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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
říjen 2019 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi. 

Letní čas je za námi. V těchto letních měsících jsem měla čas se s vámi setkávat a 

diskutovat na různá témata, ať již ta pracovní nebo jen tak rozjímat o životě. 

Pracovně jsme se točili zejména kolem příprav výročních členských schůzí, které 

jsou již v tuto dobu v plném běhu. Vašim úkolem je porvat se nejen se situací ve 

vašich základních organizacích, ale také se zamyslet nad případnými členy, kteří 

by se mohli zapojit do práce vyšších stranických orgánů. Okresní konference se 

totiž kvapem blíží a již v lednu na jejím zasedání bude zvoleno nové vedení 

okresní organizace. 

Ovšem možná ještě těžším a zodpovědnějším úkolem bude sestavení kandidátní 

listiny pro krajské volby v příštím roce. Tak, jak jsme si s mnohými říkali, budou 

to volby pro nás velice důležité. Pro všechny kandidáty tak bude předvolební čas 

náročný, protože budou bojovat nejen se stále trvajícím antikomunismem. 

Doufám, že se zamyslíte nad vhodnými jmény, ať už z řad stranických, tak určitě i 

z řad našich sympatizantů. I vámi vyslaní delegáti budou totiž v lednu o výběru 

kandidátů do krajských voleb rozhodovat. 

Přeji vám všem příjemné podzimní dny. 

Ing. Marie Pěnčíková 

K 
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Zastupitelstvo řešilo 
jak dál s nemocnicí 
Dne 9. 9. 2019 proběhlo 21. zasedání 

Zastupitelstva Zlínského kraje. Na 

programu byl mimo jiné bod 

„Modernizace a dostavba KNTB ve 

Zlíně“. Když v červnu neprošel návrh 

na výstavbu nové nemocnice 

v Malenovicích, předložilo hnutí ANO 

návrh na studii rekonstrukce stávající nemocnice tak, aby bylo co srovnávat. 

Přesto, že materiál byl rozšířený po připomínkách KDU-ČSL a projednaný v radě, 

jej především lidovci a zástupci STANu odmítli v zastupitelstvu podpořit, 

především pro jeho zbytečnost. Předkladatel, v tomto případě zástupce hejtmana p. 

Sukop, se rozhodl pro předložení upraveného návrhu původně radou projednaného 

znění. Po hodinové diskusi došlo k hlasování, které opět potvrdilo neústupnost 

pana hejtmana, lidovců a zástupců STANu a SPD. Zastupitelstvo ale v tomto 

případě většinově, poměrem hlasů 24 pro, 15 proti a 6 se zdrželo, přijalo usnesení 

o zpracování této studie. Nepřijetí by zřejmě znamenalo nicnedělání do konce 

volebního období a řešení celé situace až v novém zastupitelstvu nejdříve na 

podzim v roce 2020. 
Podařilo se tak prosadit vypracování srovnatelných materiálů, které mohou přinést 

jasno, které řešení je lepší. Nepredikuji, jakou cestou se nakonec půjde, ale snad 

přinese dobré podklady pro další rozhodování. Ty rozhodně chyběly, ale zřejmě 

někteří věděli doposud víc než ostatní. 

Ing. Pavel Kroča 

Časovaná bomba 

I tak se dá nazvat situace kolem zdravotnictví, nejen v celé zemi, ale zvláště ve 

Zlínském kraji. Po neúspěšném tanečku hejtmana Čunka kolem nové nemocnice, 

nastal jakoby oddychový čas. Ale jen zdánlivě. Své mocenské zájmy musí přeci 

hejtman prosadit, a tak se v tichosti hledá skulina, kterou by se dalo jít. Uplácení, 

nabízení teplých místeček a mnohé další výdobytky doby, jsou v tomto volebním 

období na pořadu dne v rámci hlasování pro „novou nemocnici“. A to ještě dělá ze 

zastupitelů hlupáky. Inu, i s tímto se musím potýkat jako zastupitelka. 

Ale zpět k tématu. Nová nemocnice je v nedohlednu-zatím. Vyhodit 8 miliard 

korun z peněz daňových poplatníku není to nejlepší. A částka by nemusela být 

konečná a jistě by také nebyla. Ale občany také trápí stav a přístup zdravotního 

personálu. Nejsou lékaři, sestry a ostatní zdravotnický personál. Lidé jsou unaveni, 
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přepracovaní a podrážděni. Pacienti cítí velkou nespokojenost všude, kam se 

podívají. A tak se zase pomalu stávají rukojmími v tomto nerovném boji. 

Samozřejmě chybí peníze, jak na výplaty, tak na financování zákroků 

v nemocnicích. Pojišťovny za stejný zákrok platí každé nemocnici jinak, asi podle 

výše úplatků. Přitom třeba v KNTB došlo v roce 2018-2019 k nárůstu počtu 

ošetřených pacientů a ke zkvalitnění zdravotnických služeb. 

V současné době je schváleno vypracování nové studie, která by srovnatelně řešila 

modernizaci stávající KNTB. Že to lze, o tom jsem se přesvědčila na jednáních 

s mnohými odborníky z oboru stavitelství a stavebnictví. Doufám, že navrhovaná 

studie bude relevantní ke studii „nové Baťovy nemocnice“. Nejistota vládne i 

kolem Záchranné lékařské služby, kde také chybí lékaři. Občas, pokud to 

nevyžaduje situace, k případu vyjíždí sanitka bez lékaře. Ten je totiž třeba jinde, 

kde jde o pacienta s vážnější diagnózou. Sama vím, kolik zákroků má dennodenně 

záchranka v Bystřici pod Hostýnem. Kolikrát musí vyjíždět a nedej bože, že je 

nějaká hromadná havárie. Výpomoc je potřebná i ze sousedních krajů. 

Laická veřejnost není příliš dobře informovaná o dění v nemocnicích, ale ani 

kolem nemocnice. Vedou se diskuse typu jedna paní povídala, a to je špatně. 

Problémů je opravdu hodně a krom zdravotnictví, na soudku s prachem sedí také 

doprava a sociální systém. Takto se chová hejtman Čunek k občanům tohoto kraje. 

A jak jsem předeslala v názvu, že zdravotnictví kraje je časovanou bombou, tak 

doufám, že onen pomyslný doutnák nebude zapálen a nedoplatíme na to všichni! 

Práce mě, ale nejen mě, čeká ještě opravdu hodně. 

Děkuji Vám všem za podporu a těším se na shledání s Vámi. 

Ing. Bc. Eva Badinková 

Starosta Kroměříže nepravdivě obvinil opozici 
Na posledním kontrolním výboru města bylo celkem živo. Výbor projednal 

stanovisko ministerstva vnitra, kde se tvrdí, že členové kontrolního výboru mají 

právo na podkladové materiály z rady, pokud s tím souhlasí zastupitelstvo. Tedy, 

dřívější stanovisko právníků města bylo chybné. Nic proti tomu, každý se může 

splést. Nicméně asi je vhodné zmínit, že starosta v tiskové zprávě v dubnu obvinil 

kontrolní výbor (jehož členem jsem i já) z toho, že město tlačí do porušování 

zákona, nyní lze jednoznačně říct, že obvinění bylo naprosto neoprávněné. A 

k tomu ještě koaliční zastupitelka Janoušková prohlásila v INFOnovinách 

zastupitele podporující požadavky kontrolního výboru za nezodpovědné, o čemž 

již bylo v tomto zpravodaji informováno. 

Dalším významným bodem kontrolního výboru byla kontrolní zpráva k dotacím. 

Sečteno, v dotacích je nepořádek a metodika pro jejich rozdělování je spíše 

cárem papíru. Jak k tomu mohlo dojít v „transparentním“ městě s mnoha 

profesionálními úředníky i místostarosty, je zajímavá otázka... 

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/mestsky-urad-pracuje-transparentne-nemuze-ale-porusovat-zakony/
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V neposlední řadě se město v tiskových zprávách chválí prací na plánu rozvoje 

sportu. Ten ale podle zákona už dávno mělo mít a jen bůh ví, zda by se na něm 

pracovalo, nebýt upozornění kontrolního výboru. Ten už město ovšem v tiskových 

zprávách nechválí... 

Ing. Michal Kostka 

Vyjádření ke stíhání starosty Kroměříže 
Tak máme v Kroměříži hattrick. Donedávna trestně stíhaného premiéra, kdysi 

trestně stíhaného hejtmana a teď trestně stíhaného starostu. Sluší se dodat, že ne za 

akcionářskou dohodu, jak někteří tvrdí. Dohodu snad nikdo ani nezpochybňuje. 

Ale za výběr právníků. Na věc se mě ptal redaktor Kroměřížského Deníku: 

Redaktor: Prosím, nemohl by ses mi oficiálně vyjádřit k obvinění starosty? 

Nějaká reakce? Měla by se vyvolat diskuze o jeho kompetentnosti? 

Já: Za mě osobně: To, že je obviněn starosta, jistě není pro město jako takové 

příjemné. V každém případě by měla být orgánům činným v trestním řízení 

ponechána volnost ve vyšetřování a policie by neměla být ovlivňována veřejnými 

vyjádřeními politiků, jak se nyní děje. 

Diskuze o tom, zda je vhodné, aby funkci starosty vykonával obviněný člověk, je 

jistě legitimní, koneckonců nebyl jsem ani příznivcem podpory Babišovy vlády, i 

z důvodu podivností kolem Čapího hnízda. Nicméně vzhledem k faktu, že městská 

koalice jakékoliv návrhy opozice většinou zamítá, tuto diskuzi musí především vést 

koalice sama. Samozřejmě, jsem i příznivcem 

zásady, že věrohodně očištěný člověk by měl 

mít právo se do funkce vrátit. Takže především 

nechme policii a další orgány konat a uvidíme. 

Ing. Michal Kostka 

Eva Badinková Ženou roku 
V souvislosti se státním svátkem České 

republiky ocenila v sobotu 26. října Komise 

žen ÚV KSČM aktivní ženy cenou Žena roku. 

Ocenění převzalo z rukou místopředsedkyně 

ÚV KSČM a europoslankyně Kateřiny 

Konečné, předsedkyně Komise žen Soni 

Markové a tajemníka Institutu české levice 

Jana Klána devět členek KSČM. Jedna 

v kategorii do 40 let, šest v kategorii nad 40 

let a dvě obdržely zvláštní ocenění. 

https://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-obvinila-starostu-z-trestneho-cinu-20190923.html
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Do momentu vyhlášení byla jména oceněných držena v tajnosti a od června, kdy 

Komise žen na svém zasedání posoudila více než čtyři desítky nominací, nebylo 

vyzrazeno jediné jméno. Květiny a sklenku s ženským motivem převzaly 

(abecedně) Vlasta Babovcová, Eva Badinková, Alena Grospičová, Miloslava 

Hudaková, Erika Kohoutová a Miroslava Vašíčková; Petra Prokšanová; 

v kategorii zvláštních ocenění Věra Bořilová a Anna Vaculíková. Na slavnostní 

vyhodnocení byly pozvány všechny nominované. 

Cílem je poděkovat nejaktivnějším členkám KSČM, které ve svém volném čase 

pracují pro obec, město či komunitu občanů, zkrátka pro zlepšení života 

společnosti, věnují se mládeži, jsou aktivní ve spolkovém životě a kromě toho, že 

nezanedbávají svou rodinu, jsou aktivními funkcionářkami strany. Ne náhodou má 

Žena roku motto „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na 

tmu“. Letos proběhl již druhý ročník. 

„Těší nás, že ve druhém ročníku vzrostl počet žen, které nominovali členové a 

členky strany, základní organizace, stranické orgány atp. Na rok 2020 Komise žen 

vyhlašuje třetí ročník této akce,“ sdělila Marková. Dispozice budou včas 

zveřejněny, soutěž dozná drobných změn a bude mít novinku. 

Monika Hoření (převzato z Haló novin a zkráceno) 

Vyjádření k ochraně vody 
Ochrana vody se v poslední době stává opravdu populárním tématem. KSČM má 

ochranu vody a přírodních zdrojů ve svém programu dlouhodobě. Snažíme se 

tento cíl naplňovat. KDU-ČSL byla minulé volební období ve vládě, měla 

ministra zemědělství, a přesto se o nic zásadního v hospodaření s vodou 

nezasadila. My jsme tento návrh předložili s dobrým úmyslem a byli jsme 

připraveni o něm debatovat. To, že najednou přichází i jiné kluby s vlastními 

návrhy, je na jednu stranu přínosné, na druhou stranu se opět zbytečně budou 

tříštit síly, jen aby někteří ukázali, že oni se taky snaží něco dělat. Uvidíme během 

projednávání, jestli to myslí vážně nebo se jen snaží nahnat politické body. 

Ing. Marie Pěnčíková 

KSČM k brexitu 
Přestože jedním z faktorů, že k brexitu došlo, bylo i selhání Evropské unie 

v dobách poznamenaných několika krizemi, považuje KSČM za 

neoddiskutovatelné, že proces vyjednávání a schvalování dohody o vystoupení je 

poznamenán chybami a neschopností hned dvou britských vlád. Dnes máme na 

stole již druhou dohodu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a nezdá se, 

že by měla v britské Dolní sněmovně větší šanci než již třikrát odmítnutá dohoda 

první. KSČM považuje za velmi žádoucí, aby brexit probíhal podle dohody 

http://halonoviny.cz/articles/view/52364339
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jelikož pouze tak je možné udržet mír na irském ostrově, ochránit práva občanů 

EU ve Velké Británii, české podniky nepřijdou ze dne na den o důležitého 

partnera, dojde k zachování přátelských vazeb mezi oběma subjekty, což je 

vhodné už z toho důvodu, že Velká Británie je stálým členem Rady bezpečnosti 

OSN, a navíc by odchod bez dohody vehnal Velkou Británií do náruče USA, což 

by mohlo vést k ekonomické a sociální devastaci ostrova. 

Brexit je od začátku vyjednávání primárně britským problémem, jelikož velmi 

úzce souvisí s naplňováním Velkopáteční dohody, která přivedla na Britské 

ostrovy mír. KSČM vždy respektovala britské rozhodnutí Evropskou unií opustit, 

avšak jasně deklarovala, že nesmí dojít k porušení mírových závazků. Britská 

politická scéna však dokazuje tváří v tvář potenciálnímu porušení dohod o míru 

překvapivou laxnost a odmítá dát lidem na irském ostrově jistotu v podobě 

schválení dohody. Brexit může znamenat úspěch pouze tehdy, pokud se odehraje 

v přátelském duchu (s dohodou), bude respektovat všechny mezinárodní závazky 

(zejména Velkopáteční dohodu) a nezpůsobí ekonomický šok (pro britské, 

evropské, a tudíž i české podniky). KSČM apeluje na politiky Velké Británie, aby 

použili všech demokratických nástrojů k tomu, aby bylo těchto cílů dosaženo. 

KSČM velmi oceňuje, že v době plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské 

unie bude členka strany a zástupkyně levice v Evropském parlamentu, Kateřina 

Konečná, se svými irskými kolegy přímo v prostorách dříve zasažených krvavým 

irským konfliktem monitorovat naplňování mírových dohod, společenskou situaci, 

jednat s relevantními partnery a podporovat mírový rozvoj ostrova. 

Pleteme a háčkujeme pro Afriku 
To byla výzva pro seniorky z klubu Zručné babičky z Chropyně. Výsledkem 

jejich snažení bylo 773 háčkovaných a pletených různobarevných čtverců, ze 

zbytků pletacích přízí, které by mnohdy již nenašly žádné využití. Tyto pak putují 

do Afriky, kde se používají k výrobě dek, svetrů, tašek a dalších užitečných věcí, 

které lze z těchto polotovarů vyrobit. 

Nevím, kolik se podařilo vyrobit těchto 

čtverců ve všech LKŽ v republice, ale 

množství, které předaly seniorky 

z Chropyně, si zasluhuje nejen obdiv, ale i 

velký dík. Zvláštní poděkování patří 

soudružce Jaroslavě Pospíšilové, které 

zajistila jejich předání na OV KSČM 

Kroměříž. Zapomenout nesmíme ani na 

Marii Pěnčíkovou, která plné tři pytle 

dopravila a předala v Praze Republikové 

radě LKŽ, která tuto akci zaštitovala. 
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Nyní už nezbývá než si přát, aby deky a svetry hřály děti v Africe. 

Zdeňka Hlobilová 

Slovo ke čtenářům… 

Vážení a milí čtenáři, blíží konec roku 2019, který byl bezesporu pro nás všechny 

rokem velmi významným. Přinesl mnohá poznání a nástin řešení pro naši 

budoucnost. 

Z hlediska vnitropolitické situace se KSČM konečně zapojila do řešení 

celospolečenských problémů. Aktivně jsme se přihlásili a podíleli se na 

odblokování jednání o funkčnosti Poslanecké sněmovny a následně k ustavení 

funkční vlády, kterou ve sněmovně KSČM toleruje. Vyjednávání o složení vlády 

bylo velmi složité a nebýt konkrétní konstruktivního přístupu komunistů, zřejmě 

bychom dnes stáli před mimořádnými parlamentními volbami. Ve straně a ve 

stranických orgánech a organizacích proběhla obšírná diskuse. Rozhodování o 

tomto kroku bylo potvrzeno jednáním jak Výkonného výboru (VV) ÚV KSČM, 

tak i na jednání pléna ÚV KSČM. Bez většinové podpory členské základny by 

toto rozhodnutí nebylo možné. Sedm priorit, které byly podmínkou pro toleranci 

vlády, se podařilo úspěšně zrealizovat a uvést do praxe. 

V současné době zřejmě nejvíc rezonuje mezi politiky velmi složitá situace před 

schvalováním státního rozpočtu na rok 2020. Vyjednávací tým KSČM pravidelně 

informuje Výkonný výbor ÚV KSČM o výsledcích a postupu jednání. Naše 

stanoviska byla jasně daná. V případě, kdy budou akceptovány naše požadavky 

v oblasti zdravotnictví, investic a hledání úspor pro snižování deficitu, budeme 

ochotni podpořit státní rozpočet. 

O podporu rozpočtu ze strany KSČM přišli požádat na mimořádně jednání VV 

ÚV KSČM v pátek 4. 10. 2019 předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí 

Alena Schillerová. Jednání bylo velmi otevřené a oboustranně vstřícné. Oba 

zástupci vlády jasně odpověděli na řadu i všetečných otázek členů VV a ocenili 

realistický postoj KSČM. Konstatovali, že KSČM je stranou, která drží slovo a 

dohodnuté vždy dodrží. Náš zásadní požadavek na urychlené řešení velmi složité 

situace ve zdravotnictví vyvolal potřebu tento problém řešit samostatně na 

zvláštním jednání mezi vedením KSČM, premiérem, ministrem zdravotnictví a 

ministryní financí. Termín byl stanoven na pátek 11. 10. 2019. 

Pro nás to bylo jasným signálem pro dodání objektivních podkladů pro náš 

vyjednávací tým. V našem kraji máme v této oblasti velmi dobré poznatky díky 

soustavné o otevřené komunikaci s lékaři, zdravotnickým personálem a silnému 

oponentovi hejtmanu Čunkovi, který nás svými megalomanskými plány spojil do 

jednoho týmu za obhajobu zájmu zlepšení zdravotní péče v našem kraji. 

Neformální spolupráce krajské zastupitelky Evy Badinkové přinesla své ovoce. 
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Před jednáním s premiérem jsem předal předsedovi KSČM naše jasné náměty pro 

jednání. 

Schůzka se uskutečnila v pátek 11. 10. 2019 a přinesla zásadní zlom při uvolnění 

dalších prostředků pro dofinancování zdravotnictví, změnách v Úhradové 

vyhlášce a uplatnění našich námětů a připomínek. Celkový objem prostředků ve 

zdravotnictví se zvýší o 10,8 miliardy. Podařilo se vybojovat 900 milionů navíc 

pro domácí péči, z toho 300 půjde do platů. Myslím, že s takovým výsledkem 

jednání můžeme být spokojeni a doporučíme našemu poslaneckému klubu, aby 

v prvním čtení podpořil návrh rozpočtu ve Sněmovně. 

RSDr. Jaroslav Procházka 

Setkání na pomezí v Dubňanech 
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Setkání mladých členů a sympatizantů ve 
Zlínském kraji 
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Mladí členové a sympatizanti strany se o víkendu 18. až 20. října sjeli do 

Osvětiman. V rekreačním středisku Ječmínek pro ně byl připraven program, kdy 

mohli vést debatu s vedením strany zastoupeným 1. místopředsedou Šimůnkem, 

europoslankyní Konečnou, poslanci Luzarem a Pěnčíkovou, tiskovou mluvčí 

KSČM Grófovou, předsedou KV Kročou a především také debatu mezi sebou. 

Z našeho kraje se kromě mě a již zmíněné Marušky Pěnčíkové účastnili také 

Kateřina Ambrožová Srncová, David Prokš a Jiří Gazdoš. Speciální poděkování 

jistě patří Jarmile Sedlaříkové za pomoc s organizací. Za sebe mohu říct, že 

setkání bylo přínosné, pro mnohé poučné i zábavné. 

Ing. Michal Kostka 

Rozpočet OO KSČM Kroměříž bude vyrovnaný 
Členové OV schválili elektronickým hlasováním rozpočet na rok 2020, který je 

vyrovnaný. Přestože se příjmy OO každoročně snižují, podařilo se udržet příjmy i 

výdaje ve stejné výši 409 400 Kč. Pro případ ztráty je na účtu OV dostatečná 

finanční rezerva. 

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. 

 

Září 

Houserková Jitka - 75 

Kollár Viliam - 55 

Král Miroslav - 85 

Krč Václav - 75 

Láčíková Ota - 90 

Mrázek Josef - 70 

Šimek Ladislav - 75 

Šimková Marie - 70 

Říjen 

Bleša Květoslav - 75 

Chalupa Jaroslav - 65 

Hubáčková Terezie - 95 

Lišková Olga - 70 

Moricová Jarmila - 85 

Rudý František - 70 

Zachariášová Ludmila - 75 

Zahradník František - 70 

Listopad 

Apollenář Zdeněk - 60 

Běhulová Jindřiška - 75 

Duda Vladimír - 75 

Jančová Ivana - 70 

Kamrla Jaroslav - 70 

Kovář Alois - 85 

Kovaříková Anežka - 90 

Kristýnek Bohumil - 80 

Mlčoch Vlastimil - 70 

Šelešovský Antonín - 95 

Zonygová Marie - 80 

Smutné sdělení 
Bohužel, v červenci se k nám dostala další smutná 

zpráva. Půl roku po úmrtí bývalého místopředsedy 

okresní organizace naší strany Doležela zemřel i jeho 

kolega, tehdejší místopředseda pro vnitrostranické řízení 

Stanislav Hřeben. Stanislav Hřeben byl dlouholetým a 

velmi pracovitým členem naší strany, který byl již 

před lety oceněn nejvyšším stranickým 

vyznamenáním. Vedení okresní organizace 

KSČM vyjadřuje zármutek nad tímto 

úmrtím a rodině upřímnou soustrast. 
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Vydavatel – kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

725 646 089 (mobil – místopředsedkyně OV) 

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

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz 

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

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 
Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM 

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

webu nebo Facebooku na srncova.katerina@email.cz. Zpravodaj neprochází 

odbornou jazykovou úpravou. 

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž 
Pondělí 9.00 – 16.00 hod. 

Úterý po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Středa – čtvrtek 9.00 – 16.00 hod. 

Pátek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Co je pro Vás 
připraveno 
Dne 6. 12. 2019 od 17:00 hodin se 

bude v budově OV na Hanáckém 

náměstí konat tradiční předvánoční 

posezení. Součástí bude pohoštění a 

tombola. Těšíme se na Vás. 

 

 

Pro zasmání 
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