“, novinářka 

Tereza Spencerová na téma „Předběžná zpráva o Arabském jaru“, 

politolog PhDr. Luboš Blaha, PhD., na téma „Jaká je odpověď levice na 

globální kapitalismus“, psychiatr a bývalý ministr zdravotnictví MUDr. 

Ivan David, CSc., na téma „Nutnost hlubokých změn a levice“, 

ekonomka Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., na téma „Vývoj globální 

ekonomiky a projekty velmocí“, Prof. Ing. Peter Staněk na téma „ Tektonické zlomy současnosti a 

budoucnosti“ a sociolog Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. na téma „ Česko 25 let poté - smutná bilance“. 

 Z okresu Kroměříž se účastnili zájemci, kteří vysoce hodnotili jednotlivá vystoupení. Pokud máte 

zájem je možné se s vystoupení seznámit - vyslechnout nebo přečíst na webových stránkách, které 

otevřete https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVh2YhEny3HJZ2fDo5hZ29Bp5O-BK6_c nebo 

http://vratimovskyseminar.webnode.cz/. Rozsah semináře je tak obsáhlý, že nelze otisknout v plném 

znění jednotlivá vystoupení a ve zkrácené formě byl obsah zveřejněn v Haló novinách. 

JH 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVh2YhEny3HJZ2fDo5hZ29Bp5O-BK6_c
http://vratimovskyseminar.webnode.cz/


Přístup KSČM obraně a Armádě ČR 
 

 Již z dříve přijatých dokumentů KSČM a z rozboru situace vyplývá potřeba: 

1. Neustále upozorňovat vládu, Parlament ČR, média a veřejnost na existenci uvedených rizik a 

možných způsobů ohrožení ČR a celé Evropy, na nebezpečí rozpoutání ozbrojeného konfliktu 

velkého rozměru s nedozírnými důsledky při řešení ukrajinské a dalších krizí, na nebezpečí 

terorismu a pronikání islamismu do Evropy po vzniku tzv. Islámského státu (IS). 

2. Hledat a volit jiné cesty k zajištění bezpečnosti republiky a jejích občanů než je účast a aktivity ČR 

ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO, vysílání příslušníků ozbrojených sil ČR do 

současných nebo budoucích zahraničních operací a „misí“ USA/NATO, bez příslušného rozhodnutí 

Rady bezpečnosti OSN. KSČM v minulosti navrhovala otevření diskusí k celoevropské bezpečnosti, 

ke změně OBSE návratem k principům helsinského procesu aplikovaným na současnou zahraničně 

politickou situaci. V tom je nutno pokračovat. 

3. Nesouhlasit s dalším rozšiřování „euro-atlantického prostoru“, s budováním nových vojenských 

základen a rozmísťováním nových zbraňových systémů USA/NATO na evropském kontinentu, 

včetně rozmisťování aliančních jednotek na území jiných států, které může znovu vést k vyvolávání 

nedůvěry a napětí mezi státy a k dalšímu zbrojení. 

4. Odmítnout zřizování cizích vojenských základen na území ČR pod jakoukoliv záminkou, bez 

možnosti občanů republiky vyjádřit se k této záležitosti v referendu. 

5. Prezentovat stanovisko, že Armáda ČR - ve stávající podobě, v soudobé situaci není schopna 

plnohodnotně zabezpečit zákonné úkoly vytýčené pro obranu země ani přispět vlastní činností 

k jejich naplňování. S velkými potížemi, omezeným způsobem plní závazky vůči Alianci, dílčí snahy 

resortu ministerstva obrany o řešení například novelizací některých „vojenských zákonů z roku 

1999“ se zatím nedaří systémově realizovat. Resort a Armáda ČR doplácejí na minulá léta 

překotných reorganizací, personálních politických rošád na funkci ministra obrany ČR a stranických 

náměstků, špatného a nesystémového hospodaření, doprovázeného korupcí a skandály. Jmenování 

gen. P. Pavla do vysoké funkce v NATO má zřejmě zvýšit politické sebevědomí ČR, ale také přenést 

odpovědnost za budoucí vojenské rozhodování v možných krizových situacích z USA na spojence. 

Pro obranu ČR to nemá žádný praktický význam. 

6. Změna stavu není možná ihned, obrana a armáda se připravuje a buduje mnoho let dopředu s tím, že 

do procesu obranyschopnosti státu musí být zapojena celá státní správa a obyvatelstvo. Zajistit 

finance, profesionály, zálohy, moderní techniku a zbraně, funkční logistiku si vyžádá nejenom čas, 

ale také pochopení veřejnosti a odpovědnost politických reprezentací napříč politickým spektrem za 

obranu země. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Smlouva o "transatlantickém partnerství" 
 

 Zkratka TTIP znamená (v angličtině) „Transatlantické obchodní a investiční partnerství“. Jde o 

smlouvu o volném obchodu, o níž se od července 2013 vyjednává mezi Evropskou komisí a USA. Volný 

obchod je základním nástrojem globalizovaného kapitalistického hospodářství. 

 Co je výjimečného na smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA? 
 EU a USA společně pokrývají na 44 % výkonu světového hospodářství a 60% zahraničních investic. 

 Dohody o volném obchodu se zaměřují na oživení obchodu odstraněním překážek. Ale mezi 

Evropou a USA je už dnes velmi živý obchod - denně se vyměňuje zboží v hodnotě 1,8 miliard euro, 

a cla jsou již dnes velmi nízká. Na tom TTIP mnoho nezmění. 

 TTIP proto není obchodní dohodou v klasickém smyslu, zaměřuje se v prvé řadě na odstranění nebo 

snížení "netarifních" (tj. mimocelních) překážek obchodu, tedy předpisů o potravinách, standardů 

ochrany prostředí, a předpisů a ochraně dat. 

 TTIP se zaměřuje na zahrnutí veřejných služeb a veřejných investic do sféry volného obchodu a na 

jejich otevření nadnárodním společnostem. 

Zdroj: EU 

Připravil: JH 



FOTOALBUM 

 

Akce v rámci voleb do obecních zastupitelstev 
 

…..  

 

veřejná stranická schůze v Koryčanech 

 

      
 

veřejná stranická schůze ve Zborovicích 

 

       
 

koncert Statise Prusalise v Kroměříži 

 

 

 

 

 

veřejná stranická schůze ve Zdounkách 

 

 

 

 

 



Návštěva s. Ing. Pavla Kováčika v okrese 
 

 Návštěva soudruha Ing. Pavla Kováčika, vedoucím poslaneckého 

klubu KSČM, se uskutečnila 6. září 2014. V dopoledních hodinách 

proběhla návštěva zemědělského družstva. Odpoledne se konala beseda 

s členy a sympatizanty n OV v Kroměříži a podvečer pak beseda v obci 

Počenice. Obsah obou besed byl zaměřen na vnitropolitické situace v ČR a 

blížící se volby do obecních zastupitelstev a senátu. 

 Soudruh Kováčik ocenil rychlé zapracování se a zapojení se do 

práce v klubu i ve sněmovně poslankyně za KSČM soudružky Ing. Marie 

Pěnčíkové, která je členkou zemědělského výboru a výboru pro životní 

prostředí. 

 

    
 

Setkání nových zastupitelů KSČM po obecních volbách 
 

     
 

 Cíl KSČM je nesen pod heslem „S lidmi, pro lidi“. V okresní organizaci KSČM očekáváme, že i 

zastupitelé zvolení za KSČM přispějí svým dílem k naplňování tohoto cíle. Práce zastupitele na úrovni 

obcí a měst je obsahově i časově velmi náročná a ne všichni mají dostatek zkušeností z této práce. OV 

KSČM Kroměříž má zájem odborně pomáhat za pomoci našich odborníků. Nabízíme nejen tato setkání, 

aktivy nebo semináře pro zastupitele s různou problematikou za účasti představitelů PS P ČR, Senátu či 

europoslanců za KSČM. Jako samozřejmou pomoc vidíme možnost úzké spolupráce se zastupiteli 

Zlínského kraje při poradách, konzultacích i řešeních konkrétních potřeb vás, zastupitelů obcí a měst. 

 Ve čtvrtek 20. listopadu se na OV KSČM Kroměříž uskutečnilo setkání nově zvolených 

zastupitelů v obecních volbách z okresu Kroměříž. Z hostů se účastnila s. Věra Žežůlová, vedoucí 

oddělení ÚV KSČM, která vystoupila k metodické pomoci zastupitelům, a s. Jaroslav Kučera, radní 

Zlínského zastupitelstva, který hovořil o práci a zkušenostech ve Zlínském zastupitelstvu. Úvodní slovo 

přednesla Ing. Marie Pěnčíková. 

 Setkání se zúčastnilo více než 20 zastupitelů z různých částí našeho okresu. Doufáme, že to byla 

jedna z prvních společných akcí, všichni přítomní tudíž možnost vyměnit si své znalosti a zkušenosti 

ocenili. 

Ing. Marie Pěnčíková 

poslankyně PS ČR 



AKTUÁLNÍ TÉMATA 

 

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 
 

 Posledních 12 měsíců bylo ve znamení tří voleb v okrese Kroměříž (senátní volby se netýkaly 

okresu). V říjnu 2013 se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny P ČR, v květnu 2014 volby 

do Evropského parlamentu a v říjnu 2014 volby do obecních zastupitelstev. 

 

Přehled účasti v obecních volbách 

 2002 - účast v % 2006 - účast v % 2010 - účast v % 2014 - účast v % 

Česká republika 45,51 46,38 48,50 44,46 

Zlínský kraj 50,43 49,89 52,39 49,01 

okres Kroměříž 51,14 50,67 51,65 48,84 

 

 Klesající účast ve volbách v ČR není dobrou vizitkou. Vzrůstá podíl nespokojených voličů, kteří 

přestávají chodit k volbám. Jejich argumentem je „že nemohou svým hlasem nic ovlivnit“, „že kandidáti 

slibují a po volbách sliby neplní“ apod. Tyto argumenty „hází“ všechny volební strany „do jednoho 

pytle“ včetně KSČM. Často se setkáváme s názorem „že KSČM nic neovlivní“, což není pravda. Spíše 

je to naše chyba, že nedostatečně informujeme veřejnost o práci naších zastupitelů, poslanců a senátorů. 

 

porovnání účasti v různých volbách 

název krajské parlamentní evropské obecní 

Česká republika 36,89 59,48 18,20 44,46 

Zlínský kraj 40,34 61,53 17,51 49,01 

okres Kroměříž 38,85 61,57 18,19 48,84 

 

výsledky navrhujících volebních stran v okrese Kroměříž v obecních volbách 

volební strana 
hlasy v roce 2010 hlasy v roce 2014 

abs. % abs. % 

ANO 2011 0 0 88 665 13,84 

ČSSD 100 017 15,48 70 634 11,02 

KSČM, Sdružení KSČM + NK 81 647 11,81 64 801 10,19 

ODS 96 970 14,03 60 876 9,50 

KDU-ČSL, Sdružení KDU-ČSL + NK 75 165 10,87 54 378 8,54 

Sdružení KDU-ČSL, ZVUK 12, NK 0 0 34 981 5,46 

Starostové a nezávislí 6 052 0,88 25 488 3,98 

Úsvit přímé demokracie 0 0 19 067 2,98 

Moravané 8 048 1,16 5 486 0,86 

TOP 09 7 787 1,13 1 645 0,26 

různé politické strany (3 strany) 29 140 4,22 4 346 0,69 

SNK - místní sdružení celkem 115 942 16,77 100 752 15,72 

Sdružení nestraníků 4 136 0,60 9 260 1,45 

Nezávislí 8 721 1, 26 5 304 0,83 

Nezávislí kandidáti 2 273 0,33 2 863 0,45 

různá Sdružení + NK (8) 148 286 21,45 91 871 14,34 

 

 V 79 obcí okresu kandidovala jedna volební strana v 17 obcích (21,5%). Největší počet 

volebních stran byl v Kroměříži - 12, Chropyně - 8, po 7 volebních stranách pak v Holešově, Hulíně, a 

Zborovicích. Např. na Nové Dědině kandidovalo 5 různých SNK. Přitom obec má 420 obyvatel, 

průměrný věk je 39 let a zastupitelstvo je sedmičlenné, tj. 84 obyvatel na jedno SNK. 



přehled výsledů voleb do obecních zastupitelstev 

Obce 
účast hlasy KSČM mandáty 

pořadí místa volebních stran 
% abs % 2010 2014 

1 Bařice + V. Těšany 73,73     2 - SNK, SNK 

2 Bezměrov 70,70     5 - SNK, SNK, hasiči, SNK, KDU 

3 Blazice 53,67     1 - SNK 

4 Bořenovice 70,39   1 1 2 - SNK, SNK 

5 Brusné 74,51 218 14,22 1 1 3 - SNK, SNK, KSČM 

6 Břest 59,56     3 - SNK, SNK, SNK 

7 Bystřice 44,00 4 238 7,78 2 1 
8 - Stan, ANO, KDU, SNK, Úsvit, 

ČSSD 

8 Cetechovice 63,27     10 - NK 

9 Dřínov 68,36 332 16,22 1 1 4 - SNK, SNK, KSČM, KDU 

10 Holešov 46,76 11 327 11,93 4 3 7 - KDU, SNK, ANO, ČSSD, KSČM 

11 Honětice 85,94     2 - SNK, SNK 

12 Horní Lapač 48,06     1 - KDU 

13 Hoštice 70,90   1 1 2 - SNK, SNK 

14 Hulín 39,68 4 711 13,00 2 2 
7 - ODS, ANO, SNK, KDU, SNK 

KSČM 

15 Chomýž 65,44 
    

2 - SNK, SNK 

16 Chropyně 45,67 4 338 15,00 3 3 8 - ČSSD, ANO, SNK, KSČM 

17 Chvalčov 55,71   0  5 - SNK, SNK, Úsvit, SNK, KDU 

18 Chvalnov + Lísky 74,13   0 0 8 - KDU, NK 

19 Jankovice 42,57     1 - SNK 

20 Jarohněvice 78,60     2 - SNK, SNK 

21 Karolín 61,08     1 - SNK 

22 Komárno 66,67     1 - SNK 

23 Koryčany 48,58 2 350 15,20 3 2 5 - Stan, ČSSD, ZVUK, KSČM 

24 Kostelany 77,07     4 - SNK, SNK, SNK, ANO 

25 Kostelec 65,97     4 - SNK, SNK, ODS, KDU 

26 Kroměříž 38,63 20 787 9,33 4 3 12 - ANO, ODS, KDU, ČSSD KSČM 

27 Kunkovice 82,00     2 - SNK, SNK 

28 Kurovice 87,79     3 - SNK, SNK, SNK 

29 Kvasice 51,22 1 391 10,93 2 1 5 - ODS, ANO, SNK, KDU, KSČM 

30 Kyselovice 62,32   0  2 - SNK, KDU 

31 Lechotice 55,21     1 - SNK 

32 Litenčice 50,63     1 - SNK 

33 Loukov 61,19     2 - Stan, SNK 

34 Lubná 64,95 286 14,47 2 1 3 - SNK, KDU, KSČM 

35 Ludslavice 73,97     3 - SNK, SNK, ČSSD 

36 Lutopecny 68,47 472 17,30 1 1 4 - SNK, KDU, KSČM 

37 Martinice 61,44     2 - KDU, SNK 

38 Míškovice 44,71     1 - SNK 

39 Morkovice 49,43 2 870 20,04 3 3 6 - SNK, KSČM, KDU, ČSSD, Úsvit,  

40 Mrlínek 81,43     2 - SNK, Úsvit 

41 Němčice 61,90     2 - SNK, SNK 

42 Nítkovice 71,77     4 - SNK 

 



přehled výsledů voleb do obecních zastupitelstev 

Obce 
účast hlasy KSČM mandáty 

pořadí místa volebních stran 
% Abs % 2010 2014 

43 Nová Dědina 77,23   0 0 5 - Stan, SNK, SNK, SNK, SNK 

44 Osíčko 50,54     1 - ČSSD 

45 Pacetluky 60,00     13 - NK 

46 Pačlavice 56,31     2 - ČSSD, SNK 

47 Počenice + Tetětice 64,50 1 031 33,88 3 3 4 - KSČM, SNK, SNK, KDU 

48 Podhradní Lhota 56,25     3 - SNK, KDU, hasiči 

49 Prasklice 68,50     2 - SNK, SNK 

50 Pravčice 68,52 619 10,22 1 1 3 - SNK, SNK, KSČM 

51 Prusinovice 66,30 645 14,94 0 1 4 - KDU, SNK, ČSSD, KSČM 

52 Přílepy 63,59 199 6,33 0 0 4 - KDU, SNK, SNK, KSČM 

53 Rajnochovice 59,13 2 335 84,36 9 13 2 - KSČM + NK, ČSSD 

54 Rataje 59,41   2 0 2 - KDU, SNK 

55 Roštění 68,54     4 - SNK, SNK, SNK, SNK 

56 Roštín 29,75     1 - SNK 

57 Rusava 33,72     1 - SNK 

58 Rymice 68,66     2 - ČSSD, SNK 

59 Skaštice 64,54     2 - KDU, SNK 

60 Slavkov 66,13     3 - SNK, SNK, SNK 

61 Soběsuky 71,78     2 - ČSSD, SNK 

62 Střílky 60,86 261 9,61 0 0 3 - SNK, SNK, KSČM 

63 Střížovice 43,98     1 - SNK 

64 Sulimov 57,14     1 - SNK 

65 Šelešovice 62,89   0 0 2 - SNK, Moravané 

66 Troubky + Zdislavice 45,75     1 - SNK 

67 Třebětice 40,69     1 - SNK 

68 Uhřice 67,28     2 - SNK, SNK 

69 Věžky + Vlčí Doly 71,91     4 - SNK, SNK, SNK, SNK 

70 Vítonice 65,34     2 - SNK, SNK 

71 Vrbka 52,41     2 - SNK, NK 

72 Zahnašovice 58,05     1 - SNK 

73 Záříčí 58,33 1 107 31,13 3 3 3 - SNK, KSČM, KDU 

74 Zástřizly 75,00     10 - NK 

75 Zborovice 51,01 1 117 16,60 2 2 7 - SNK, KSČM, SNK, ČSSD, SNK 

76 Zdounky 51,48 3 628 32,26 4 5 3 - SNK, KSČM, KDU 

77 Zlobice + Bojanovice 60,70 558 13,46 3 2 5 - SNK, SNK, KSČM 

78 Žalkovice 53,31     1 - SNK 

79 Žeranovice 67,31     3 - SNK, KDU, NK 

 

 Nejlepší výsledky byly dosaženy v obcích (v % a v závorce je uveden absolutní počet): 

- Morkovice - 20,04 (2 870); 6 uskupení a KSČM skončila na 2 místě; 

- Počenice - 33,88 (1 031); 4 uskupení a KSČM byla na 1 místě; 

- Rajnochovice - 84,36 (2 335); 2 uskupení, sdružení KSČM + NK získalo 13 mandátů; 

- Zářičí - 31,13 (1 107); 3 uskupení a KSČM skončila na 2 místě; 

- Zdounky - 32,26 (3 628); 3 uskupení a KSČM skončila na 2 místě; 

 



Porovnání výsledků voleb do obecních zastupitelstev dle obcí 

obec 
2006 2010 2014 

abs % abs % abs % 

Brusné 332 25,02 159 10,95 218 14,22 

Bystřice 6 339 10,77 5 038 8,09 4 238 7,78 

Dřínov 358 15,73 269 13,24 332 16,22 

Holešov 15 035 16,33 14 382 15,25 11 327 11,93 

Hulín 6 331 15,32 5 761 14,27 4 711 13,00 

Chropyně 4 604 15,40 4 908 15,81 4 338 15,00 

Koryčany 4 068 27,02 2 789 17,75 2 350 15,20 

Kroměříž 33878 19,79 31 455 12,45 20 787 9,33 

Kvasice 2 020 13,53 1 806 13,08 1 391 10,93 

Lubná 456 22,62 468 22,21 286 14,47 

Lutopecny 516 18,90 469 17,53 472 17,30 

Morkovice 3 795 24,34 3 509 21,45 2 870 20,04 

Počenice 968 27,12 932 29,62 1 031 33,88 

Pravčice 426 7,29 377 6,39 619 10,22 

Prusinovice xxx xxx xxx xxx 645 14,94 

Přílepy 179 6,14 237 7,44 199 6,33 

Rajnochovice 2 002 57,58 1 793 59,31 2335 84,36 

Rataje 1 204 21,09 1 103 19,93 xxx xxx 

Střílky 549 15,96 xxx xxx 261 9,61 

Záříčí 1 214 35,85 1 150 31,76 1 107 31,13 

Zborovice 1 091 17,02 1 279 18,22 1 117 16,60 

Zdounky 4 172 33,83 2 928 25,51 3 628 32,26 

Zlobice 911 21,93 835 18,56 558 13,46 

 

 Porovnávat různé typy voleb je velmi obtížné a složité. Důvodem je rozdílný volební zákon 

včetně počítání hlasů, účast na volbách a politická situace v ČR i v daném regionu či místě v době voleb. 

Výsledky krajských a parlamentních voleb s porovnáním s volbami komunálními jsou zajímavé. Příčiny 

mohou být různé. Vliv mohla mít politická a ekonomická situace před volbami, účast ve volbách nebo 

nárůst různých politických stran, hnutí a SNK ve volbách do obecního zastupitelstva. Z toho však také 

může vyplývat, že členové a sympatizanti KSČM nejdou volit nebo nedají hlas KSČM, ale jiné volební 

straně. Ostatní nerozhodnutí voliči se rozhodují dle momentální situace, mediálního tlaku či osobností. 

 

Porovnání výsledků v některých obcích různých voleb v % 

obec 

KSČM vyhrála volby v obci KSČM byla druhá v obci 

krajské - 

2012 

parlamentní 

- 2013 

obecní - 

2014 

krajské 

2012 

parlamentní 

- 2013 

obecní - 

2014 

Brusné 40,64% 31,79% xxx Xxx xxx xxx 

Dřínov 44,15% 39,18% xxx Xxx xxx xxx 

Holešov Xxx xxx xxx 20,93% xxx xxx 

Hulín 26,52% xxx xxx Xxx xxx xxx 

Chropyně 33,80% xxx xxx Xxx xxx xxx 

Koryčany Xxx xxx xxx 29,69% 23,27% xxx 

Kroměříž 20,77% xxx xxx Xxx xxx xxx 

Morkovice 32,85% 24,26% xxx Xxx xxx 20,04% 

Počenice 39,92% 30,87% 33,88% Xxx xxx xxx 

Střílky Xxx 22,98% xxx 27,92 xxx xxx 

Záříčí 36,27% 25,58% xxx Xxx xxx 31,13% 

Zborovice Xxx 26,68% xxx 25,18% xxx 16,60% 

Zdounky 25,96% 23,99% xxx Xxx xxx 32,26% 



 Velmi zajímavé výsledky jsou v jednotlivých volebních okrscích v rámci měst. Kritéria výběru 

volebních okrsků měst okresu Kroměříž jsou, kde KSČM v okrsku obsadila 1., 2. nebo 3. místo ve 

volbách do obecního zastupitelstva. Kritérium splnilo 18 volebních okrsků. 

 

porovnání výsledků krajských, parlamentních, evropských a komunálních dle okrsků 

Kroměříž - okrsek 5 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 26,53 KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 21,50 ČSSD, KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 19,74 ČSSD, KSČM, ANO 

Komunální volby - 2014 14,29 ANO, ČSSD, KSČM, ODS 

Kroměříž - okrsek 6 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 23,34 ČSSD, KSČM 

Parlamentní volby - 2013 17,51 ČSSD, ANO, KSČM 

Evropské volby - 2014 15,34 ČSSD, KDU, KSČM 

Komunální volby - 2014 13,24 ANO, ČSSD, KSČM, koalice KDU, ODS 

Kroměříž - okrsek 15 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 29,45 KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 23,83 ČSSD, KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 9,23 ČSSD, KDU, ANO, TOP, KSČM 

Komunální volby - 2014 18,72 KSČM, ANO, ČSSD 

Kroměříž - okrsek 26 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 57,89 KSČM, nezávislí, KDU 

Parlamentní volby - 2013 32,53 KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 28,12 KSČM, ANO, ČSSD 

Komunální volby - 2014 25,53 KSČM, ANO, Moravané 

Holešov - okrsek 2 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 21,40 ČSSD, KSČM, ODS 

Parlamentní volby - 2013 17,42 ČSSD, KSČM, ANO, Úsvit 

Evropské volby - 2014 22,37 KSČM, ČSSD, ANO 

Komunální volby - 2014 15,26 Koalice Hol, KDU, KSČM, ČSSD 

Holešov - okrsek 5 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 33,79 KSČM, ČSSD, ODS, KDU 

Parlamentní volby - 2013 22,75 ČSSD, KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 32,30 KSČM, ČSSD, ANO 

Komunální volby - 2014 21,58 KSČM, ANO, ČSSD, Koalice Hol, KDU 

Holešov - okrsek 7 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 21,27 ČSSD, KSČM, KDU 

Parlamentní volby - 2013 17,93 ČSSD, KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 18,58 ČSSD, KSČM, KDU 

Komunální volby - 2014 15,19 KDU, ČSSD, KSČM, ANO, Koalice Hol 

Holešov - okrsek 12 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 21,80 KSČM, ČSSD, ODS, SPO, KDU 

Parlamentní volby - 2013 21,79 KSČM, ANO, ČSSD, Úsvit 

Evropské volby - 2014 17,39 ANO, KSČM, KDU, ČSSD 

Komunální volby - 2014 15,09 SNHol, KDU, KSČM, ANO, ODS, ČSSD 

Bystřice - okrsek 3 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 15,22 KDU, ČSSD, KSČM, ODS 

Parlamentní volby - 2013 15,91 ČSSD, Úsvit, KSČM, 

Evropské volby - 2014 14,03 ČSSD, KSČM, ANO, KDU 

Komunální volby - 2014 12,12 Stan, ANO, KSČM, ČSSD 

 



porovnání výsledků krajských, parlamentních, evropských a komunálních dle okrsků 

Bystřice - okrsek 12 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 22,03 KDU, KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 22,85 KDU, KSČM, ČSSD, Úsvit 

Evropské volby - 2014 16,66 KDU, ČSSD, ANO, KSČM 

Komunální volby - 2014 9,00 Stan, KDU, KSČM, ANO 

Hulín - okrsek 5 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 33,43 KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 19,34 ČSSD, ANO, KSČM 

Evropské volby - 2014 18,69 KSČM, ANO, TOP, ČSSD 

Komunální volby - 2014 17,19 ODS, KSČM, Nezávislí, ANO 

Chropyně - okrsek 1 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 33,76 KSČM, ČSSD, ODS 

Parlamentní volby - 2013 24,73 KSČM, ANO, ČSSD, 

Evropské volby - 2014 23,49 KSČM, ČSSD, KDU 

Komunální volby - 2014 15,08 ČSSD, SNK, KSČM, ODS, ANO 

Chropyně - okrsek 2 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 39,66 KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 24,72 ČSSD, KSČM, ANO 

Evropské volby - 2014 17,33 ČSSD, KSČM, ANO, KDU 

Komunální volby - 2014 18,24 ČSSD, KSČM, ANO, SNK 

Chropyně - okrsek 3 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 31,92 KSČM, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 21,96 KSČM, ČSSD, ANO 

Evropské volby - 2014 9,48 ANO, ČSSD, KSČM, KDU 

Komunální volby - 2014 16,40 ANO, KSČM, SNK, ČSSD 

Koryčany - okrsek 2 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 30,06 ČSSD, KSČM 

Parlamentní volby - 2013 24,68 ČSSD, KSČM, ANO, Úsvit 

Evropské volby - 2014 36,06 KSČM, ČSSD, KDU 

Komunální volby - 2014 20,12 ČSSD, Stan, KSČM, ZVUK, KDU 

Morkovice - okrsek 1 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 25,28 KSČM, KDU, ČSSD 

Parlamentní volby - 2013 18,08 ČSSD, KSČM, ANO, KDU 

Evropské volby - 2014 10,27 KDU, ČSSD, ANO, KSČM 

Komunální volby - 2014 15,81 SNK, KDU, KSČM, ČSSD 

Morkovice - okrsek 2 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 38,14 KSČM, ČSSD, ANO, Úsvit 

Parlamentní volby - 2013 28,00 KSČM, ČSSD, ANO, Úsvit 

Evropské volby - 2014 27,21 KSČM, ČSSD 

Komunální volby - 2014 23,67 SNK, KSČM, ČSSD, KDU 

Morkovice - okrsek 3 KSČM v % Pořadí volebních stran v okrsku 

Krajské volby - 2012 40,00 KSČM, ČSSD, SPO, KDU 

Parlamentní volby - 2013 31,39 KSČM, ČSSD, ANO 

Evropské volby - 2014 16,66 KSČM, KDU, ANO 

Komunální volby - 2014 20,47 SNK, KSČM, KDU, ČSSD 
 

 Ve většině příkladů jsou výsledky komunálních voleb i nad 20% (Kroměříž - okrsek 26, Hulín - 

okrsek 5, Morkovice - okrsek 2 a 3), což je velmi dobrý výsledek. Nabízí se otázky, na které musí 

odpovědět výbory ZO a MěR KSČM v okrese Kroměříž: 

 „Proč ubyly hlasy voličů v těchto okrscích tak výrazně?“; 

 „Proč voliči nešli k volbám nebo dali hlas jiné volební straně?“; 



zastupitelé za KSČM zvoleni v obecních volbách 

obec 
zastupitel 

nominace 
politická 

příslušnost 

Hlasy 

příjmení, jméno věk Abs % 

1 Bořenovice Hýžová Miroslava 65 NK KSČM 73 12,16 

2 Brusné Janečková Alena 66 KSČM BEZPP 55 25,22 

3 Bystřice Tomeček Zdeněk 64 KSČM BEZPP 478 11,27 

4 Dřínov Laža Miroslav 51 KSČM KSČM 75 22,59 

5 Holešov Hřeben Štaudnerová Lud 62 KSČM KSČM 734 6,48 

6 Holešov Manďák Ivan MUDr. 63 KSČM KSČM 670 5,91 

7 Holešov Hlobil Zdeněk 60 KSČM KSČM 652 5,75 

8 Hoštice Procházka Antonín 64 NK KSČM 47 17,40 

9 Hulín Kuchařík Bohumil Ing. 51 KSČM KSČM 491 10,42 

10 Hulín Hlobilová Zdeňka 58 KSČM KSČM 398 8,44 

11 Chropyně Juřena Ivan 42 KSČM BEZPP 556 12,81 

12 Chropyně Charvát Miroslav 65 KSČM KSČM 395 9,10 

13 Chropyně Kalinec Stanislav Mgr. 43 KSČM BEZPP 375 8,64 

14 Koryčany Huška Milan 48 KSČM KSČM 235 10,00 

15 Koryčany Žampach Břetislav 57 KSČM KSČM 212 9,02 

16 Kroměříž Adamík Jaroslav Ing. 73 KSČM KSČM 974 4,68 

17 Kroměříž Kenša Vladimír RSDr. 67 KSČM KSČM 862 4,15 

18 Kroměříž Dudová Kamila Mgr. 49 KSČM KSČM 854 4,10 

19 Kvasice Špíšek František 58 KSČM KSČM 238 17,10 

20 Lubná Bartolšicová Romana 32 KSČM BEZPP 55 19,23 

21 Lutopecny Vlčková Markéta 38 KSČM BEZPP 79 16,73 

22 Morkovice Jablunka Jan 61 KSČM KSČM 409 14,45 

23 Morkovice Minks Jiří 60 KSČM KSČM 257 8,95 

24 Morkovice Brňovjáková Dana 57 KSČM KSČM 229 7,97 

25 Počenice + Tetětice Procházková Pavlína 38 KSČM BEZPP 252 24,44 

26 Počenice + Tetětice Novák Libor 50 KSČM BEZPP 168 16,29 

27 Počenice + Tetětice Voždová Stanislava 44 KSČM BEZPP 133 12,90 

28 Pravčice Mrhálek Antonín 56 KSČM KSČM 142 22,94 

29 Prusinovice Mrázek Jiří Ing. 63 KSČM BEZPP 196 30,38 

30 Rajnochovice Uhřík Antonín 57 NK BEZPP 230 9,85 

31 Rajnochovice Dytrychová Jana Mgr. 36 NK BEZPP 188 8,05 

32 Rajnochovice Jurčová Jaroslava 47 NK BEZPP 178 7,62 

33 Rajnochovice Frkalová Kateřina DiS. 35 NK BEZPP 175 7,49 

34 Rajnochovice Steinbauer Petr 41 NK BEZPP 172 7,36 

35 Rajnochovice Blažek Petr 36 NK BEZPP 157 6,72 

36 Rajnochovice Blažek Martin 38 NK BEZPP 162 6,93 

37 Rajnochovice Uhlíř Jiří 60 KSČM BEZPP 123 5,62 

38 Rajnochovice Javorská Zuzana 47 NK BEZPP 165 7,06 

39 Rajnochovice Gajdůšek Jaroslav 46 NK BEZPP 146 6,25 

40 Rajnochovice Ides Tomáš 39 NK BEZPP 156 6,68 

41 Rajnochovice Staňková Renata 42 NK BEZPP 99 4,23 

42 Rajnochovice Zábranský Jaromír 39 NK BEZPP 128 5,48 

43 Záříčí Karhánek Václav Mgr. 51 KSČM BEZPP 183 16,53 

44 Záříčí Pospíšil Michal 39 KSČM BEZPP 173 15,62 
 



zastupitelé za KSČM zvoleni v obecních volbách 

obec 
zastupitel 

nominace 
politická 

příslušnost 

Hlasy 

příjmení, jméno věk Abs % 

45 Záříčí Kopřiva Michal 34 KSČM BEZPP 120 10,84 

46 Zborovice Jablunka Jiří Ing. 51 KSČM BEZPP 171 15,30 

47 Zborovice Nosek Pavel 41 KSČM KSČM 149 13,33 

48 Zdounky Navrátil Pavel 50 KSČM BEZPP 355 9,78 

49 Zdounky Svoboda František 72 KSČM KSČM 345 9,50 

50 Zdounky Pospíšilová Michaela Mgr. 34 KSČM BEZPP 313 8,62 

51 Zdounky Srncová Kateřina Ing. 32 KSČM BEZPP 309 8,51 

52 Zdounky Gabler Kamil Ing. 57 KSČM BEZPP 277 7,63 

53 Zlobice + Bojanovice Susová Alena 47 KSČM BEZPP 77 13,79 

54 Zlobice + Bojanovice Bečvářová Božena 61 KSČM BEZPP 52 9,31 

 

 Výsledky OO KSČM Kroměříž ve volbách do obecních zastupitelstev nejsou uspokojivé a 

přesvědčivé. Pokračuje pokles oproti minulým volbám jak v počtu získaných hlasů a tak v počtu 

mandátů pro KSČM. Každá MěR a každý výbor ZO KSČM, ale i členské schůze KSČM, musí velmi 

podrobně analyzovat příčiny výsledků komunálních voleb. Nespokojit se s běžným konstatováním - 

„voliči nepřišli k volbám“, „není zájem o volby“ apod. 

 

Přehled funkcí v zastupitelstvu 

obec starosta místostarosta radní výbory 

Holešov    

Študnerová - kontrolní - př. 

Hlobil - kontrolní 

Hřeben - finanční 

Hulín   Kuchařík Hlobilová - finanční 

Chropyně   Juřena ml. Charvát - kontrolní 

Koryčany    
Huška - finanční 

Žampach - kontrolní 

Kroměříž    

Adamík - finanční 

Dudová - kontrolní 

Kenša - MPR 

Kvasice    
Malenovský - finanční 

Špíšek - komise ŽP - př. 

Lutopecny    Vlčková - kulturní k. - př. 

Morkovice  Jablunka  Minks - kontrolní 

Počenice Procházková   Voždová - finanční 

Zborovice    Nosek - výbor obce - př. 

Zdounky   Pospíšilová 
Svoboda - kontrolní - př. 

Navrátil - finanční 

Zlobice    
Bečvárová - finanční - př. 

Susová - sociální 

 

 Stav získaných funkcí v zastupitelstvech obcí odpovídá výsledkům obecních voleb. Ztráta 

starosty byla v Hošticích a obhájení starostky v Počenicích. Největší pozitivní posun nastal u radních - 

získali jsme radního v Chropyni, v Hulíně a ve Zdounkách. Základními výbory obcí jsou kontrolní a 

finanční výbor. Zde máme několik předsedů. Výsledky nejsou úplné. Do uzávěrky nebyly uzavřeny 

výbory zastupitelstva a komise rady. 

Zdroj: Český statistický úřad 

Připravil: JH 



Městské zastupitelstvo Kroměříž 

   

Ing. Jaroslav Adamík RSDr. Vladimír Kenša Mgr. Kamila Dudová 

Městské zastupitelstvo Holešov 

   

Ludmila Hřeben Štaudnerová MUDr. Ivan Manďák Zdeněk Hlobil 

Městské zastupitelstvo Hulín Počenice - Tetětice 

   

Ing. Bohumil Kuchařík, radní Zdeňka Hlobilová Pavlína Procházková - starostka 

Chropyně Zdounky Morkovice - Slížany 

   

Ivan Juřena - radní Mgr. Michaela Popíšilová-radní Jan Jablunka - 1. místostarosta 

 



INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ 

 

Interpelace Marty Semelové 
 

 Vážená paní ministryně, moje interpelace se týká nového způsobu vyplácení dávek v hmotné 

nouzi podle nařízení Úřadu práce, aby více jak poloviny vyplácely jednotlivé úřady ve stravenkách. 

Někde se tak děje od října, jinde tomu tak je od listopadu. Pravidla si mohou upravit samy regiony. 

 Rozumím snaze zamezit zneužívání dávek. Asi je toto opatření vhodné například u gamblerů, 

alkoholiků a podobně. Na druhou stranu se mnohé rodiny díky novému systému mohou dostat do velmi 

vážných situací, kdy jim nebudou stačit peníze například na nájem. Mám informace o případu, kdy 

žadatelka dostává dávku hmotné nouze ve výši 3 300 korun a její měsíční náklady na bydlení v 

družstevním bytě jsou 5 500. Pokud dostane polovinu ve stravenkách, nebude schopna nájem zaplatit. Je 

zde reálné riziko, že se celé rodiny ocitnou na ulici, že se zvýší počet lidí bez domova. 

 Chci se proto zeptat, jestli je toto riziko nějak ošetřeno. Dále, jestli je pravda, že o tom, kdo 

dostane místo peněz poukázky na jídlo a za kolik, rozhodují jednotliví pracovníci úřadů práce, a 

konečně, zda úředníci posuzují individuálně životní a sociální situaci každého žadatele, kterému změní 

výplatu dávky, protože podle mých informací někde se tak děje plošně bez jakéhokoliv šetření. 

 

Odpověď ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaely Marksové 
 

 Možnost vyplácet v poukázkách v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi je v tomto zákoně od 

počátku jeho účinnosti, tj. od roku 2006. Ta možnost je ale jenom na tzv. příspěvek na živobytí a na 

mimořádnou okamžitou pomoc. Doplatek na bydlení je samostatná dávka a tam samozřejmě nic v 

poukázkách vyplácet nelze, protože to jde přímo majitelům ubytovacího zařízení. 

 Způsob výplaty v poukázkách se teď znova začal vlastně zavádět od září 2014 a je tam poměrně 

přísný metodický pokyn. Za prvé u těch dvou - příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc - 

tam je to nejméně 35 % a nejvíce 65 % může být poskytnuto v poukázkách, zbytek penězi. U 

mimořádné okamžité pomoci je to třeba poukázka na ledničku, takže ten člověk dostane papír, bude tam, 

já nevím, lednice v hodnotě 5 000 korun, přijde s tím do obchodu smluvního, oni si to od něho vezmou, 

dají mu ledničku a nechají si to proplatit. 

 Jinak obecně způsob výplaty skutečně má brát v úvahu individuální situaci osoby v hmotné nouzi 

a i se hodnotí využití dávky k tomu účelu, k jakému je určena. Poukázky se smějí poskytovat jenom v 

odůvodněných případech v zákonem stanoveném rozmezí a v rozhodnutí o poskytnutí dávky, když je 

částečně v poukázkách, se to musí zdůvodnit. Jinak bylo teď v létě výběrové řízení, byli vybráni tři 

poskytovatelé poukázek.  

Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně P ČR 

 

Kulatý stůl k platům příslušníků bezpečnostních složek 
 

 Dne 20. listopadu 2014 se v prostorách Výboru pro obranu uskutečnil kulatý stůl k tématu 

odměňování příslušníků policie, hasičů a vězeňské služby. Hostiteli setkání byli předseda Podvýboru pro 

Policii ČR Zdeněk Ondráček (KSČM) a předseda Výboru pro obranu David Kádner (VV). Setkání se 

zúčastnil například generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba, náměstek ministra vnitra Jiří Zmatlík, 

předseda UBS, zástupci NOS Policie ČR a další zástupci odborů a bezpečnostních složek. Hlavním 

předmětem debaty byla problematika navrácení platů, které byly příslušníkům v roce 2010 odebrány. 

 Jiří Vítek (UBS) přednesl tvrdá data: „Za posledních 6 let klesly výdaje na policii, hasiče a jejich 

platy o 10%. Pokud k tomu ale započítáme inflaci, pak je to pokles o procent dvacet. Navrácení platů se 

slibuje každý rok, ale zatím k tomu nedošlo.“ 

 Poslanec David Kádner připomněl rizika, která s podfinancováním bezpečnostních složek 

souvisí: „Máme tu desítky a stovky policistů a členů vězeňské služby, kteří jsou kvůli snížení platů ve 

finanční tísni. Jsou v insolvenci nebo mají na krku exekuce. Je to ohromné bezpečnostní riziko, když 

policista nemá na uživení rodiny.“ 



 Řešení nastínil poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM): „Současné rozpočtové výhledy s 

dorovnáním platů nepočítají. Jak padlo v diskuzi, vše bude záležet pouze na finančních možnostech 

rozpočtu a politické dohodě. Je to každoroční nejistota. My přitom potřebujeme přesný opak - jestli 

máme mít špičkové policisty, hasiče a vězeňské dozorce, kteří naplní heslo pomáhat a chránit a u 

kterých se nemusíme bát, že sejdou na scestí, je třeba je adekvátně odměnit.“ 

Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně P ČR 

 

Výbor pro kulturu a památky 
 

 Členové tohoto výboru se na svém posledním jednání v tomto roce mimo jiné zabývali 

projednáváním materiálu, který bude na programu zasedání ZZK. Jednalo se o dotace pro Filharmonii 

Bohuslava Martinů a regionálním knihovnám v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. 

 V případě filharmonie se jedná o dotaci ve výši 19,550 milionu korun a u tří regionálních 

knihoven o celkovou částku 6,8 milionu korun, kterou si mezi sebe tyto knihovny rozdělí. 

 Z celkové dotace pro filharmonii tvoří 19,050 milionu korun neinvestiční dotace na provoz a 

500 tisíc korun investiční dotace na nákup hudebních nástrojů. Filharmonie Bohuslava Martinů, jako 

obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a statutárním městem Zlín. V souladu se 

zakládací smlouvou a dohodami mezi městem Zlín a Zlínským krajem se každý ze zakladatelů na 

financování filharmonie podílí formou dotace v poměru odpovídajícímu jejich vkladu, tedy jednou 

polovinou. Filharmonie Bohuslava Martinů je nejvýznamnějším profesionálním uměleckým tělesem 

Zlínského kraje a sklízí uznání nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí, a důstojně tak reprezentuje 

Zlínský kraj i celou Českou republiku. 

 Dotace pro regionální knihovny obdrží Knihovna Kroměřížska v Kroměříži, Knihovna Bedřicha 

Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Tyto knihovny plní 

podle knihovního zákona tzv. funkci regionálních knihoven. Zlínský kraj je podle knihovního zákona 

povinen zajišťovat plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven, a to z peněžitých prostředků svého 

rozpočtu. Tato kompetence na kraje přešla v roce 2005. Plnění regionálních funkcí výše uvedených tří 

knihoven koordinuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. 

 Tyto dotace vzhledem ke svému významu byly členy výboru jednomyslně doporučeny ZZK ke 

schválení.  

Zdeňka Hlobilová, 

zastupitelka ZZK a členka Výboru pro kulturu a památky 

 

Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK 
 

 Na rok 2014 je v rozpočtu ZK vyčleněno na příspěvky na hospodaření v lesích celkem 15.200 tis. 

Kč. Za rozhodné období, do druhé poloviny července, bylo přijato celkem 325 žádostí a bude vyplacena 

celková částka 9.873.033 Kč, z toho 300 žádostí na příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů v částce 9.452.179 Kč, 25 žádostí na příspěvek na ekologické a k přírodě šetřené technologie 

v částce 420.854 Kč. 

 Soutěž „Vesnice roku Zlínského kraje 2014“, která je vyhlašována Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR společně s partnery venkova od roku 1995. Na soutěži se finančně podílí také Zlínský kraj, a 

to formou dotací pro oceněné v krajském kole soutěže, v souladu s požadavky jednotlivých obcí. 

 Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 306 obcí v rámci České republiky, ve Zlínském kraji to 

bylo 14 soutěžících obcí z celkového počtu 307 obcí. V našem kraji je 293 obcí, které mají méně než 

6200 obyvatel a mohou se do soutěže přihlásit. 

 Při celkovém počtu 14 přihlášených obcí ZK mohly být uděleny pouze 4 stuhy z 5 možných. 

Hodnotící komise vyhodnotila krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 s tímto výsledkem: 

1. místo - zlatá stuha: obec Kateřinice - účelová dotace 600 tis. Kč; 

2. místo - modrá stuha: obec Bánov - 300 tis. Kč; 

3. místo - oranžová stuha: obec Hošťálková - 200 tis. Kč; 

4. místo - zelená stuha: obec Modrá - 140 tis. Kč; 

5. místo - bez udělení stuhy: obec Babice - 100 tis. Kč; 

Jaroslav Procházka, člen výboru 



NAPSALI JSTE NÁM 

 

Jak vidí 25 let demokracie a svobody občané v České republice 
 

 Před měsícem jsme v České republice oslavili 25 let od Sametové revoluce, která byla vedena 

pod heslem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Každý z nás těchto 25 let hodnotí jinak. Před 

výročím agentury veřejného mínění dělaly průzkumy. Exkluzivní internetový průzkum byl proveden v 

říjnu na skupině přes 12 tisíc respondentů, kteří představovali reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve 

věku 18-69 let. 

 Část české populace vnímá události 17. listopadu s odstupem 25 let jako změnu k demokracii, 

konec jedné strany apod., ale i jako podvod, změnu k horšímu, začátek rozkradení státu, plánovaný 

převrat, zlodějnu, či jako divadlo. V otevřené otázce mohli respondenti sami uvádět, co pro ně 

představuje 17. listopad 1989, velmi často se objevovala odpověď - „nic“ nebo „normální den“. 

 

V uplynulých 25 letech došlo k řadě významných událostí a rozhodnutí 

 ano + spíše ano ne + spíše ne neví 

Zavedení přímé volby prezidenta ČR 65,5 27,9 6,6 

Vstup ČR do NATO 51,7 40,2 8,1 

Vstup ČR do EU 43,5 52,6 3,9 

Rozdělení federace na ČR a SR 42,1 52,4 5,5 

Vytvoření Senátu P ČR 35,7 57,5 6,7 

Církevní restituce 14,1 79,0 5,9 

 

 Názor dotázaných na to, zda se během pětadvaceti let od Sametové revoluce podařilo naplnit 

hlavní heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Kladný názor totiž vyjádřilo pouze 8,3% 

respondentů a názor, že v předlistopadovém období bylo lépe, než dnes sdílí jednoznačně 15,2% 

dotázaných. Naopak 49,1% dotázaných uvedlo, že se jednoznačně domnívají, že za minulého režimu 

nebylo lépe než dnes. 

 

Demokratický vývoj ČR 

největší klady největší zápory 

Možnost cestovat 15,2 Rozsáhlá korupce 19,8 

Svoboda projevu 14,8 Zvýšená kriminalita 13,1 

Možnost rozhodovat o svém životě 12,7 Zhoršující se politická úroveň 11,5 

Možnost svobodně rozhodovat o svém 

osudu 
12,1 Ztráta sociálních jistot 10,3 

Možnost demokraticky volit 11,7 
Vysoké náklady mladých rodin na 

bydlení 
10,2 

Podnikání 11,2 
Vznik rozdílných sociálně silných skupin 

obyvatelstva 
9,3 

Větší možnost studia 9,4 Nízké důchody 8,5 

Tržní hospodářství 7,5 Zvyšující se náklady na studium 5,3 

Žádné 4,2 
Finanční spoluúčast občanů ve 

zdravotnictví 
4,8 

Neví 1,2 Žádné 6,1 

  Neví 1,1 

Zdroj: SANEP 

JH 



Zastupitelka z Kroměřížského okresu se zúčastnila delegace KSČM v Číně 
 

 Začátkem listopadu jsem navštívila a stala se 

součástí čtrnáctičlenné delegace mladých zastupitelů 

z KSČM do Čínské lidové republiky. Studijní cesta se 

uskutečnila na pozvání Mezinárodního oddělení 

Komunistické strany Číny a jejím účelem byla nejen 

vzájemná výměna zkušeností, ale také získání 

informací o aktuálním vývoji v této rychle se rozvíjející 

zemi. 

 Pracovní program byl nabitý, v Pekingu jsme 

měli setkání s prorektorem Pekingského stranického 

institutu panem Han Jiugen ohledně čínského snu, dále proběhla diskuse s místopředsedou Komise pro 

národní otázky Všečínského shromáždění lidových zástupců, tj. čínského parlamentu a poslední oficiální 

jednání v Pekingu proběhlo s panem Zhou Li místopředsedou mezinárodního oddělení KS Číny. Naše 

delegace také navštívila společnost ZTE, která je světovým výrobcem mobilních telefonů, příslušenství a 

dodavatelem infrastruktury pro mobilní sítě, zaměstnává 60 000 osob ve 160 zemích světa. 

 Po přeletu do města Changsha byla na programu oficiální večeře s panem Sun Jinlong, 

místopředsedou provinčního výboru KS Číny provincie Hunan, následující den proběhla debata 

s vedoucím organizačního oddělení KS Číny také z provincie Hunan na téma zkušenosti se vzděláváním 

mladých politicky zdatných pracovníků. Závěrečná exkurze proběhla ve společnosti Sany. Sany je 

dynamicky se rozvíjející společnost, která v dnešní době zaměstnává na celém světě 70 000 pracovníků, 

zabývá se výrobou stavební techniky, produkuje stroje, rypadla, bagry, vrtné soustavy, jeřáby, válce, 

hydraulické zařízení, betonárny, větrné elektrárny. 

 Čínská strana pro nás připravila i bohatý poznávací program, díky kterému jsme měli možnost 

více poznat čínskou historii, kulturu a tradice. 100 km severně od Pekingu jsme zavítali do historicky 

méně navštěvované, ale o to zajímavější části Velké Čínské zdi, do Mutianyu. Následujícího slunečného 

dne a bez smogu jsme navštívili Mauzoleum Mao Ce Tunga, náměstí Nebeského klidu a přilehlé 

Zakázané město s impozantním císařským palácem, který má 900 místností. V provincii Hunan jsme 

zašli do vesničky Shaoshan, rodiště Mao Ce Tunga. V muzeu čínských výšivek jsme měli možnost 

shlédnout tradiční techniky, materiál. 

 Svou návštěvu nejlidnatějšího státu světa jsme zakončili stylově v jeho nejlidnatějším městě 

Šanghaji. Ta je zároveň i hospodářským centrem této země a největším přístavem světa. Dominantu 

města v samém centru tvoří Bund, nábřeží lemované výstavními výškovými budovami bank, obchodních 

společností a hotelů. Nejvíce nás uchvátil večerní pohled na protější břeh na věž Perlu Orientu a 

procházka po Nankingské třídě, jedna z hlavních obchodních tepen města, směřující k budhistickému 

chrámu Klidu a míru. 

 Touto cestou bych ráda poděkovala všem lidem, kteří mně umožnili, nahlédnou do tajů čínské 

kultury, historie, společnosti, tajů čínských zvyků a tradic. Vzdávám díky také vedoucímu delegace a 

kolegům, výprava byla odborně a jazykově výborně sestavená. 

Ing. Kateřina Srncová, 

zastupitelka obce Zdounky 

 

Některé dopady nového občanského zákoníku na zákoník práce 
 

 Zaměstnancům nestačí jen znalost zákoníku práce (ZP), ale musí znát i velkou část nového 

občanského zákoníku (NOZ). Např. § 545 - § 564, které řeší právní jednání, která mají v ZP velmi 

důležité místo. Podle těchto ustanovení vyvolává právní jednání právní následky, které jsou v něm 

vyjádřeny, jakož i právní následky, plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe 

stran. Právní jednání podle NOZ tak má širší následky. Většinou se bude jednat o obecné zvyklosti 

každodenního života, které jsou dlouhodobě a pravidelně obecně zachovávané (sem patří i pravidla 

slušného chování). I na tuto právní úpravu bude možné při aplikaci ZP odkázat. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 



Názory na fungování demokracie v ČR 
 

 V názoru na celkovou spokojenost s fungováním demokracie v ČR je veřejnost rozpolcena. 

Spokojenost s tím, jak funguje demokracie v ČR, se vyjádřilo 48% respondentů (z toho 7% rozhodně a 

41 % spíše spokojeno). Kriticky hodnotilo fungování demokracie 47% (z toho 35% spíše a 12 rozhodně 

nespokojeno). 5% respondentů odpovědělo, že neví. Návrat ke komunistickému způsoby vlády by 

uvítalo 17 % občanů, a 77% s návratem nesouhlasí. Z toho 51% vyslovilo rozhodný nesouhlas. 

 

Časové srovnání v % se spokojeností s fungováním demokracie v ČR 

 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 10/14 

rozhodně spokojen 4 8 5 1 6 7 

spíše spokojen 39 43 38 32 42 41 

spíše nespokojen 38 35 37 45 34 35 

rozhodně nespokojen 15 11 16 18 15 12 

spokojenost/nespokojenost 43/53 51/46 43/53 33/63 48/49 48/47 

Poznámka: dopočet do 100 % je odpověď neví 

 

Zdroj: CVVM 

Připravil: JH 

 

Zdobení perníčků 
 

    
 

 LKŽ uskutečnila 20. 11. 2014 minikurz zdobení perníčků. Odborně kurz vedla Jiřina 

Procházková, která má velmi bohaté zkušenosti v této práci. Děvčata se zájmem zdobila perníčky a 

získala cenné rady pro tuto práci. S výsledky všechny byly spokojené. Další taková akce je naplánovaná 

před velikonočními svátky, kdy se budou zdobit kraslice. 

Jana Štěpánková, předsedkyně LKŽ 

 

KNIHA CTI OV KSČM KROMĚŘÍŽ 

 

 

 

 

Soudruh Oldřich Bortlík 

k významnému jubileu 
 

 

 

 

 



LEVICOVÝ KLUB ŽEN 

 

Celostátní seminář k 100. výročí úmrtí Berthy von Suttner 
 

 V sobotu dne 20. 9. 2014 se v budově ÚV KSČM konal celostátní seminář k 100. výročí úmrtí 

Berthy von Suttner, na který jsme byly i s Jarkou Ovečkovou pozvány a rády se tohoto setkání účastnily. 

Do Prahy jsme vyrazily v pátek večer. Tady už na nás čekala naše Vlastička Babovcová. Zlínsky kraj 

nás reprezentoval nízkou účastí - za Kroměřížsko já a Jaruška, Zlín a Uh. Hradiště nikdo, za Valašsko 

jedna účastnice. 

 Seminář zahájila Mgr. Soňa Marková, předsedkyně Komise žen ÚV KSČM. Hned na úvod 

omluvila nepřítomnost s. Jiřího Dolejše, místopředsedy ÚV KSČM, který se semináře neúčastnil 

vzhledem k tomu, že se seminář překrýval s oslavou výročí Haló novin, které probíhalo u Křížkovy 

fontány a účastnil se ji i s ostatními členy ÚV KSČM. 

 V prvním bloku nás PhDr. Jana Hodurová, předsedkyně Společnosti Berty Suttnerové svou 

zajímavou studii „vtáhla“ do života Berthy. 

 Čím více zbraní, tím větší ohrožení  míru - jsou slova Berty Suttnerové, političky, mírové 

aktivistky, které vyjádřila Nobelovi, vynálezci dynamitu. Nobel byl Suttnerovou ovlivněn nejen 

v pochopení nebezpečnosti zbraní hromadného ničení, ale též pod jejím působením založil nadaci, jež 

každoročně oceňuje ty, kteří nejvíce přispějí pokroku, včetně úsilí o mír. První ženskou nositelkou 

Nobelovy ceny míru se stala právě ona (1905). A i okolnosti, jak se o této poctě dověděla, byly velmi 

neutěšené - tím Hodurová naznačila, že Suttnerová rozhodně neměla v životě na růžích ustláno a pocítila 

i nedostatek. Jméno Suttnerové otevírá v Rakousku dveře, jsou po ní pojmenovány základní školy, 

gymnázia, uzavřela předsedkyně suttnerovské společnosti s tím, že v českém povědomí se tato 

neobyčejná žena nezabydlela. A to je třeba napravit. 

 Zajímavý výklad životního osudu Berty i s poděkováním paní Janě ukončila s. Marková slovy: 

Mírové myšlenky Berty Suttnerové, která patří i Praze, Brnu a naší historii, neztratily nic na své 

aktuálnosti a naléhavosti. »Jsou politici u nás i ve světě, kteří hazardují s mírem. Ano, jsou i vyložení 

váleční štváči, podívejme se na českou pravic«. 

 V další části semináře se ženy rozdělily do skupin, aby vzájemně mohly prodiskutovat své 

zkušenosti z veřejné práce v zastupitelstvech všech stupňů. »Mentorinky by měly napomoci snášet 

úskalí žen při pronikání do rozhodovacích struktur« vysvětlila na úvod Marková. 

 Skupinu »Parlament a komunální práce« ve které jsme byly, vedla zkušená politička, poslankyně 

PSP ČR soudružka Milada Halíková. »Myslím, že každá politička by měla projít nejdříve komunální 

sférou. Jedině díky tomu, že jsem se angažovala ‚dole‘, postoupila jsem výše. Dostat se přes mužskou 

hradbu je těžké, « řekla posluchačkám. 

 Cituji redaktorku Haló, novin p. Hoření k celostátnímu setkání: Zkušenosti zatím sbírá Ingrid 

Račanská z Kroměříže, jež se v komunálních volbách ucházela o místo městské zastupitelky. Jako 

reprezentantka mladé generace političek prozradila, co ji přivedlo do politiky - byla to »bezvadná parta 

v LKŽ Kroměříž« a za tím si stále stojím 

 Skupinu »Funkcionářky strany« zastřešila místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá. Třetí 

mentorinková skupina se věnovala představám, plánům a zkušenostem žen v krajské samosprávě a ve 

statutárních městech. Věci znalá mentorka Lenka Fialová, členka Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, povzbudila diskusi. 

 Seminář ve mně nechal hluboký dojem. Příjemné bylo i setkání s účastnicemi celostátního 

setkání LKŽ v Nepřivěci. Těším se na další seminář, který je plánován na únor příštího roku. 

Račanská Ingrid, členka LKŽ 
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