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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
prosinec 2018 

Zhodnocení komunálních voleb na Kroměřížsku 
Vážení voliči, předně chceme poděkovat za všechny hlasy, které jste nám dali. 

Výsledek přijímáme s pokorou, protože jsme si vědomi, že jsme v mnoha obcích 

svoji pozici spíše ztratili, ubyly nám procenta i mandáty. Nebudeme si stěžovat na 

okolnosti. Chyby budeme hledat u sebe a budeme se snažit obnovit ztracenou 

důvěru. Také bychom chtěli poděkovat všem kandidátům a členům strany, kteří 

do komunálních voleb vložili své finance, čas nebo energii. V neposlední 

řadě bychom chtěli pogratulovat všem našim kandidátům a kandidátkám, 

kteří uspěli a byli zvoleni zastupiteli. Věříme, že Vás nezklamou. 

Vedení okresní organizace KSČM 

Zvolení obecní zastupitelé za KSČM 

Obec 

Kandidát 

Strana 

Hlasy 

Funkce v obci 
č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

Brusné 2 Janečková Alena 70 BEZPP 56 22,5 finanční výbor 

Bystřice pod 

Hostýnem 
1 

Badinková Eva Ing. 

Bc. 
51 KSČM 292 10,5 

finanční výbor, 

kontrolní výbor 

Dřínov 1 Laža Miroslav 55 KSČM 71 26,5 kontrolní výbor 

K 
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Holešov 
1 

Hřeben Štaudnerová 

Ludmila 
66 KSČM 576 6,59  

2 Hlobil Zdeněk 64 KSČM 522 5,97  

Hulín 1 
Kuchařík Bohumil 

Ing. 
55 KSČM 370 11,1 

kontrolní výbor 

(předseda) 

Chropyně 1 Juřena Ivan 46 BEZPP 415 17 kontrolní výbor 

Koryčany 

1 Huška Michal 52 KSČM 252 10,2 
finanční výbor 

(předseda) 

3 Vrba Jaroslav 68 KSČM 214 8,66 kontrolní výbor 

5 Věžník Karel 32 BEZPP 210 8,5 kontrolní výbor 

Kroměříž 
1 Adamík Jaroslav Ing. 77 KSČM 756 4,88 finanční výbor 

5 Kostka Michal Ing. 29 KSČM 689 4,45 kontrolní výbor 

Kvasice 1 Špíšek František 62 KSČM 262 17,9 

kontrolní výbor 

(předseda), komise 

životního prostředí 

a výstavby 

(předseda) 

Lutopecny 1 Zahradník František 69 KSČM 55 18,6 

výbor pro stavební 

dohled (předseda), 

sociální výbor 

Morkovice-

Slížany 

15 Jablunka Jan 65 KSČM 233 12 radní 

2 Pěnčíková Marie Ing. 38 KSČM 198 10,2 finanční výbor 

Rajnochovice 1 Giebelová Olga 52 BEZPP 43 23,5 

výbor pro 

občanské 

záležitosti 

Rataje 

1 Běhal Ladislav 61 KSČM 312 25,1 místostarosta 

2 Koryčanová Petra 44 KSČM 190 15,3 
kontrolní výbor 

(předsedkyně) 

3 Sedláček Petr 45 BEZPP 179 14,4 

finanční výbor, 

komise 

zemědělská a živ. 

prostř. (předseda) 

Zborovice 1 Nosek Pavel 45 KSČM 137 23,6 
zvláštní orgán 

obce 

Zdounky 

3 Navrátil Pavel 54 BEZPP 248 13,7 kontrolní výbor 

2 
Pospíšilová Michaela 

Mgr. 
38 BEZPP 237 13,1 radní 
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Údaje o funkcích nejsou vždy ověřeny. Vycházejí zpravidla z webových stránek 

jednotlivých obcí. 

Zvolení obecní nezávislí zastupitelé, jejichž kandidaturu 
KSČM podpořila 

Obec 

Kandidát 

Strana 

Hlasy 

Funkce v obci 
č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

Bořenovice 2 Hýžová Miroslava 69 KSČM 56 8,98 
místostarostka, 

knihovnice 

Počenice-

Tetětice 
1 Procházková Pavlína 42 BEZPP 231 16,8 starostka 

Přehled výsledků KSČM v jednotlivých obcích 

Obec Poř. Hlasy 
Hlasy 

v % 
Mandáty 

Rataje 2./2 1 241 30,89 3 

Brusné 2./2 249 21,36 1 

Koryčany 2./5 2 469 16,89 3 

Zdounky 3./4 1 814 13,79 2 

Dřínov 4./4 268 12,93 1 

Morkovice-Slížany 4./6 1 935 12,47 2 

Kvasice (KSČM a ti, kteří mají Kvasice rádi) 4./4 1 464 11,23 1 

Lutopecny 4./4 296 11,05 1 

Holešov 4./7 8 736 9,54 2 

Hulín 6./7 3 324 9,18 1 

Zborovice 6./6 581 8,8 1 

Chropyně 7./8 2 438 7,98 1 

Lubná 3./3 152 7,33 0 

Rajnochovice (KSČM a nezávislí kandidáti) 2./2 183 6,9 1 

Kroměříž 8./13 15 465 6,1 2 

Pravčice 3./3 327 5,73 0 

Bystřice pod Hostýnem 7./7 2 778 4,95 1 
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Bořenovice kandidát s podporou KSČM zvolen 

Počenice-Tetětice kandidát s podporou KSČM zvolen 

Hoštice kandidát KSČM nezvolen 

Nová Dědina kandidát KSČM nezvolen 

Přílepy kandidát KSČM nezvolen 

Rozdělení kompetencí VV OV KSČM 
Přestože v minulých letech neměli členové VV OV rozděleny jmenovitě 

kompetence, na základě požadavku některých členů OV KSČM takto učinili. Pro 

potřeby členské základny zde toto rozdělení uvádíme. 

Ing. Marie Pěnčíková předsedkyně vnitrostranická práce 

Zdeňka Hlobilová 1. místopředsedkyně ekonomika 

Ing. Michal Kostka místopředseda propagace a média 

Ing. Kateřina Ambrožová Srncová členka VV OV správa webu a FB 

Radim Klimek člen VV OV technické záležitosti 

Neúspěch je příležitostí k zamyšlení a ke změnám 
Volební výsledek málokoho z nás potěšil. V některých obcích by se dal sice 

výsledek označit za poměrně pěkný, ovšem celkový výsledek za okres, kraj či 

republiku není žádná hitparáda. Mnozí z nás z toho mají jistě špatný pocit, protože 

sami objektivně cítí, že dělali všechno, co je v jejich silách. 

Není na místě propadat zoufalství nebo apatii či snad rezignovat na politickou 

činnost. Je potřeba výsledek rozdýchat. A následně začít přemýšlet, zda opravdu 

nejsou způsoby, jak za další čtyři roky uspět lépe. Přece jen politika je věčným 

bojem, kde je potřeba neustále hledat cesty, jak porazit protivníky a přesvědčit 

voliče, že naše cesta je tou nejsprávnější. A navíc dnešní doba je hodně 

dynamická a co může být jedny volby volebním trhákem, může být v dalších 

volbách dávno překonané. 

Komunální volby jsou především o osobnostech, a to i díky možnosti volit 

osobnosti napříč kandidátkami. Popularita jednotlivých osobností pak značně 

ovlivňuje výsledek voleb. Zde si musí každá ZO položit otázku, zda se jí na 

kandidátku podařilo sehnat takové osobnosti, které byly pro voliče dostatečně 

atraktivní a zda byli na kandidátce dostatečně vidět. Samozřejmě že v každé obci 

jsou jiné podmínky a v některých to prostě nešlo. Ale ve více obcích jsem 

zaznamenal i to, že někteří potenciální kandidáti kandidaturu odmítli 

s odůvodněním obav o svou práci. Zda šlo o obavy oprávněné, si netroufnu 

hodnotit. Každopádně mě pak mrzelo, když jsem viděl, že další zaměstnanci 

stejného zaměstnavatele kandidovali za jiné strany, někdy dokonce s vydatnou 
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propagací. Opravdu nejsme jako strana schopni v případě nátlaku zaměstnavatele 

těmto lidem nějak pomoct? 

Ať tak či tak, získání kvalitních kandidátů, třeba i nestranických, pro komunální 

volby v roce 2022 bude jedním z nejdůležitějších úkolů nás všech členů v okrese. 

Je to úkol na celé čtyři roky. 

Ing. Michal Kostka 

Nemocnice na kraji města... 
Není to název pro další dotáčení známého seriálu Jaroslava Dietla, ale věc, která 

hýbe Zlínským krajem.  

Milí čtenáři, jako krajská zastupitelka si Vás dovoluji informovat o dalším vývoji 

realizace stavby nové nemocnice. 

Jak mnozí víte z tisku, hejtman Čunek se snaží všemi možnými způsoby 

realizovat svoji vizi ,,nové krajské nemocnice“. Oblast Malenovic se ukázala 

jako nejvhodnější možnost, kde by nemocnice mohla stát. Majitelé pozemků byli 

přesvědčováni či spíše oblbováni o výhodnosti prodeje pozemků s tím, že jde o 

ušlechtilý zájem. Tak ať prodají. Mnozí na tuto informaci skočili a prodali. Inu 

umí si to hejtman zařídit, že? 

Vždy jsou nám předkládána jen polovičatá řešení. Je nám řečeno A, ale ne B. Kde 

se vezmou finance na novou nemocnici, co bude se stávajícím objektem, jaký 

dopad bude mít stavba nemocnice na ty nemocnice menší, jako je v Kroměříži či 

Vsetíně? 

A nemluvě o tom, kde se vezme personál, když se celorepublikově potýkáme 

s nedostatkem sester i lékařů. 

Příliš mnoho nezodpovězených otázek na to, aby tento projekt dostal zelenou 

nejen z mé strany, ale i ze strany ostatních zastupitelů za KSČM. 

Možná Vás napadne, zda se někdo na to vše ptá, mohu Vás ubezpečit, že ptá. 

Dokonce i europoslankyně Olga Sehnalová tyto otázky hejtmanu Čunkovi 

předložila, ale odpověď nedostala. 

Skvělý rétor, ale i manipulátor, vždy dokáže odejit od problémů, aniž by dal jasné 

stanovisko. 

Mnohé by mohli udělat i lidé samotní. Přeci každý má právo se vyjádřit k tak 

závažnému kroku, jako je stavba nemocnice. Referendum, kde by se lidé vyjádřili, 

je přeci tím nejdemokratičtějším způsobem. Vždyť kraj bude zadlužen bezmála 

devíti miliardami. Pro budoucí generace to nebude žádná růžová zahrada. 

A tak se klidně může stát, že z uznávané Baťovy nemocnice, bude jen další díl 

nepovedeného seriálu, kterých na naších obrazovkách vidíme více než dost, a to 

v režii Jiřího Čunka. 

V případě zájmu z Vaší strany mohu poskytnout informace formou besed. 

Ing. Bc. Eva Badinková 
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Slovo ke čtenářům… 
Pomalu a neodvratně se blíží konec roku 2018, který byl bezesporu pro nás pro 

všechny rokem velmi významným a přinesl mnoho nových poznatků a řešení pro 

naši budoucnost. 

Počátkem roku proběhly okresní a krajské konference strany a v dubnu pak X. 

sjezd, který měl být impulzem pro práci strany na další 2 roky. Z hlediska 

naplnění cíle sjezdu – realizovat změny ve vedení strany se názory různí. V čele 

strany zůstal nadále Vojtěch Filip, byli však zvoleni noví místopředsedové ÚV ss. 

Konečná, Grospič a Ort. Zda to byla správná volba, ukáže sám čas.  Bylo 

rozhodnuto v průběhu jednoho roku uskutečnit celostátní programovou konferenci, 

promyšleně řešit otázky nové organizační struktury a ekonomiky strany. Tyto 

úkoly jsou postupně naplňovány a obě konference se připravují. 

Z hlediska vnitropolitické situace se KSČM aktivně 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 jsme ve sněmovně tolerovali. Vyjednávání o složení vlády 

bylo velmi složité a nebýt konstruktivního přístupu komunistů, zřejmě bychom 

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

orgánech a organizacích proběhla obšírná diskuse a 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. Stanovili jsme 7 základních priorit, kdy jsme připraveni 

vládu hnutí ANO podpořit. V tuto chvíli je zcela jasné, že většina našich 

požadavků je plněna. Podrobně uzavřenou dohodu o toleranci vlády vyhodnotíme 

v měsíci prosinci letošního roku. 

Cílem mého dnešního článku není hodnotit jednotlivé priority. Jsem jako člen VV 

ÚV KSČM připraven všechny detailně informovat na jednání členských schůzí 

střediskových poradách v okrese. Budu vás v případě vašeho zájmu informovat 

objektivně a pravdivě.  

Od posledního čísla Zpravodaje se plénum ÚV KSČM zabývalo zejména 

výsledkem a hodnocením neúspěchu KSČM v komunálních volbách. Hodnocení 

bude jistě předmětem jiného článku v dnešním vydání Zpravodaje. Konečné 

hodnocení bude provedeno na zasedání ÚV KSČM 15.12.2018. Debata o 

příčinách kardinálního neúspěchu byla vedena na členských schůzích a jednáních 

všech stranických orgánů a VV ÚV KSČM. Dokonce bylo svoláno i mimořádné 

zasedání ÚV KSČM 20. 10.2018. Některé OV KSČM a několik funkcionářů 

nastolilo požadavek na odvolání vedení strany a uskutečnění mimořádného sjezdu 

KSČM do konce letošního roku. Obšírná a mnohdy velmi kritická diskuse byla 

ukončena přijetím postupu ke změnám, které završí celostranické konference 

v roce 2019. Bylo tedy potvrzeno rozhodnutí X. sjezdu KSČM. 
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V souvislosti s kauzou řešení vyslovení nedůvěry vládě A. Babišem bylo svoláno 

mimořádné zasedání VV ÚV KSČM dne 20.11.2018, kdy na jednání přišel přímo 

premiér Babiš. Řešili jsme zejména programové otázky, jak jsou a budou zajištěny 

dohodnuté priority z tolerančního dokumentu. Premiér otevřeně hovořil jak o 

samotné kauze, která vedla ke svolání mimořádné schůze Parlamentu, tak 

zodpověděl všechny otázky, které mu byly položeny. Na základě projednaných 

skutečností bylo rozhodnuto vyzvat poslanecký klub KSČM pro podporu vlády na 

jednání sněmovny. Díky našemu konstruktivnímu postoji vláda hlasování o 

nedůvěře ustála a může pokračovat ve své práci. 

Nyní jsou řešeny otázky přípravy voleb do Evropského parlamentu, přípravy 

Volebního programu, hospodářské směrnice Konsolidační program, Rozpočet, 

Rámcový plán práce na rok 2019 a příprava celostranických konferencí. Další 

jednání VV ÚV KSČM proběhne 30.11 2018 a zasedání ÚV pak 15.12.2018. 

Vážení čtenáři, děkuji Vám za podporu mé práce v roce letošním. Přeji Vám 

příjemné a klidné vánoce a do nového roku pak hodně štěstí, osobní pohody a 

pevné zdraví. 

RSDr. Jaroslav Procházka 

Celostátní setkání mládeže KSČM 
Celostátní setkání komise mládeže 

KSČM se uskutečnilo tentokráte 

v Jihočeském kraji, a to na 

Lipensku v Přední Výtoni 

v penzionu Vyhlídka. 

Rok s rokem se sešel a my se opět 

jako komise mládeže KSČM 

pomalu začínáme scházet 

v malebné vesničce Přední Výtoň 

v pohraničí Jihočeského kraje, kde 

již na nás čekají pořadatelé z ÚV KSČM se zástupci jihočeské KSČM. Ihned po 

příjezdu jsme byli všichni řádně ubytovaní a zanedlouho nám byla podána večeře 

(gulášek s knedlíkem). 

Následně po výborné večeři nás všechny přivítali zástupci jihočeského KSČM 

v čele s regionální předsedkyní Alenou Nohavovou. Tu však záhy vystřídala 

místopředsedkyně ÚV KSČM pro evropské záležitosti Kateřina Konečná. Beseda 

byla pro spoustu přítomných velice přínosná, což se projevilo i na otázkách, které 

byly Kateřině předkládány. Závěrem této besedy s Kateřinou bylo podepsání 

Memoranda o vzájemné spolupráci mezi komisí mládeže KSČM a jednou 

běloruskou mládežnickou organizací. Ta byla na setkání zastoupena třemi jejich 
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členy. Hned po podepsání byl večer zakončen bohatým potleskem a poté se 

všichni ubírali do svých chatek, po náročném dni a dlouhé cestě na toto setkání. 

Hned ráno po vydatné 

snídani byl zahájen 

program dle plánu 

Petrem Havránkem a 

Terezkou Čechovou 

Humpolcovou. 

Následovala další 

z mnoha přednášek, 

které byly pro nás 

připraveny. Jako první 

byl na řadě Petr Braný, 

zastupitel Jihočeského kraje a zároveň člen VV ÚV KSČM, který nás seznámil 

jak s okolím, tak i s problémy v něm. Dále vystoupila předsedkyně LKŽ Květa 

Šlahúnková, následovaná běloruskou delegací v čele se soudružkou Alexandrou 

Gončarovou, soudruhem Pavlem Groševikem a 1. tajemníkem velvyslanectví 

Běloruska Dimitrijem Sokorinem, kteří nám vypověděli o politické činnosti 

v Bělorusku a jak to funguje a nefunguje v Bělorusku. Vše se odehrávalo stále 

v penzionu Vyhlídka, kde jsme dostali oběd (kuřecí stehno). Ihned po obědě se 

všichni odebrali na průzkum příjemného okolí penzionu. Někdo vyrazil na 

nedalekou Stezku v korunách stromů, poté se okoupal v místní nádrži Lipno, jiní 

se šli podívat na zříceninu hradu Vítkův hrádek s rozhlednou a jiní si šli po 

vydatném obědě lehnout. Po návratu proběhla beseda s předsedou strany 

Vojtěchem Filipem o stavu strany a vyhlídkách do budoucnosti. Po večeři 

následoval program dle plánu a turnaj v bowlingu i s běloruskou delegací, který 

trval do pozdních nočních hodin. 

Do nedělního rána padla na krajinu mlha, po jejím opadnutí se nám zase odhalil 

krásný pohled na krajinu. V dopoledních hodinách nás navštívil místopředseda 

ÚV KSČM Stanislav Grospič a vyprávěl nám o aktualizacích programu a ideové a 

teoretické práci. V tu dobu již byli všichni unaveni a měli před sebou pořádný kus 

cesty, ale nikoho to neodradilo a všichni si vyslechli slova Standy. Po 

rozlučkovém obědě se 

zase všichni zúčastnění 

rozjeli do všech koutů 

republiky. Odjela i 

běloruská delegace, která 

to měla domů nejdále, ale 

děkujeme za jejich účast 

na tom to setkání. 

Závěrem si dovoluji 
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poděkovat za všechny přítomné pořadatelům jak z vedení ÚV KSČM, tak 

z vedení jihočeské krajské organizace strany za jejich čas, který tomu setkání 

obětovali. Čest práci. 

Klímek Radim, člen VV OV KSČM Kroměříž 

Máte zájem a chcete pomoci? 
Již několik let se snažím mapovat minulost okresu Kroměříž a hledat informace a 

fakta. Nechci analyzovat či hodnotit minulost, nejsem historik. Chci se jen pokusit 

o připomenutí minulosti, aby nepřišla v zapomnění pro budoucnost. Zpracoval 

jsem sborník památníků z období 2. světové války v okrese. Chci něco málo 

připomenout i k 100. výročí založení KSČ v okrese a nezapomínat ani na 

současnost KSČM za 30 let okrese Kroměříž. 

Sborník k památníkům války jsem rozšířil o materiální ztráty hlavně vzniklé ke 

konci války v okrese, které nám zde zanechala německá armáda. Chybí mi však 

hlavně fotografie z let 1939 až 1945 k těmto událostem. Uvítal bych proto 

původní fotografie vyhození mostu do povětří a dalších materiálních škod 

napáchaných v okrese. Například mi chybí fotografie zničených železničních 

mostů v Kroměříži, na Kojetín a na Zborovice, a obdobné fotografie z okresu. 

Například z obcí Količín, Pravčic, Přílep, Hulína či Bystřice a okolí. 

Domnívám se, že 100 let od založení KSČ v okrese si zaslouží také naši 

vzpomínku. Mám opět řadu skenů fotografií představitelů KSČ i jiných událostí 

v okrese. Chybí mi však opět kvalitnější původní fotografie a stručné informace 

z té doby, které by obohatily sborník. Uvítal bych jmenné přehledy o předsedech 

MěV KSČ či předsedech MěNV ve městech v okrese, případně jejich fotografie. 

Obdobně je tomu i při mapování průmyslu a zemědělství od roku 1945 do roku 

1989. I zde je dost míst, na která se zapomíná či zapomnělo. Uvítal bych původní 

fotografie objektů s krátkým popisem obrázku. Mezery nám hlavně z oblasti 

Holešova a Bystřice p/H. Například v Bystřici p. H. – co bylo dříve v prostorách 

nynějšího nákupního střediska Albert na ulici 6. května, kde se nacházely objekty 

závodu Brněnské papírny, Loana, Lidrukov, Šohaj apod. Potřeboval bych zpřesnit 

informace k výrobnímu programu a rozdílu v sortimentu výroby u Loany 

v Holešově a Bystřici p. H., v Šohaji Hulín a Bystřice p. H. nebo Lidrukovu 

Bystřice p. H. a Morkovicích. Dřevopodnik Holešov před vybudováním závodu 

ve Všetulích měl provozovny v Holešově a v Hulíně, ale nevím přesně kde. Uvítal 

bych současné adresy bývalých provozoven. Nebo družstva Drupos Kroměříž 

apod., ke kterému nic nevím. Uvítal bych původní fotografie z těchto a dalších 

závodů okresu Kroměříž. 

V okrese významnou roli hrálo zemědělství. Docházelo ke slučování a změnám 

názvů JZD nebo které objekty patřily družstvům či státnímu statku v okrese. 

Prostě to nevím. I zde bych vítal původní fotografie těchto objektů s textovou 
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poznámkou ke snímku. Opět mám největší mezery na Bystřicku, Holešovsku a 

Koryčansku. 

Každý někde pracoval, každý má nějaké vzpomínky, každý má možná někde staré 

fotografie. Obrátil jsem se na pár známých, někteří obětavě poskytli informace, 

někteří ani nereagovali. Spíše jsem získával podklady od cizích lidí. Pomůže mi 

někdo doplnit tyto sborníky, aby byly úplnější a objektivnější? Samozřejmě 

uvítám i další informace. Stačí poslat skeny fotografií nebo zapůjčit fotografie, 

které po naskenování vrátím, a velmi stručný text. Možno se obrátit přímo na mne 

nebo přes okresní výbor. Předem děkuji! 

Jiří Hovadík 

Výlet LKŽ do Čejkovic 
Ve středu dne 21.11.2018 jsme se 

vydaly na cestu za objevením výroby 

bio-čajů. Krajská rada žen nás pozvala 

na výlet do Čejkovic do firmy 

Sonnentor s.r.o. V rámci exkurze jsme 

se dozvěděly spoustu nových věcí. Jak 

se dbá na výběr pěstitelů-dodavatelů bylinek a květin či koření, ze kterých se 

následně čaje vyrábí. Byl nám vysvětlen rozdíl v druzích čajů – sypaných nebo 

v sáčcích pyramidálních nebo v jednoduchých nálevových sáčcích. Vychutnaly 

jsme si pro nás připravené čaje, posuzovaly jejich rozdílnost a poznaly na 

několika vzorcích čajů známou pravdu, že každý dává přednost něčemu jinému a 

každému jeho chuťové buňky „hlásí“ něco jiného. 

Prošly jsme si výrobní i skladové prostory a udiveně naslouchaly, jak se bylinkové 

směsi tvoří, do jakých zajímavých obalů se vkládají a jaké poetické názvy čaje 

dostávají. Koho by nezaujal např. bio-čaj 

Štěstí je žít v harmonii, Štěstí je být ženou, 

Štěstí je sladce snít nebo čaj Dobrá nálada, 

Kouzlo krbu, Jablíčko z pece nebo Základy 

rovnováhy. 

Na závěr exkurze jsme v podnikové prodejně 

nakoupily sady čajů – jako dárky pro blízké 

nebo pro sebe. Největší odbyt měla sada 

Adventní – 24 různých druhů bio-čajů. A tak 

máme na další předvánoční dny úkol – 

v adventním čase se každý den zastavit a 

posedět u lahodného bylinkového čaje. 

Pavla Polišenská 
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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. 

 

 

Prosinec 2018 

Malý Josef - 85 

Slezáková Marie - 70 

Škarpichová Žofie - 95 

Tomancová Vlasta – 70 

 

Leden 2019 

Gáličková Věra - 70 

Houbanová Anna - 65 

Janů Věra - 90 

Malá Milada - 70 

Nesvadbová Žofie - 80 

Otáhalová Marie - 80 

Prnka Vladimír – 95 

 

Únor 2019 

Hanáková Františka - 85 

Hlobil Radek - 55 

Ivánek Stanislav - 80 

Jarý Josef - 90 

Jurčík Ladislav - 95 

Karafiát Vilém - 75 

Nováková Marta - 90 

Staněk Bohuslav - 85 

Žáček Zdeněk - 80 
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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. 

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 

Poděkování 
Všem děkujeme za články a postřehy nejen z politického života, ale i 

toho společenského. 

Těšíme se na další příspěvky. 

Pro zasmání 
Překlad: 

Jaký jasný 

nový den! 

Slunce svítí, 

ptáci 

zpívají a já 

mohu dělat 

cokoliv, co 

chci! 
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