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Aktuální kauza – Kroměřížská nemocnice
Období vlády nechvalně proslulého lidovce Čunka nad krajem a zejména nad jeho
nemocnicemi je naplněno nečekanými zvraty, nekoncepčností a téměř
diktátorským přístupem. Nespokojeni jsou zdravotníci v mnoha zařízeních. Proto
přinášíme osobní vyjádření našich zastupitelů k dění v Kroměřížské nemocnici,
dnes již akciové společnosti.

Zvěsti nelhaly – Mergenthalová odvolána
Dne 10. 1. 2019 jsem slyšel první zvěsti o možném odvolání ředitelky nemocnice
v Kroměříži Mergenthalové. A zvěsti to zjevně nebyly nepravdivé, protože 28. 1.
byla opravdu odvolána. Jak jsem říkal, lehce nabyla (byla jmenována ředitelkou
nečekaně bez výběrového řízení nebo něčeho podobného), lehce pozbyla. Přestože
tvrzení, jak pomohla Mergenthalová postavit nemocnici finančně na nohy, jsou
nadnesená (protože k tomu pomohly spíše změny v úhradové vyhlášce), stěží
hledám rozumný důvod, proč Mergenthalovou odvolat zrovna nyní. Tvrzení
Čunka, že nemocnice se musí připravit na záležitosti ohledně nové nemocnice ve
Zlíně, působí jako z Marsu, Kroměřížská nemocnice se přece nikam nestěhuje.
Negativní stanovisko k dění zaujalo i zastupitelstvo Kroměříže. Vzhledem ke
stávkové pohotovosti to vypadá, že Čunek nemocnici spíše destabilizuje...
Ing. Michal Kostka
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Lid versus Jiří Čunek – rychlé dojmy
Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje 20. 2. proběhla U Zlatého kohouta
v Kroměříži beseda s hejtmanem Čunkem na téma zdravotnictví. Přišlo mnoho
lidí z řad občanů, zdravotníků, ale i politiků, včetně zástupců KSČM.
Hejtman se pasoval do role toho nejlepšího, který se snaží zachránit zdravotnictví
v kraji vybudováním nové nemocnice. Jenže svým mnohonásobným protiřečením
a odbíháním od tématu (na druhou stranu ve vypjaté atmosféře se drželo tématu
těžko) si vyvolal u lidí spíše nedůvěru. Nemocnici staví podle vzorů ze zahraničí.
Nové nemocnice však na přímý dotaz dokázal zmínit jen tři, jinak se nové
nemocnice nestaví, spíše se rekonstruují. Rekonstruují se, protože jejich
zřizovatelé myslí ekonomicky. Ve Zlíně ale bude ekonomičtější postavit
nemocnici na zelené louce.
Také tvrdil, kdo platí, rozhoduje. Tak si pojišťovna může klidně rozhodnout o
zániku očního v Kroměříži. Občané sice platí pojišťovnu a daně kraji, ale nemají
právo vědět ani to, proč je odvolána ředitelka nemocnice. A tak dále.
Nezbývá než doufat, že krajské zdravotnictví neskončí v rukou církví a Penty,
kterou sice Čunek jistě nepotěšil tím, že od ní neodkoupil projekt, ale přesto mu
věnovala odborné manažery (ptal jsem se proč – odpověď jsem nepochopil).
Ing. Michal Kostka

Nemocnice ve Zlínském kraji aneb když padají hlavy
Jak je mnohým známo, Zlínský kraj od nástupu hejtmana Čunka bojuje o
dostupnost a zachování zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jako představitelé levice
nejsme bráni příliš vážně a veškeré naše snahy a iniciativy v této věci jsou předem
určené k zániku. Ale i přes tyto skutečnosti se snažíme a podporujeme vše, co je
rozumné a hlavně pro lidi.
Ale pěkně od začátku. Pan hejtman Čunek si vzal do hlavy, že se zviditelní a
vystaví si mohylu v podobě nové nemocnice. Ovšem to nikdo ještě netušil, že
budou padat hlavy všech těch, kteří budou tzv. nepohodlní. Za jiný názor se
odvolávají primáři z primariátů nebo ředitelé nemocnic.
Posledním důkazem je právě odvolací kolotoč v nemocnici v Kroměříži.
Kroměřížská nemocnice je ekonomicky ve velmi dobrém stavu. Díky dobrému
vedení MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA a mnohým ekonomickým změnám se
tato nemocnice doslova vyškrábala z červených čísel a je stabilním ekonomickým
subjektem. Provoz je ustálen, došlo k navýšení platů. Dokonce se realizují některé
nákladné nákupy zdravotní techniky, jako je například magnetická rezonance.
Jde o nemocnici, která zajišťuje péči lidem z celého Kroměřížska a okolí. Bohužel,
úspěch se nenosí, lépe řečeno nehodí, a tak musí být po zásluze potrestán.
I když se hejtman Čunek dušoval, jak nebude omezovat péči a vše bude
konzultovat s odbornou veřejností, nestalo se tak. Jak se říká, slibem
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„nezarmoutíš“. A tak se v Kroměříži zavírá bez jakéhokoliv upozornění lůžková
část očního oddělení, mění ředitelé a kdoví, co bude následovat. Zástupci Města
Kroměříže již v minulosti prokázali, že umí ve vypjatých situacích táhnout za
jeden provaz, a to za našeho vydatného přispění. Jako zástupci KSČM jsme se
účastnili mnohých jednání s lékaři a také mnohých seminářů týkajících se
zdravotnictví ve Zlínské kraji.
Současná situace je o to vážnější, že se připravují velmi zásadní změny v systému
nemocnic ve Zlínském kraji. S připravovanou fúzí nemocnic reálně hrozí
omezování poskytované péče v Kroměřížské nemocnici a nejen v ní.
Centralizací péče do zlínské nové nemocnice nebo do opravené Baťovy
nemocnice hrozí odliv personálu a pomalé skomírání péče v nemocnicích, jako je
ta v Kroměříži.
O to, co to přinese nám obyčejným lidem, se nestará nikdo.
Odmítáme být rukojmími arogance a zvůle vedení Zlínského kraje.
Ing. Bc. Eva Badinková (redakčně kráceno)

Hejtman stále pokračuje s omezováním zdravotní péče
v Kroměřížské nemocnici!
V roce 2013 byla schválena „Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje“, která je
stále platná. I přes tuto skutečnost Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo, že se
postaví nová nemocnice, řádově přes 6 miliard. Aby se neztrácel čas, začal
hejtman Čunek pospíchat s výkupy pozemků. Zdá se, že kraj má dostatek financí
na vlastní výkupy. Dosud však nebyl předložen žádný důkaz o zajištěnosti
financování vlastní stavby. Místo toho, aby byla předložena koncepce
zdravotnictví, která by vyhodnotila dopady po realizaci stavby nové nemocnice,
pokračuje hejtman s omezováním dostupné zdravotní péče v okresní
nemocnici v Kroměříži zrušením lůžkové části očního oddělení a avizuje
odvolání ředitelky nemocnice. To vše přes memorandum, kterým byl vyzván
volenými zástupci Zastupitelstva města Kroměříže k projednávání změn ve
zdravotnictví Zlínského kraje, především s dopadem na nemocnici Kroměříž.
Nechci předjímat, ale touto „salámovou metodou“, kterou se řídí pan hejtman, by
následně také mohlo dojít i k tomu, že nová nemocnice bude fakultní, kde budou
provádět operace jak na pásu s vysokou produktivitou „práce“ lékaři – specialisté,
kteří se zde soustředí z celého kraje. V ostatních okresních nemocnicích, včetně
Baťovy, zůstanou zřejmě ambulance. Zbývající kapacita se využije pro LDN,
případně pro rozšíření domovů pro seniory.
A protože nebudou finanční prostředky pro jejich provoz, tak bude nejlepší
je zprivatizovat. To není hezká představa pro občany obcí a měst Zlínského kraje
o zabezpečení dostupné zdravotní péče.
Ing. Jaroslav Adamík (redakčně kráceno)
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Jak číst zprávu o odvolání ředitelky Mergenthalové?
Za pár dní to bude rok, kdy na světlo boží začaly vyplouvat první zprávy o
„reformě“ nemocnic ve Zlínském kraji. Uvozovky používám proto, že mezi
zdravotníky znalými problematiky je od začátku jasné, že o žádné zlepšení
organizace zdravotnické péče nejde ani omylem. Během uplynulého roku
zaměstnanci cestou odborů a lékaři prostřednictvím Lékařské komory rozklíčovali
většinu záměrů Čunkovy party.
Zabránili jsme zrušení porodnice – zatím. Obludná fúze nemocnic, jejímž
vyústěním je nekontrolovatelný moloch, neprošla – zatím. Uspořádali jsme
konferenci „O zdravotnictví“ a za pomoci odborníků rozebrali smluvní aspekty
fúze. Pojišťovny prý sednou na zadek a budou platit víc. Začal vylézat pravý plán
„Čunkova spolku“, tedy výstavba nové nemocnice. Obří plán za 7,5 mld. Kč.
Úvěr bude jištěn majetkem nemocnic. Hazard se zdravotní péčí obyvatel
Zlínského kraje v přímém přenosu. Co když megalomanský záměr nevyjde?
Nemocnice prodáme – komu? Koaliční garnitura (KDU-ČSL, ODS, STAN) už ani
neskrývá úmysly na vysátí personálu nejen z kroměřížské nemocnice. Skupina
manažerů podporující tento projekt ve svých životopisech nezapomněla
upřednostnit svoji účast v projektech společností jako Penta, Agel, popřípadě
spolupráci s důvěrně známými jmény jako Hroboň, Šnajdr, Julínek...
Do kroměřížské nemocnice přichází nový manažer v dobře střiženém saku a
oslňující svými představami.
I kdyby byly záměry nového šéfa nemocnice krystalicky čisté, důvěra k němu ze
strany zaměstnanců je na bodě nula už teď. Střídá ředitelku, která se svým týmem
a ve spolupráci se sestřičkami, lékaři a dalším personálem nemocnici doslova
zresuscitovala. Jaký je záměr Čunkova vedení, nechápe jen úplný zabedněnec.
Teď hrajeme o čas. Nemocnice poběží nějaký čas setrvačností. Uvidíme, jaké
škody ještě dokáže napáchat nové vedení do krajských voleb v roce 2020. Za rok
dokázali, že jsou schopni všeho – třeba vyhazovat primáře, kterých si váží nejen
pacienti, ale zejména široká odborná veřejnost. Jinak toho kromě zmatku,
naštvanosti zdravotníků a vzrůstajících obav pacientů moc nedokázali.
Ing. Bc. Eva Badinková (redakčně kráceno)

Interpelace Ing. Pěnčíkové k situaci ve zdravotnictví kraje
Poslankyně Marie Pěnčíková: Vážený pane ministře. Vím, že problém, se
kterým se na vás obracím, je záležitostí kraje, ale pro občany momentálně
zejména z okresu Kroměříž je natolik zásadní, že volají po názoru ze strany
ministra. Ze strany pana hejtmana Čunka totiž žádné odpovědi nedostávají a
kompetenčně tato otázka spadá tedy pod vás.
Určitě jste se záležitostí kolem změn ve zdravotnictví a s plánovanou výstavbou
nové krajské nemocnice ve Zlíně seznámen. V pondělí došlo k dalšímu zásadnímu
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kroku, což bylo odvolání ředitelky kroměřížské nemocnice dr. Mergenthalové.
Tomu předcházelo zrušení lůžkové části očního oddělení. Všechny tyto kroky
vyvolávají vlnu nevole. Pan hejtman navíc nepředložil k výstavbě žádnou finanční
analýzu a na protesty žádným způsobem nereaguje a prostě vše tlačí silou koalice.
Já bych se vás ráda zeptala, jaký je váš osobní názor na tento přístup a co byste
radil všem těm protestujícím, kteří si na to stěžují.
Druhá otázka. Údajně byly zastaveny veškeré investice do modernizace nemocnic,
a to až do vybudování té nové, což ale může trvat několik let, jako že určitě bude,
i kdyby ten projekt byl schválen. Takže bych se chtěla zeptat, jestli schvalujete
toto pozastavení investic do stávajících nemocnic v kraji. Děkuji.
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Vážená paní poslankyně, no, je to
poměrně složité pro mě takto odpovědět, protože – vy jste to vlastně zmínila na
začátku – skutečně Ministerstvo zdravotnictví řeší zdravotnictví jako celek, celý
systém zdravotních služeb v České republice, a pak tady máme samozřejmě
jednotlivé kraje, které mají pod sebou nemocnice, jsou vlastníky nebo zřizovateli,
a ti mají odpovědnost za jejich vedení a v konečném důsledku mají i politickou
odpovědnost. Tak jako já mám politickou odpovědnost za své kroky, své vize, své
činy, tak stejně pan hejtman Čunek má politickou odpovědnost jakožto hejtman
Zlínského kraje. Pokud samozřejmě lidé ve Zlínském kraji s ním budou
nespokojeni, tak asi to budou vyjadřovat v příštích volbách. Ale skutečně já
nemám kompetenci přímo zasáhnout jakkoliv do řízení krajských nemocnic. Je to
věc samosprávy, tak jak je to i nastaveno v Ústavě. V tomto směru krajská
samospráva je odpovědná za to, jak vede své zdravotnické zařízení.
Obecně samozřejmě mohu říci, že tu situaci sleduji, snažím se aspoň neformálně
konzultovat s panem hejtmanem. On má určitou vizi, kterou prosazuje, zejména
pokud jde o novou nemocnici ve Zlíně. Tam právě je ta otázka – já tedy nevím,
jak přerušil nebo zastavil investice, ale pravdou je, že on má skutečně velmi
reálnou představu o tom, že chce postavit novou moderní nemocnici místo té
současné Baťovy nemocnice ve Zlíně. Principiálně to asi není úplně špatný nápad,
ale je samozřejmě otázka financování. Já aktuálně za sebe nemohu říci, že bych
jakkoli v tom mohl pomoci z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Pak je tu otázka
nějakého dalšího rozvoje.
Pokud jde o nemocnici v Kroměříži a odvolání paní ředitelky, mluvil jsem včera
s paní Žitníkovou, předsedkyní odborů. Ona mě o tom informovala, ale opět, je to
na nějakém konkrétním jednání v rámci té lokality, v rámci té nemocnice. Jestli
odbory vyhlásí stávkovou pohotovost, je to jejich právo, ale já nemám jakoukoliv
pravomoc zasáhnout do personálních otázek, kdo bude ředitelem kroměřížské
nemocnice. Přiznám se, že paní ředitelku jsem viděl myslím jednou v životě.
Maximálně jsem řešil otázku projektu nové magnetické rezonance, která tam byla
schválena z evropských fondů, ale jak vedla nemocnici, to skutečně nedokážu
jakkoliv zodpovědně vyhodnotit.
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V tomto směru bohužel nemohu říci víc než toto, nikoliv že bych se chtěl
vymlouvat, ale zkrátka proto, že ty kompetence ve zdravotnictví jsou takto
rozděleny. Takže my tam v září 2019 budeme provádět kontrolu, ale ta se nebude
týkat toho, jestli někdo měl být odvolán nebo ne. Ta jde po dodržování platné
legislativy, protože krajské úřady mají odpovědnost ze zákona o zdravotních
službách apod.
Poslankyně Marie Pěnčíková: Já přece jenom – přesně jsem to říkala, že chápu,
že to úplně nespadá do vašich pravomocí. Já samozřejmě po vás nechci žádné
konkrétní kroky, proto jsem se ptala jenom na váš názor. Co se týče paní ředitelky,
tak je asi jasné, že tu nemocnici vedla dobře, a alibistické argumenty ve stylu, že
je manažersky vyčerpaná, mi přijdou opravdu směšné.
Stávková pohotovost. Vy sám jste teď řekl na mikrofon, že je to samozřejmě
právo odborářů přistoupit ke stávce. Reakce pana hejtmana byla, že je to
nezákonné, což jim veřejně řekl i přes média. To jsou prostě kroky pana hejtmana,
které vyvolávají tu nevoli, a to až tak velkou, že se obáváme, nebo i ta odborná
veřejnost se obává, že on do konce volebního období zvládne ty krajské
nemocnice zlikvidovat. A já se vás jenom ptám, jestli jako ministr zdravotnictví
souhlasíte v podstatě s likvidací zdravotnictví ve Zlínském kraji.
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Asi by to znělo velmi zvláštně, pokud
bych řekl, že souhlasím s likvidací zdravotnictví ve Zlínském kraji nebo
s likvidací nemocnice ve Zlínském kraji. To rozhodně ne. Já tedy stále, možná
naivně, předpokládám, že to není cíl ani pana hejtmana. Nevím, z jakého důvodu
by to dělal, proč by chtěl zlikvidovat nemocnice ve Zlínském kraji. Pan hejtman
Čunek má určitou vizi, kterou se snaží prosadit. Samozřejmě jsou na ni asi různé
názory a já ji tady také nechci jakkoliv obhajovat, ale na druhou stranu ani
zásadně kritizovat, protože neznám ani ten konkrétní detail. Nemyslím si, že to je
o likvidaci nemocnic.
Já věřím tomu, že se najde nějaký konsenzus, že ta situace se uklidní. Jsem
připraven i za sebe případně nějakým způsobem komunikovat se zástupci odborů,
s panem hejtmanem, mediovat tu věc, ale v konečném důsledku skutečně je to tak,
jak jsem řekl, prostě přímou pravomoc zasáhnout nemám. Děkuji.
(redakčně kráceno)

Volby do Evropského parlamentu
Jak se již většina čtenářů Zpravodaje jistě dozvěděla z jiných zdrojů, do
Evropského parlamentu ve volbách 24. a 25. května 2019 kandiduje KSČM jako
hlavní článek uskupení KSČM – česká levice společně, které zahrnuje i další
menší levicové subjekty. Kandidátní listinu povede Ing. Kateřina Konečná, která
je již zkušenou europoslankyní. Naše okresní organizace bude mít dvě želízka
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v ohni – Kateřinu Ambrožovou Srncovou na osmém místě kandidátky a Evu
Badinkovou na místě dvacátém.

Předvolební glosa
Mnozí z nás máme v živé paměti jednání okresní konference KSČM, která se
uskutečnila v únoru loňského roku (17. 2. 2018). Na jednání konference byli
mimo jiné představeni kandidáti, kteří by měli naši okresní organizaci zastupovat
ve volbách do Evropského parlamentu. Za náš okres byli nominováni ss. Kateřina
Ambrožová Srncová, Eva Badinková, Michal Kostka a Marie Pěnčíková.
Po roce práce jsme se postupně dopracovali až
do ostré fáze závěrečné přípravy voleb do EP.
Na jednání ÚV KSČM v prosinci 2018 byla
schválena kandidátní listina, kde jsme
zastoupeni ss. Ambrožovou Srncovou (vlevo) a
Badinkovou (vpravo), které jsou schválenými
kandidátkami našeho okresu a Zlínského kraje
(s. Kostka se kandidatury vzdal a s. Pěnčíková
je první náhradnicí kandidátky – poznámka redakce). Vedoucí kandidátkou byla
zvolena Kateřina Konečná, stávající europoslankyně a místopředsedkyně ÚV
KSČM. Na celostátní kandidátní listině je zastoupena široká škála známých i
méně známých osobností a hodně mladých lidí. Pozitivní je zejména skutečnost,
že se podařilo vytvořit kandidátní listinu, která nese název: KSČM – česká levice
společně.
Jsou na ní členové KSČM, KSČ, SDS i bezpartijní. Intenzivní příprava celé
předvolební kampaně je průběžně konfrontována s realitou života. Volební
program je připravován pro všechny generace a je jasným vyjádřením naší levice
k evropským hodnotám. Chceme v těchto volbách uspět lépe než ve volbách
komunálních, krajských či parlamentních. Osobně věřím, že svojí aktivitou
přesvědčíme zejména naše voliče o důležitosti jít k volbám a volit kandidátní
listinu naší strany. Začněme tedy každý sám u sebe, přesvědčujme své rodiny,
přátele a známé, že hlas pro KSČM je dobrou investicí pro budoucnost naší země,
a pro důstojný život každého z nás.
RSDr. Jaroslav Procházka (redakčně kráceno)

Celá kandidátní listina KSČM do EP
1.
Kateřina Konečná – 37 let, poslankyně EP, KSČM, Nový Jičín
2.
Andrej Bóna – 23 let, student Masarykovy univerzity, překladatel,
redaktor, SDS, Brno
3.
Arťom Korjagin – 30 let, Sociální Družstvo Střecha, člen družstva,
provozní baru, KSČM, Praha
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4.
Roman Blaško –
49 let, fotograf, redaktor
Haló
novin,
KSČ,
Luboměř
5.
Lukáš Pařízek –
35 let, provozně technický
specialista,
KSČM,
Litoměřice
6.
Dagmar
Švendová – 41 let,
koordinátorka
evropské
levicové nadace, KSČM,
Břeclav
7.
Zdeněk Štefek –
44 let, předseda Výboru
pro památkovou péči,
kulturu a cestovní ruch
Středočeského
kraje,
KSČM, Buštěhrad
8.
Kateřina
Ambrožová Srncová – 36
let, středoškolský pedagog,
KSČM, Zdounky
9.
Petr Pick – 36 let,
výzkumný pracovník –
Výzkumný a zkušební
letecký ústav, bezpartijní,
Praha
10.
Lubomír Ledl –
66 let, poradce ústavního činitele, SDS, Praha
11.
Anna Vaculíková – 25 let, řidička kamionu – dálková přeprava do
zahraničí, KSČM, Jindřichův Hradec
12.
Ivan Maštálka – 36 let, právník, KSČM, Plzeň
13.
Petr Bureš – 41 let, referent zahraničního obchodu, KSČM, Štětí
14.
Richard Pokorný – 39 let, vysokoškolský učitel, KSČM, Plzeň
15.
Pavla Švepeš Šlahúnková – 30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně,
KSČM, Trhové Sviny
16.
Tereza Čechová Humpolcová – 31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM,
KSČM, Tišice
17.
Jaromír Kohlíček – 65 let, poslanec EP, KSČM, Teplice
18.
Zdeněk Ondráček – 49 let, poslanec PS PČR, KSČM, Trutnov
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19.
Jiří Hudeček – 65 let, profesor Univerzity Karlovy v Praze, biochemik,
SDS, Praha
20.
Eva Badinková – 52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR, KSČM,
Holešov
21.
Ludvík Šulda – 39 let, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje, KSČM, Seloutky

Předvánoční posezení OO KSČM

Z předvánočního
posezení se již stala
tradice, která nebyla
porušena ani na sklonku
loňského roku. V čase
adventu se v prostorách
OV
KSČM
sešli
příznivci dobré nálady a
užili si spolu krásné
odpoledne.
Dobrou
náladu navozovala hra
na harmoniku v podání Václava Kuchaře, vánoční výzdoba a malé občerstvení,
které zabezpečily členky LKŽ Haná. I to přispělo k tomu, že zájem o tombolu byl
tak velký, že jsme opět mohli předat finanční dar ve výši dva tisíce korun
dětskému domovu, se kterým už léta spolupracujeme.
Zdeňka Hlobilová

OS ČMS žádá nepromlčitelnost zločinů privatizace
České třídní odbory Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska podporují návrh
nepromlčitelnosti privatizačních zločinů v České republice. Snaha pravice zamést
po 20 letech pod koberec zločiny, spojené s rozkrádáním národního majetku,
9

cíleným rozprodejem, deindustrializací a zbídačením země, je především snahou
krýt vlastní členy a donátory, minulé či stávající spojence a promlčením zamlčet
pravdu o skutečné tváři politické reprezentace a jejich protinárodních cílech
v Česku. Říkáme na rovinu, že majetkový převrat v devadesátých letech byl
motivován jen a pouze snahou rozkrást národní hospodářství a liberalizací rozložit
infrastrukturu, coby potravu pro budoucí českou nebo zahraniční oligarchii.
Podporujeme proto navrhovaná opatření, žádáme o důkladné prošetření řady
kontroverzních případů, o revizi stávajících kauz, které byly řešeny velmi laxně.
Celý dosavadní postup potrestal jen naprosté minimum viníků, řadě z nich
pomohla i naprosto účelová amnestie prezidenta Klause.
Třídní odbory OS ČMS žádají tedy nejen revizi dosavadních zločinů, ale i
zastavení jakékoli privatizace národního majetku. Liberalizace nacpala k prasknutí
břicha oligarchie, samozřejmě na úkor českých občanů. Nikdy nebudeme přijímat
kompromis týkající se národního zájmu našich deseti milionů lidí! Lavírování
v této otázce bereme jako projev spoluviny.
Za revizi privatizace, pryč se zloději a jejich politickými komplici!
Sekretariát OS ČMS

Předvánoční
vystoupení
Náš Levicový klub žen Haná již 8 let
spolupracuje se Speciální základní
školou v Kroměříži. Zúčastňujeme
se různých akcí, které škola pořádá,
jako je například Den matek,
vystoupení
divadelního
spolku
Korálky, přispíváme malým finančním obnosem na tyto akce a pro maminky,
které ve školní dílně zhotovují výrobky pro prodej na prodejních výstavách,
pečeme perníkové dárky.
20.12.2018 se několik děvčat z našeho klubu zúčastnilo divadelního vystoupení
s názvem Sedmero krkavců v Sokolském domě. Když děti nastoupily na jeviště,
viděly jsme jejich rozzářené oči, snahu předvést co nejlepší výkon a potěšit
diváky, kterých se dostavilo opravdu hodně. V tomto okamžiku se člověku
vybavila myšlenka, jestli by tohle zažily v normální škole v rámci tzv. inkluze.
Zda by zažily pocit radosti z toho, že něco dokáží, pocit jedinečnosti a
kamarádství a v neposlední řadě i lásky svých učitelů. Opravdu musíme vysoce
ocenit mravenčí práci všech učitelů a jejich individuální přístup k dětem.
Je nový rok a my všem přejeme ať se jim jejich práce daří.
Jiřina Procházková
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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.
Březen
Charvát Miroslav - 70
Jáchymek Vlastimil - 70
Kremz Miloš - 65
Malý Jan - 75
Mifek Bartoloměj - 90
Vízdalová Jindra – 85
Duben
Gába Karel - 55
Kočová Jana - 70
Procházková Jiřina – 70
Květen
Dlabajová Emilie - 90

Gurská Františka - 85
Hradecká Milena - 70
Matiesková Marie - 75
Merta František - 65
Pátík Petr - 70
Petříček Jiří - 70
Řejha Jiří - 65
Sadil Ivan - 75
Strouhalová Marie - 95
Valová Drahomíra - 85

Smutné sdělení
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen a
pracovitý funkcionář Komunistické strany Čech a Moravy,
bývalý místopředseda okresního výboru s. Ladislav Doležel
ze ZO Kroměříž č. 2.
Upřímnou soustrast celé zarmoucené rodině. Vzhledem
k zásluhám s. Doležela o okresní organizaci na
Kroměřížsku se OV rozhodl udělit s. Doležalovi
nejvyšší stranické ocenění na okresní úrovni,
zápis do Knihy cti in memoriam.
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Vydavatel – kontaktní údaje
OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
Telefon:
725 607 317 (mobil – předsedkyně OV)
725 646 089 (mobil – místopředsedkyně OV)
734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny)
e-mail:
ov.kromeriz@kscm.cz

FB:
web:

https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
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. Celé znění redakcí
krácených článků naleznete zpravidla na webu.

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž
Pondělí
Úterý
Středa – čtvrtek
Pátek – neděle

9.00 – 16.00 hod.
po předchozí domluvě telefonem či e-mailem
9.00 – 16.00 hod.
po předchozí domluvě telefonem či e-mailem

Co
je
pro
připraveno

Vás

Pro zasmání

Dne 7. 3. 2019 od 15 hodin pořádá
OV KSČM oslavu Mezinárodního
dne žen v Domě kultury v Kroměříži.
Srdečně zveme nejen všechny ženy,
ale i k nim patřící muže.

Dne 1. 5. 2019 od 14 hodin se
uskuteční oslava Svátku práce na
Velkém náměstí v Kroměříži, též
pořádaná OV KSČM.

Překlad: Nemám problém s přáteli, kteří
mě žádají o peníze. Ráda se zasměju
jako kdokoliv jiný.
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