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Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení přátelé.
Původní plán říkal, že zpravodaj měl vyjít jindy a jinak. Jenže covidová pandemie
a protipandemická opatření si vyžadovaly své. V pondělí 9. 3. jsme ještě já a s.
Pěnčíková pozdravili za náš okres oslavu MDŽ ve Slavičíně. Která by asi v úterý
už být nemohla. Opatření se měnila rychle. Poprvé po desetiletích jsme nemohli
oslavit normálně 1. máj. Dokonce musel být odložen sjezd KSČM, což určitě není
dobře. Ale asi to nešlo jinak. Když odložili i olympiádu.
Díky iniciativě především Marušky Pěnčíkové se dostalo mnoho roušek tam, kam
bylo potřeba. Dle svých možností pomáhali i další členové strany. Je potřeba
poděkovat všem, kteří napomohli něčemu dobrému.
Snad bude to všechno zlé, co koronavirus přinesl, alespoň k něčemu dobré. Viděli
jsme obrovské nasazení a obětavost sestřiček, doktorů, sociálních pracovníků,
prodavaček, popelářů a celé řady dělnických i dalších profesí, tedy skutečných
hrdinů první linie, kteří dělali vše potřebné. Proti tomu jsme viděli řadu
velkopodnikatelů a vysokopříjmových osob, kteří víceméně jen brečeli.
Našly se i světlé výjimky. Jeden kamarád, který se živí hudbou, se rozpomněl na
své dávné zdravotnické vzdělání a nastoupil do jedné pražské nemocnice, protože
věděl, že bude potřeba. Škoda, že v této branži není víc takových.
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Nic člověku lépe nepřipomene, proč by tu komunistická strana měla být. Aby se
zastala těch obyčejných pracujících lidí, kteří mají málo, ale drží naši společnost
nad vodou. Nezbývá než si přát, aby pandemie rychle skončila, mohla se kvůli
tomu uvolnit opatření, a my zase mohli žít normální život.
Ing. Michal Kostka

Čunek si novou nemocnici prosadil znovu
4. 5. se konalo krajské zastupitelstvo, které bylo neobvyklé v tom, že se o stejném
bodě hlasovalo z popudu ministerstva znovu. Nicméně Čunek si prosadil svou.
Přinášíme názory zástupců strany k danému problému.

Stanovisko VV OV k hlasování zastupitelů za KSČM
V květnovém hlasování o nové nemocnici hlasovali 3 zastupitelé za KSČM
(Badinková, Mařák, Lapčík) proti, 1 zastupitel (Kučera) se zdržel. U části
veřejnosti se objevila negativní kritika Ing. Kučery, že nebyl důsledně proti.
K tomu konstatujeme, že šlo o osobní postoj Ing. Kučery, který navíc neoznámil
předem. Na jednání klubu zastupitelů za KSČM byl k projektu nové nemocnice
velmi kritický. Stanovisko KSČM bylo jednoznačně proti. Nicméně chceme
zdůraznit, že u daného hlasování není praktický rozdíl mezi hlasováním zdržel se
a proti, tedy volba zastupitele mezi zdržel se a proti nemůže mít za žádných
okolností vliv, zda bude usnesení přijato (rozhodující je počet hlasů pro, kterých
pro přijetí usnesení musí být alespoň 23). Ing. Kučera tedy schválení nové
nemocnice nijak nepomohl.
Pro úplnost dodáváme, že Ing. Kučera se dávno před tímto hlasováním sám
rozhodl nekandidovat v dalších volbách do krajského zastupitelstva.
VV OV KSČM Kroměříž

Vláda jednoho muže
Jak jinak nazvat současnou vládnoucí garnituru, které vévodí hejtman Čunek a
která se jako černý mrak vznáší nad Zlínským krajem. Pod taktovkou tohoto muže
je Zlínský kraj rozebírán šroubek po šroubku. Veřejné finance plynou kdoví kam a
kdoví komu. Nad touto chobotnicí, která proplétá chapadla Zlínským krajem, by
zaplesalo srdce nejednoho autora detektivek.
Potom se tedy není co divit, že opětovné hlasování o nové Baťově nemocnici a
schválení této investice dopadlo, jak dopadlo. Miliardový projekt byl schválen o
jediný hlas. Proč se tak stalo či proč dotyčný ruku nakonec zvedl, by bylo
spekulativní. Investice, která by měla být v objemu osmi miliard korun, dostala
tedy zelenou. Ovšem v souvislosti s tím pomalu vyplouvají na povrch nekalé
praktiky a také otázky, na které jsme nedostali odpovědi.
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Na splácení projektu by kraj ročně vydal ze svého rozpočtu 225 mil. To je zcela
mimo ekonomické chápání. Je nereálné si myslet, že stavba vyjde na »pouhých
osm miliard«. Vždyť jenom počítačové vybavení a IT systém pro takovou
nemocnici stojí řádově miliardu korun. Nikdo není schopen zaručit ceny
stavebních prací. Stavební garance prostě nikdo nedá. A protože slibem
nezarmoutíš, tak se i v této vypjaté situaci slibuje miliarda nemocnici v Kroměříži.
Ano, té nemocnici, které se měla rušit porodnice a která byla mnohokrát vzývána
jako přebytečná a odkud museli odejít lidé, kteří ji stavěli na nohy.
A upřímně, pořád vidím v pozadí všeho tohoto jednání ohromný finanční gigant, a
tím je Penta. Jinak si totiž aroganci a nechuť přijmout argumenty protistrany
neumím vysvětlit. Potřeba peněz do silnic, dostavby dálnic, sociálních služeb či
školství bude zřejmě na vedlejší koleji.
Ve víru dění uniká opravdu jeden nesporně zarážející fakt, a to ten, že jde o
finance veřejné, nikoliv finance hejtmanství a jeho kamarádů. A tak konstatování,
že veřejné finance se mají vynakládat s péčí řádného hospodáře, vezme za své.
Jenže jde o peníze nás všech, a tak bychom se právě měli starat o to, kam směřují.
Doba pokoronavirová investicím přát moc nebude. Nejen že státní pokladna bude
prázdná, ba co víc, bude zadlužená až po uši, ale sníží se daňové příjmy státu. Ale
ve státě dánském, tedy pardon »zlínském«, bude jako vždy vše zalité sluncem.
Nemohu se zbavit dojmu, že tentokráte to nebude tunel Blanka, ale Zlíňanka.
Ing. Bc. Eva Badinková

Trn v oku
Suverenita Jiřího Čunka mě přiměla k napsání tohoto příspěvku. Rozhodl jsem se
po přečtení titulní strany webu Zlínského kraje po jednání ZZK dne 4.5.2020, zde
se znova hlasovalo o projektu nové krajské nemocnice a stejně jako na zasedání
zastupitelstva v prosinci 2019, kde se o zařazení bodu o schválení investičního
záměru a i v samotném hlasování o něm rozhodlo minimálně velmi pochybně.
Hejtman komentoval diskuzi, která proběhla na zasedání a většinově nebyla
nakloněna tomuto záměru ani celkové situaci ve zdravotnictví ve ZK, především
však pochybností o celkových nákladech na výstavbu nové nemocnice,
následujícími slovy: „Tyto bludy vycházejí nejen ze strachu a nevědomosti lidí,
ale záměrně je vytvářejí politici, kterým je NÁŠ ÚSPĚCH TRNEM V OKU a už
nemůžou škodit, protože ztratili důvěru voličů tím, že ve svých veřejných
funkcích kradli.“
Tato citace je takřka na podání trestního oznámení pro křivé nařčení. Jestli někdo
v minulosti kradl a pan hejtman o tom ví, měl by spolupracovat s orgány činnými
v trestním řízení. Je to dokonce zákonná povinnost a vypouštět takto nepodložené
informace do éteru není hodno člověka, který by z titulu své funkce měl bojovat
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proti nešvarům, jako je korupce a zlodějina. Proto mám i dotazy k vysvětlení
tohoto výroku:
1. Kdo tedy podle výše uvedeného výroku kradl a jaké jsou k tomu důkazy?
2. Jaký je úspěch současné koalice (vyjma hnutí ANO, které dle dřívějšího
výroku pan hejtman k fungování nepotřebuje), především v oblasti
zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb?
Už teď přece víme, že slibovaný integrovaný dopravní systém nefunguje, nevyšel
ani pokus o převedení třinácti pobytových zařízení v sociální oblasti na obce (ze
zřizovatelské funkce ZK) a zdravotnictví takový rozvrat v našem kraji nezažilo od
vzniku krajů. Tak kde tedy jsou ty „úspěchy“?
Ing. Ivan Mařák (redakčně kráceno)

Nic je nedokázalo nahlodat
Co mě osobně ve světle dalších okolností překvapuje, je jednota zastupitelů
KDU-ČSL a STAN. Zatímco ve stranách novou nemocnici nepodporujících se
přeběhlíci našli, s tvrzením, že je přesvědčily argumenty pro nemocnici, nikdo
z KDU ani STAN se nenechal přesvědčit argumenty opozice. Nikoho z nich
nepřesvědčila ani dosti podstatná část odborné i laické veřejnosti, která se
proti nové nemocnici stavěla. A co víc? Zastupitele KDU nezviklal
v přesvědčení ani vlastní volební program, kde se naopak vyslovovali pro
rekonstrukci nemocnice stávající. Co měl v programu STAN, se mi dohledat
nepovedlo. Dále snad mohl zastupitele těchto stran nahlodat poměrně
nestandardní způsob předložení nové nemocnice na prosincovém zastupitelstvu.
Nenahlodal. Obtížná předvídatelnost finanční situace kraje po pandemii
covidu také na tyto zastupitele nezapůsobila.
Nejvíc fascinující ovšem asi je jedna věc. Že ani jednoho jediného zastupitele
těchto stran nezviklalo ani nepsané pravidlo, dodržované ve většině zastupitelstev.
To zní, že na konci volebního období se nedělají zásadní rozhodnutí. Ta se
většinou přenechávají zastupitelstvu novému. Ani jeden z těchto zastupitelů si
neřekl, projekt je super, určitě o něm ve volbách přesvědčíme voliče, získáme
daleko silnější mandát a nebudeme potřebovat přeběhlíky pro tak velký projekt je
půl roku minimální zdržení. Všichni, jako jeden muž, se zřejmě nechali
přesvědčit, že půl roku zdržení je pro takový projekt zdržení přímo smrtelné,
neakceptovatelné a neodpustitelné.
KDU-ČSL a STAN si tak mohou gratulovat, když už ne k programové konzistenci,
tak k přímo neuvěřitelné ideové jednotě svých zastupitelů. Že i v tak
diskutované věci dokážou hlasovat jako jeden muž. Nebo si gratulovat nemohou?
Pomiňme ošklivá podezření, že na některé zastupitele byl snad vyvíjen nějaký
nátlak nebo něco horšího. Pak to ovšem lze vykládat i tak, že zastupitelé těchto
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stran rezignovali na vlastní rozum. Že prostě odhlasují, co jim stranické vedení
uloží, a šmitec.
Volič zvažující volbu těchto stran by si tak měl zodpovědět otázku, zda je tato
ideová jednota předností těchto stran nebo něčím nežádoucím.
Ing. Michal Kostka (redakčně kráceno)

Oslavili jsme to jinak!
Vzhledem k nemožnosti větších veřejných akcí jsme 1. máj oslavili alespoň tak,
že jsme věnovali peníze na dobročinné účely (ještě upřesníme). Příspěvek
10 000 Kč věnuje OV KSČM Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče
v Kroměříži pro oddělení interny. Půjde tak o drobné vylepšení pracovních
podmínek pro platově podhodnocené sestry, které se denně starají o naše zdraví.
Tyto peníze bychom jinak věnovali na klasické oslavy 1. máje.
Videopozdrav natočila také předsedkyně KSČM Kroměřížskou Marie Pěnčíková.
Kromě toho jsem jako místopředseda KSČM na Kroměřížsku přednesl projev
v živém vysílání na Facebooku.
Ing. Michal Kostka

Předání finanční částky 153 000,- Kč a roušek
Krajské nemocnici Tomáše Bati
Ve středu 20. května předal předseda ÚV KSČM V. Filip spolu se zastupitelem
Zlínského kraje Ivanem Mařákem, poslankyní Marií Pěnčíkovou a předsedou KV
KSČM Zlínského kraje Pavlem Kročou řediteli KNTB symbolický šek na
153 000,- Kč řediteli MUDr. Radomíru Maráčkovi. Jde o část finančních
prostředků z celkové částky více než 450 000,- Kč, které mezi sebou vybrali
poslanci a krajští a obecní zastupitelé za KSČM jako poděkování všem, kteří
pracují ve zdravotnictví, tedy v první linii boje proti koronavirové pandemii.
Finanční prostředky byly rozděleny rovným dílem a předány zástupcům Krajské
nemocnice Tomáše Bati a Krajské zdravotní a. s. v Ústeckém kraji a nemocnici
v Olomouci. Obdarované nemocnice byly vybrány ve spolupráci s předsedkyní
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR D. Žitníkovou. Kromě výše
zmíněných finančních prostředků bylo předáno fakultní nemocnici i 1000 roušek.
V rámci přijetí vyjádřil předseda ÚV KSČM V. Filip velké poděkování všemu
zdravotnickému personálu za jejich nezměrné úsilí a obětavost v těchto nelehkých
měsících a zároveň pochválil i vysokou úroveň zdravotní péče v ČR. Dále si
s panem ředitelem MUDr. Radomírem Maráčkem vyměnili své názory na
současnou situaci ve zdravotnictví.
Ing. Pavel Kroča
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Raději životní prostředí než vojenské nákupy
Česko podle vědců prochází obdobím nejhoršího sucha za posledních 500 let.
Ministr životního prostředí Richard Brabec řekl na tiskové konferenci
k opatřením proti suchu v loňském a letošním roce, že situace je
katastrofická. Na tiskovou konferenci v České televizi reagovala Marie
Pěnčíková, stínová ministryně životního prostřední za KSČM.
"Pan ministr daný stav shrnul, neřekl nic, co bychom nevěděli. Poreferoval o tom,
co všechno ministerstvo chystá, ale nějaká naděje do budoucna z toho pro mě
nevyplynula. Mluví sice o tom, že podporujeme tisíce projektů, máme na to dvě
miliardy, ale bez koncepce jsou to takové výstřelky do tmy. Vůbec se tam neřeší
problematika zemědělství, nemluvil o záborech půdy a o dalších věcech, které na
tiskovce nebyly vůbec zmíněny.," řekl Pěnčíková.
"Dlouhodobě ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí
upozorňujeme na to, že zábory půdy jsou velké a ochrana zemědělského půdního
fondu patří mezi naše priority, upozorňujeme dlouhodobě na to, že finance, které
zbytečně investujeme na vojenské nákupy, zahraniční mise, bychom mohli lépe
investovat právě na ochranu životního prostředí," pokračovala poslankyně KSČM.
Mediální úsek ÚV KSČM

Hlasování o přísedících
Ovšem jedna věc (na zastupitelstvu kraje) se ztratila ve víru událostí, a to
hlasováni o přísedících soudu. To byl výsměch demokracii. Jen protože se někdo
přizná, že pracoval jako politický pracovník, a byl jak prašivý hlasován do této
funkce samostatně oproti zbytku kandidátů, mě utvrdilo v tom, že opravdu v této
zemi si vysvětluje demokracii každý po svém. A ten největší křikloun (ne hejtman)
má máslo na hlavě. Ano, namítáte – zastává se komunistky (Ing. Butnikošarovské,
nakonec zvolena nebyla – poznámka redakce). Ale příště se znelíbíte třeba právě
vy. Třeba jen proto, že čůráte víc doprava...
Ing. Bc. Eva Badinková

Odklad sjezdu
Jak mnozí již víte, z důvodů protipandemických opatření byl odložen XI. sjezd
KSČM, a to na 28.-29. 11. 2020. V souvislosti s tím připomínáme výběr
mimořádných sjezdových členských příspěvků, a to ve výši 50 Kč.

A teď jsme všichni socialisti – už zase…
Mimo krize jsme denně masírováni ideologií, kdy slyšíme, že zásahy státu do
života lidí a ekonomiky by se měly minimalizovat, že stát jako hospodář stojí za
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kulové, že kdo není úspěšný, si to zavinil svým nedostatkem pracovitosti nebo
schopností a stát by mu pomáhat neměl. Natož aby stát škodil ekonomice tím, že
bude mít vlastní podniky nebo že by chtěl po bohatších, ať přispívají na daních
více než chudší. Tyto postoje lze nazvat preferencí volného trhu nebo také
neoliberalismem. Neoliberální postoje u nás zastávají především pravicové
strany. Je zdravotní krize řešena v souladu s neoliberálními postupy?
Díkybohu ne. Stát se do věci rázně vložil. Nechci hodnotit konkrétní opatření,
nejsem epidemiolog. Snad se vyjádřím jen k tomu, že mi přijde nepochopitelné, že
se opatření bez vysvětlení měnila ze dne na den. I zákaz pro boršickou likérku
vyrábět dezinfekci mi přišel zvláštní. Ale obecně považuji za správné, aby stát při
závažné epidemii opatření dělal. Tento názor sdílí i jinak neoliberální strany.
Svorně jako jeden muž říkají, že stát má dělat opatření, má dělat zákazy, má
omezovat lidské svobody, aby se následky pandemie snížily. Možná jen nějací
mimoparlamentní extrémisté říkají, že bez státu by bylo lépe.
Pravice jde ještě dál. Jsou podle ní správné i zásahy státu do ekonomiky. Žádný
problém se zavřením hospod, restaurací a dalšími omezeními podnikání. Navíc –
navrhuje, aby stát lil peníze těm, co jsou sociálně postižení, dokonce i firmám, aby
udržely své podnikání. Štědrost pravice v dobách koronavirových zdá se být
přímo neuvěřitelná. Jako by nám pravice říkala – teď jsme všichni socialisti,
nechceme volný trh, chceme zásahy státu do ekonomiky, chceme sociální
opatření, kašleme na škrty a vyrovnaný rozpočet (na vyrovnaný rozpočet
ovšem neoliberálové kašlali vždy, přes megaškrty nebylo problém vyrábět deficit).
Hláška „teď jsme všichni socialisti“ je už poměrně stará – více než sto let.
Objevovala se i v době finančně-ekonomické krize, kdy reagovala na to, že mnohé
vlády nalily peníze do velkých bank, protože byly „too big to fail“, příliš velké,
aby padly. Tedy, krize, ač jejich příčina byla jiná, měly jedno společné. Byly
řešeny státy a jejich zásady do chodu společnosti a do ekonomiky. A jindy
neoliberální pravice žádá to, aby stát valil peníze všude možně, i do velkých firem.
Jsem ten poslední, kdo by se stavěl proti pomoci těm nejpotřebnějším v době
největší zdravotní krize za minimálně půlstoletí. Pomoct zejména nízkopříjmovým
s nájmy, hypotékami, životními náklady, pokud je krize zasáhla i ekonomicky.
Nicméně, stát nesmí pomáhat jen v době krize. Stát musí pomáhat i těm, kteří
se proti své vůli do nouze dostanou díky špatným okolnostem i v době dobré. A
stát na to musí hlavně mít. Tzn. musí mít příjmy např. z progresivního zdanění
nebo daně z luxusu, kterými tuto pomoc pokryje.
Není udržitelné, aby v dobách dobrých neměl stát téměř žádné příjmy a v dobách
zlých, kdy je na tom ještě hůř, aby cáloval. A má-li pomáhat velkým firmám, tak
něco za něco. Tzn. za pomoc např. dostat majetkový podíl. Ne ještě vytvářet zisky
pro jiného.
Ing. Michal Kostka (redakčně kráceno)
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Ani pomník bez kytičky
Zástupci OV KSČM Kroměříž ani v roce 75. výročí
osvobození Československa nezapomněli na žádný
z pomníků padlých hrdinů na území svého města, u
každého položili květiny a v tiché vzpomínce uctili
památku našich osvoboditelů.
Kvůli protipandemickým opatřením bez větší účasti
veřejnosti.
VV OV KSČM Kroměříž

75.
výročí
Československa

osvobození

Letošní oslavy 75. výročí osvobození a pietní akty
proběhly ve stínu pandemie coronaviru. Měly
komorní ráz bez účasti veřejnosti.
V Kroměříži byly individuálně položeny věnce a
kytky ke hrobu armádního generála Ludvíka
Svobody, památníku padlých před Květnou
zahradou, památníku padlých rumunských vojáků a
domu L. Svobody. Za Městskou radu KSČM
Kroměříž jsme zde položili kytice spolu se
zastupitelkou ZZK s.
Ing. E. Badinkovou.
U hrobu L. Svobody
dále položili věnce a
kytky – gen. konzul
RF v Brně, zástupci
Nočních Vlků a
Národní Domobrany,
ředitelství
KVV
Zlín, poslankyně PS
PČR s. Ing. M.
Pěnčíková,
poslankyně EP s.
Ing. K. Konečná
(součástí delegace
byli
dále
ss.
Hlobilová, Kostka,
Ambrožová Srncová
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– poznámka redakce), vedení města Kroměříže –
starosta Mgr. J. Němec s místostarosty Mgr. D.
Hebnarovou, a Mgr. K. Holíkem. Za Společnost
Ludvíka Svobody položil věnec s. Ing. J. Adamík
a RSDr. J. Procházka.
Ing. Jaroslav Adamík

Jak udělat z ČR
vyspělého světa?

periferii

Útočíš-li na komunisty, je dovoleno vše.
Převracet historii, vyzývat k vraždění, cokoliv. A
téměř nikdo si nebude stěžovat.
Zdá se, že v době nedávné se s antikomunismem
vypořádalo sousední Německo. Pravicové strany
se snažily o vytlačení socialisticko-komunistické
strany Die Linke z vedení Durynska. To vedlo ke
zvolení liberála Kemmericha s podporou polofašistické
AfD durynským premiérem. Kemmerichovi nezbylo
než s ostudou odstoupit, nemalá ostuda to byla i pro
zbytek pravice. I dříve antikomunističtí křesťanští
demokraté souhlasili, aby se premiérem stal znovu
Ramelow z Die Linke s tradiční podporou sociálních
demokratů i zelených.
Trošku jiné je to v Rusku. Tam vládnoucí putinovská
oligarchie si slovně příliš útočit na komunisty nedovolí.
Ví, že by se jí to nemuselo zcela vyplácet. Ale falšovat
volby v neprospěch komunistů, to jim problém
nečiní. Ovšem zde zabodovala pravicová opozice
v čele s Navalným. I když Navalnyj nemá ke komunistům zrovna blízko, vyzval
své příznivce, ať proti putinovcům podpoří vždy toho nejsilnějšího kadidáta,
většinou komunistu. V Rusku se tedy alespoň opozice dovede spolčovat proti
putinovcům, antikomunismus nepotřebuje.
A u nás? Nedávno jsem na sociálních sítích objevil klenot Jana Jetmara. Nebudu
se zabývat všemi tvrzeními „slovutného“ pana Jetmara, omezím se na to
nejhlavnější. Prý nemůžeme slavit osvobození v 2. světové válce, to můžou
slavit jen západní země, sdělil tento „velký myslitel“. Tento text sdílel kamarád
se slovy, že něco takového tesat do kamene v dnešní době nemá smysl, ale aspoň
by se to mělo sdílet. Když jsem ho upozornil, že když nic jiného, měli bychom
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oslavit ty osvobozené z koncentráků, tak přiznal, že názor je extrémní. Toť vše,
víc to nijak řešit nechtěl.
ČR se již dostala na ekonomickou periferii, kdy některé korporace zde mají
menší náklady na zaměstnance než v Číně. Pokud se chceme dostat i na
periferii politickou, tolerujme dále primitivní, násilný antikomunismus.
Povzbudíme tím tak nechutné a zvrácené politické proudy, že se možná ještě
nebudeme stačit divit. I u toho Hitlera to začínalo antikomunismem…
Ing. Michal Kostka (redakčně kráceno)

Oslava MDŽ v Kroměříži
Jako tradičně jsme v Kroměříži uspořádali oslavu MDŽ, a to 5. 3. Zahrála muzika,
bylo připraveno drobné občerstvení, každá žena dostala kytičku a nám se tak snad
podařilo všechny ženy potěšit.
Ing. Michal Kostka
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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
Nelešovská Elena - 80
Goldemund Miroslav - 75
Ospalíková Eliška - 85
Huličníková Božena - 90
Sedláček František - 90
Kuželová Danuše - 70
Květen
Litvín Andrej - 75
Andrýsek Jaroslav - 60
Milerová Zdeňka - 75
Dostál Miroslav - 70
Polák František - 70
Dudová Kamila - 55
Procházka Antonín - 70
Kuchař Václav - 75
Řehák Ivo - 65
Lopreis Stanislav - 80
Smetana Bedřich - 85
Pěnčík Jaroslav - 75
Štoplová Marie - 70
Zach Jiří - 75
Uhlíková Anna - 70
Červen
Valkoun Stanislav – 90
Bláhová Zdeňka - 90
Duben
Fiala Oldřich - 75
Brňovjak František - 70
Hudečková Bohuslava - 75
Hovadík Jiří - 70
Minksová Marie - 80
Kadlík Jaroslav - 80
Rozsypalová Anna - 80
Lukášová Růžena - 85
Vybíralová Olga - 70

Smutné sdělení
24. února naši stranickou organizaci nadobro opustil Bartoloměj
Mifek ve věku nedožitých 91 let.
25. května ve věku 86 let naši stranickou
organizaci nadobro opustil Josef Malý. Ten byl dlouholetým
předsedou ZO Kroměříž č. 33 (Zlámanka). Pod jeho vedením
dosahovala řadu let KSČM ve Zlámance mimořádných
úspěchů. Po zániku této ZO byl krátce členem ZO Kroměříž č.
31.
Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad
těmito úmrtími a rodinám upřímnou soustrast.
11

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:
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. 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
Čtvrtek – neděle

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

Pro zasmání
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