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ZPRAVODAJ 
KSČM 

Kroměřížsko 
prosinec 2020 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

máme za sebou období, které bylo pro všechny náročné a i práci okresního výboru 

hodně utlumilo. Přijatá opatření nám nedovolovala jednat, potkávat se a fungovat 

tak, jak jsme zvyklí. Stejně tak i ohled na zdraví našich členů a sympatizantů nám 

nedovoloval riskovat, protože zdraví je to nejdůležitější, co máme. 

Teď už se snad blíží čas, kdy se budeme vracet pomalými kroky do normálu. A 

čeká nás opravdu hodně práce. Jak všichni víte, říjnové volby pro nás dopadly 

velice špatně. Jsem si vědoma, že i já mám na tomto výsledku jako předsedkyně 

OV svůj podíl. Bohužel, nebylo možné zatím svolat jednání pléna okresního 

výboru, ale určitě se k tomuto výsledku vrátíme na dalším jednání, jakmile bude 

možné ho svolat. 

Příští rok nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V tomto 

období už měly probíhat výroční členské schůze vašich ZO, které se měly zabývat 

kromě jiného i přípravou těchto voleb a kandidátní listiny pro ně. Sice máme díky 

omezením v těchto jednáních zpoždění, přesto věřím, že to jako okresní 

organizace zvládneme a stihneme vše v termínech řádně projednat. 

Jsme v předvánočním čase, proto mi dovolte, abych Vám všem popřála dny plné 

klidu a pohody. Užijte si adventní dny s dobrou náladou a nenechte si ji kazit 

omezeními, která patrně budou platit ještě nějakou dobu. Zdraví vaše a vašich 
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blízkých je to nejlepší, co si můžete přát. Možná si nedáte svařák na náměstích u 

rozsvíceného stromečku, ale klidně si ho můžete dát doma u stolu ve společnosti 

vám těch nejbližších. Přejeme Vám krásně Vánoce. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2020 
P. Strana Hlasy % Zast. 

1 ANO 2011 36 669 19,08 9 

2 KDU-ČSL 35 782 18,62 9 

3 Česká pirátská strana 25 486 13,26 6 

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 24 396 12,69 6 

5 Občanská demokratická strana 19 302 10,04 5 

6 Česká str. sociálně demokrat. 16 238 8,45 4 

7 Svoboda a př. demokracie (SPD) 11 615 6,04 3 

8 Trikolóra, Soukromníci, NEZ 11 510 5,99 3 

9 Komunistická str. Čech a Moravy 7 774 4,04 0 

 ostatních 5 stran celkem 3 329 1,71 0 

Preferenční hlasy 
V prvním sloupci je pořadí dle počtu preferenčních hlasů, ve druhém původní 

pořadí na kandidátce. 

Pořadí Kandidát Hlasy % 

1 1 Mařák Ivan Ing. 729 9,37 

2 6 Pěnčíková Marie Ing. 472 6,07 

3 10 Badinková Eva Ing. Bc. 471 6,05 

4 3 Místecký Vladimír 314 4,03 

5 7 Lapčík Vítězslav Ing. 310 3,98 

6 5 Kostka Michal Ing. 277 3,56 

7 8 Procházková Pavlína 221 2,84 

8 4 Zvěřina Vít 213 2,73 

9 2 Straka Vojtěch Mgr. Bc. 209 2,68 

10 16 Kroča Pavel Ing. 155 1,99 
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11 12 Dudová Kamila Mgr. 147 1,89 

12 19 Procházka Jaroslav RSDr. 139 1,78 

13 9 Doleček Jan 126 1,62 

14 29 Vejpustek Zdeněk 126 1,62 

15 11 Ambrožová Srncová Kateřina Ing. 123 1,58 

16 15 Remeš Stanislav 100 1,28 

17 18 Šťastný Josef Bc. 84 1,08 

18 14 Pavelka Radislav 79 1,01 

19 20 Smahelová Anna 71 0,91 

20 21 Berka Miroslav 66 0,84 

21 25 Juřena Ivan 64 0,82 

22 37 Lysák Václav 64 0,82 

23 24 Rafaja Radomír 63 0,81 

24 26 Butnikošarovská Dagmar Ing. 63 0,81 

25 17 Maršík Zdeněk 62 0,79 

26 48 Klímek Radim 58 0,74 

27 27 Koňařík Dušan 56 0,72 

28 22 Hlobilová Zdeňka 54 0,69 

29 23 Častulíková Lenka 50 0,64 

30 13 Jordák František Ing. 48 0,61 

31 35 Hanačíková Veronika 48 0,61 

32 34 Urbánek Petr 45 0,57 

33 42 Hlobil Zdeněk 45 0,57 

34 36 Koníčková Alžběta 44 0,56 

35 49 Hajda Rostislav 42 0,54 

36 43 Straňák Jiří 41 0,52 

37 39 Husták Petr 38 0,48 

38 44 Zavadil František 38 0,48 

39 47 Koníčková Alena Mgr. 35 0,45 

40 30 Kaňovský Tomáš 34 0,43 

41 33 Basovník Vlastimil Ing. 32 0,41 
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42 46 Kuchařík Bohumil Ing. 32 0,41 

43 40 Kuja Miroslav 28 0,36 

44 28 Šuránková Julie 27 0,34 

45 38 Smeta Petr 24 0,3 

46 32 Ondřej Miroslav 23 0,29 

47 41 Kovařík Jaroslav 22 0,28 

48 50 Kluka Vladislav 21 0,27 

49 45 Hubený Antonín Ing. 14 0,18 

50 31 Mrňková Marta 11 0,14 

Výsledky KSČM v okrese 
KSČM skončila na 8. místě s 1 996 hlasy (5,95 %). Nejvyšší počty preferenčních 

hlasů měli Pěnčíková (294), Badinková (274), Kostka (195), Procházková (191), 

Mařák (136), Procházka (113), Dudová (99), Ambrožová Srncová (91). 

Výsledky KSČM v obcích 
Nejlepších výsledků dosáhla KSČM v obcích Stupava (21,81; okres UH), Dřínov 

(21,27), Uhřice (20,4), Hoštice (20), Počenice-Tetětice (19,04), Kunkovice 

(17,24), Brusné (16,52). V ostatních obcích kraje měla strana méně než 15 %. 

Výsledky KSČM v krajích - porovnání 
Procenta: Ústecký 6,26; Moravskoslezský 5,89; Plzeňský 5,48; Vysočina 5,26; 

Jihočeský 4,77; Olomoucký 4,71; Královéhradecký 4,51; Jihomoravský 4,44; 

Karlovarský 4,41; Středočeský 4,26; Zlínský 4,04; Pardubický 4,01; 

Liberecký 3,22. 

Celkový výsledek za 13 krajů 4,75 %. 

Mandáty: Ústecký 4, Moravskoslezský 4, Plzeňský 2, Vysočina 3, ostatní 0. 

Poděkování voličům 
Vážení spoluobčané. Děkuji moc za podporu naší strany a za hlasy, které jste nám 

v předešlých dnech vhodili. Bohužel, tentokrát se nám nepodařilo překročit 

potřebnou hranici 5%, ale věřte, že v práci pro vás nepolevíme. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Hlasy jsou spočítány a pro KSČM to bohužel nedopadlo vůbec dobře, aspoň ve 

Zlínském kraji rozhodně ne. Děkuji za všechny hlasy jak pro KSČM, tak pro svoji 

osobu. Chci taky poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale vyjádřili mi slova podpory 
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proti nevybíravým útokům na moji osobu, kterých se v poslední době sešlo 

opravdu hodně. 

Je teď na nás v KSČM, abychom udělali změny, které nám vrátí ztracenou přízeň 

voličů. A já hodlám věnovat svou energii práci v městském zastupitelstvu 

v Kroměříži. 

Ing. Michal Kostka 

Komentář k ustavujícímu zastupitelstvu 
10. listopadu proběhlo první povolební krajské zastupitelstvo. Pozitivní je, že od 

válu byly odstaveny KDU a STAN, se svou nemocnicí a náboženským 

konzervatismem. A k válu se nedostala ani Trikolora s korupčníkem Valentou. 

Negativní je, že máme největší počet náměstků hejtmana (5!) a uvolněných (tzn. 

placených ve výši plného úvazku) zastupitelů (4 uvolnění předsedové výborů), co 

na kraji pamatuji. K čemu je to dobré, si nejsem jist, ale náměstek má vyšší plat 

než řadový radní. Bezpracné příjmy novou koalici ANO, pirátů, ODS a ČSSD tak 

zřejmě hodně lákaly a vše zaplatíme my, daňoví poplatníci. 

Dále zatímco dříve bylo zvykem, aby každá opoziční strana měla alespoň jednoho 

předsedu výboru, nyní dosáhla opozice jako celek předsednictví jediného výboru. 

I když by v těchto 4 letech neměla KSČM z poměrného zastoupení žádnou 

výhodu, trvám na tom, že je to správný princip. Padni, komu padni. 

Sečteno podtrženo, ze 24 koaličních zastupitelů bude 9 členů rady a 10 předsedů 

výborů, tedy jen 5 koaličních zastupitelů se funkce nedočká. 

Hlavním negativum však vidím v tom, že nová koalice nenašla vůli okamžitě 

zrušit Čunkova usnesení ohledně nové nemocnice a ujistit tak veřejnost, že 

Čunkovy megalománie skončily v propadlišti dějin. Prý až příště, teď bylo hlavní 

rozdělit si koryta. Tak doufejme tedy v to příště. Protože na přeběhlictví tu máme 

zřejmě ve Zlínském kraji machry největší a solidní tradici. 

Ing. Michal Kostka 

Rozhovor s Ing. Marií Pěnčíkovou 
Začneme přímo na tělo, jak vidíte výsledek KSČM v senátních a krajských 

volbách? A jak výsledky celkově hodnotíte? 
Já myslím, že na to nejde říct nic jiného, než že to je opravdu volební debakl, a já 

to při hodnocení u nás na Výkonném výboru OV Kroměříž nazvala ještě hůř. Ty 

výsledky hovoří jasně a myslím, že každý krajský a okresní výbor si to musí sám 

vyhodnotit. Jak se říká, každý by si měl zamést před svým vlastním prahem. 

Všude se určitě objevil nějaký problém s kampaní, každý předseda OV si, stejně 

jako já, určitě od soboty říká, co mohl udělat jinak, líp, navíc. 
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Na druhou stranu myslím, že celorepublikový propad neznamená, že by nám 

najednou přestaly fungovat ty nižší organizační jednotky, ale že jsme nedokázali 

prodat naši celorepublikovou politiku. Nepřikládám za to vinu soudruhům Filipovi, 

Šimůnkovi, Grospičovi nebo komukoli jinému, přesto jsem ráda, že se celé vedení 

rozhodlo dát své funkce k dispozici. Považuji to za správný krok a, řekněme, gesto 

směrem dovnitř strany, ale i navenek. Vážím si práce, kterou ve vedení každý 

z nich udělal a budou mít určitě právo se ji pokusit na blížícím se sjezdu obhájit, 

ale teď si myslím, že krok, který se rozhodli udělat, je logický a správný. 

Kde vidíte příčiny volebního neúspěchu? 
Těch příčin je určitě celá řada, a jak už jsem uvedla, měl by si to tentokrát každý 

krajský a okresní výbor opravdu důkladně vyhodnotit. V rámci předvolební 

kampaně jsem postřehla různé problémy napříč republikou. Někde se kritizovala 

sestavená kandidátka, jinde nečinnost jednotlivých kandidátů v předvolební 

kampani, jinde zase špatně vedená individuální kampaň. To jsou věci, se kterými 

se musí krajské výbory vypořádat, aby se situace neopakovaly do budoucna. 

Každopádně velký význam určitě má i celorepubliková politika. Nechali jsme si 

ukrást témata, a jak mi řekl jeden pan profesor: vy jste odpracovali kus práce, tak 

proč se tím chlubí Jurečka za KDU na svých billboardech? To byla otázka týkající 

se sucha, ale takovýchto témat najdeme mnohem víc. Navíc mnoho našich voličů 

a bohužel i členů se přiklonilo k volbě hnutí ANO dle hesla, proč chodit ke 

kováříčkovi, když můžu volit kováře. 

Jaké vyvozujete důsledky z voleb do krajů a Senátu? A jaký to bude mít vliv 

na blížící se sjezd? 
Je cítit, že atmosféra ve straně teď není dobrá. Lidé jsou zklamaní, otrávení, 

naštvaní, volají po padajících hlavách. Těch emocí se u nich točí asi celá řada a je 

těžké se teď od nich úplně oprostit. A asi to vlastně ani nechceme, politika je totiž 

i o emocích. Každopádně páteční výkonný výbor ÚV by měl vyhodnotit příčiny a 

já doufám, že členové k tomu přistoupí s klidnou hlavou, pragmaticky, protože 

teď se jedná o budoucnost strany. Na sjezdu se to určitě projeví taky. 

Změna ve strategii strany je, jak se ukázalo, nutná. Upadli jsme do stereotypu, 

nezajímavosti, neakčnosti. To si sypu popel na hlavu i já sama. Jsem poslankyní 

našeho poslaneckého klubu a jsem členkou vedení. Uvědomuji si i svůj podíl 

zodpovědnosti. 

Zpět ke krajské politice. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet scénář ve Zlínském 

kraji s tzv. Čunkovým projektem nové nemocnice? Nebude hrozit, že koalice 

na tuto vizi naváže po bývalém hejtmanovi? 
Já stále doufám, že nově utvořená koalice hnutí ANO, Pirátů, ODS, ČSSD bude 

stát za svým předvolebním programem a že s projektem výstavby nové nemocnice 

jsme se tím u nás v kraji vypořádali, i když tedy bohužel bez nás, protože jsme 

jeden z krajů, kde KSČM pětiprocentní hranici nepřekročila a do krajského 

zastupitelstva se nedostala. Předpokládám, že bude vypracován projekt na 
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rekonstrukci stávající KNTB, a. s., a konečně se začne pracovat na její postupné 

přestavbě. 

Nedávno zažil váš kraj přírodní katastrofu, byla otrávena řeka Bečva. 

Myslíte, že se najde viník a jaký muže být postih? 
Předpokládám, že viník se dřív nebo později najde, ale tu škodu už to nevrátí. 

Postih si netroufám odhadnout, ty škody tam opravdu byly obrovského rázu, došlo 

k úhynu desítek tun ryb. Bohužel, i s takovýmito katastrofami musíme počítat. 

Upřímně stále doufám, že to byla nešťastná náhoda. Pokud se totiž ukáže, že to 

byl úmysl, předpokládám, že by padaly opravdu tvrdé tresty. Každopádně i toto 

bylo využito v rámci předvolebního boje. Původně, bez toho aniž bych se chtěla 

jakýmkoli způsobem zastávat Agrofertu a tím potažmo hnutí ANO, se totiž pár 

regionálních politiků vyjádřilo v tom smyslu, že za vypuštěním jedovatého 

kyanidu je určitě firma DEZA z holdingu Agrofert. Uvádím to ale jen jako příklad 

toho, jak mnohdy jedno veřejné sdělení, které se nezakládá na faktu, může být 

zneužito v rámci předvolební kampaně. Nechci tím ale také předjímat závěr, ten 

totiž dosud nevíme. 

Můžeme navázat na problém, který se týká rovněž ČR, a tím je sucho a 

klimatické změny? Vím o vás, že se v těchto otázkách velmi angažujete. Jak 

je na tom tedy ČR a jak máme možnost tyto věci republikově ovlivnit? 
Teď jsem se často setkávala s názorem, že léto nám dost propršelo, takže jsme 

vlastně bez problémů. Já takový optimista nejsem a i řada odborníků mi dává za 

pravdu. Problém sucha bude dlouhodobý a jedno pozitivně vypadající léto nám to 

nevyřeší. Jak víte, KSČM přišla s návrhem ústavního zákona o ochraně vody, a to 

už před více než rokem. V prvním čtení byl návrh přerušen do 15. září, abychom 

si počkali na případný vládní návrh. Jsem přesvědčena, že to je problém, který se 

měl řešit už roky, takže já důvod k čekání na vládní návrh neviděla. Ale ochrana 

vody samozřejmě není jen otázkou tohoto návrhu. Je potřeba řada legislativních 

změn v související legislativě a hlavně je potřeba finančně podpořit výzkum v této 

oblasti a já doufám, že se nám to pro rozpočet roku 2021 podaří. 

A teď k dalším celorepublikovým tématům. Co si myslíte o potravinové 

soběstačnosti České republiky? Lze jí vůbec v současnosti ještě dosáhnout? 
V žádném případě to nepůjde ze dne na den, ani z roku na rok. Je to běh na 

dlouhou trať. K tomu je ale potřeba si říct, jakou strategii v potravinové oblasti 

chce naše vláda vést a v jakých výhledech chce pracovat. Pokud se shodneme na 

tom, a rozhodně si myslím, že pro KSČM je to priorita, že chceme jít cestou 

potravinové soběstačnosti, mělo by ministerstvo začít urychleně zpracovávat 

návrh strategie zemědělského sektoru, podpory zemědělců při pěstování 

strategických surovin a chovu zvířat atd. Zatím jsem ovšem, kromě slibů, nic 

zásadního ze strany ministra zemědělství, potažmo vlády, v této oblasti neslyšela. 

Jaká jsou podle vás obecná strategická témata z oblasti životního prostředí? 

Co by měl každý občan podle vás nejdůležitějšího sledovat? 
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Za oblast životního prostředí musím přiznat, že ty zřejmě nejdůležitější a nejvíce 

diskutované zákony tohoto volebního období už byly přijaty a jednalo se o tzv. 

odpadový balíček. Z těchto návrhů, které jsme se rozhodli i my podpořit, jsme ale 

nebyli nadšeni a měli jsme k nim řadu připomínek. Nebyla vůle jednat o některých 

pozměňujících návrzích a zákony byly předloženy jako maximální možný 

kompromis. Po diskusi s kolegy jsme se nakonec přiklonili k tomu, že je potřeba 

zákony přijmout, ale už jsme avizovali, že předpokládáme, že budou v brzké době 

opětovně novelizovány. Teď bude určitě prostor zabývat se právě zmiňovanou 

ochranou klimatu, otázkami sucha, ale i například ochranou zemědělského 

půdního fondu. 

Roman Blaško 

Vyjádření k otravě Bečvy 
Vyšetřování otravy ryb v Bečvě mělo zůstat v rukou policie, ale ty jednotlivé 

kroky, které tomu na místě předchází, by se měly legislativně upřesnit. Moc tomu 

nepomohl ani pan ministr Brabec, který celou kauzu od začátku špatně 

komunikoval. To, že rychle vyloučil jako viníka firmu Dezu, která patří do 

holdingu Agrofert, vyvolalo vlnu pochybností u řady obyvatel a politiků. Na jednu 

stranu pan ministr říká "necháme to v šetření policie", na druhou stranu hned na 

začátku má jasno v tom, kdo to nebyl. Ta jeho vyjádření nebyla šťastná. Myslím 

se ale, že jsou věci, na které nám pan ministr ve sněmovně prostě není schopen 

odpovědět. Proto bych to nechala na orgánech činných v trestním řízení. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Mikuláš ve Zborovicích 
I když teď není situace úplně snadná a 

musíme se všichni řídit řadou 

omezení, byla by škoda nedopřát 

dětem alespoň trošku pravé 

mikulášské atmosféry. Zástupci ZO 

KSČM Zborovice se proto rozhodli 

s mikulášským průvodem projít obcí, 

ať se děti bojí alespoň za okny svých 

domovů. Při průvodu předali dárky 

pro malé sportovce a zavítali i do 

domova pro osoby se zdravotním postižením, kde předali dárkové tašky pro 

všechny klienty i pro zaměstnance, kteří si to zejména v tomto období zaslouží. 

Zvládli to i za dodržení hygienických podmínek, a za to jim patří velký dík. 

Ing. Marie Pěnčíková 
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Výročí narození 
Ludvíka Svobody 
V letošním roce by se Ludvík 

Svoboda, bojovník za svobodu a 

nezávislost Československa v obou 

světových válkách a v neposlední 

řadě prezident ČSSR, dožil 125 let. 

Za naši okresní organizaci šly jeho 

památku uctít předsedkyně M. 

Pěnčíková a místopředsedkyně Z. 

Hlobilová. Bohužel, ve složité době 

se i takto významné výročí muselo obejít 

bez veřejných akcí, které by si držitel titulu 

Hrdina SSSR a trojnásobný držitel titulu 

Hrdina ČSSR zasloužil. 

Pár informací, které v našich 
médiích nezazní 
25. 11. to bude 125 let od narození generála 

a prezidenta ČSR Ludvíka Svobody. Ani 

nepředpokládám, že by se osud a život 

hrdiny od Dukly připomněl v médiích. 

Važme si našich hrdinů, máme jich hodně a 

Ludvík Svoboda mezi ně patří! Pár 

informací, které v našich médiích nezazní. 

 Ludvík Svoboda bojoval už v první 

světové válce. Bojoval v legiích například 

v bitvě u Zborova. 

 Maďarský král Karel se chtěl opět zmocnit trůnu, proto byl Ludvík Svoboda 

jako voják zmobilizován a účastnil se i vpádu do Maďarska.  

 Narozdíl od dnešních politiků byl jazykově nadaný a naučil se například 

maďarsky. 

 Po zradě západních mocností a po okupaci v roce 1939 byl Svoboda zapojen 

do organizace Obrana národa. Později unikl do Polska a odtud do Sovětského 

svazu. 

 V Sovětském svazu nejprve nebojoval, protože Stalin prohlásil, že jde o válku 

imperialistickou a SSSR se jí nebude účastnit. Svoboda však už v té době 

navazuje kontakty a připravuje se na boje. 



10 

 Stává se hlavním mužem československého armádního sboru. Díky rozkazu 

maršála Koněva (kterého Praha 6 v čele s TOP 09 nechala sprostě sundat, ale 

sochu Marie Terezie namontovali téměř okamžitě) se Ludvík Svoboda stává 

generálem. 

 Největší boje vede Ludvík Svoboda při Karpatsko-dukelské operaci, při které 

zemře tisíce lidí. Je však nesmírně důležitá pro Slovenské národní povstání a pro 

osvobození ČSR. 

 Jako hrdina je prezidentem Benešem jmenován ministrem národní obrany, 

v této funkci působí až do roku 1950. Ve vládě byl jako nestraník, při únoru 1948 

se postavil na stranu komunistů. 

 Bohužel se mu nevyhnou politické procesy, ve kterých je souzen. Dostane se 

mu však rehabilitace hned v roce 1954. 

 V roce 1968 se stává prezidentem respektovaným i v zahraničí. Na příjezd 

vojsk Varšavské smlouvy neměl žádný vliv. Často se spekuluje, že maršál Koněv 

přijel už na jaře 1968 "obhlídnout prostor". To je však nesmysl – přijel za 

Ludvíkem Svobodou a o operaci Dunaj se rozhodlo těsně před akcí. Potvrzuje to 

například János Kadár – vůdce Maďarska. 

 V roce 1975 rezignuje kvůli zdravotnímu stavu na funkci prezidenta, kterým je 

záhy zvolen Gustáv Husák. Ten několikrát Ludvíka Svobodu přijede navštívit i po 

svém zvolení. Ludvík Svoboda zemře v roce 1979. 

 Nezískal pouze řády Sovětského svazu nebo řád Bílého lva. Získal 

vyznamenání a medaile například i z USA, Velké Británie, Francie, Polska, 

Jugoslávie, Maďarska nebo Rumunska. Už jen to něco značí... 

 Oprávněně je to jeden z našich nejvýznamnějších prezidentů a postav. To nám 

nemůže vzít ani ČT v čele s "plecháčkem" Železným. 

Bc. Jan Koros (autor je historikem a místopředsedou KSČM na Českolipsku, 

převzato z jeho FB) 

Členské příspěvky – důležitá prosba 
Vážené členky, vážení členové, finanční situace naší strany bohužel není dobrá. 

Členů nepřibývá a nepodařené krajské volby též nepomohly. Je také zjevné, že jen 

málo členů plní svou příspěvkovou povinnost ve správné výši. Stanovy již dlouho 

ukládají každému členovi platit minimálně 0,5 % z čistého příjmu (tedy čisté 

mzdy i starobního nebo invalidního důchodu). Průměrná výše příspěvku v okrese 

bohužel nedosahuje ani 30 Kč na člena (což by měl platit každý s měsíčním 

příjmem 6000 Kč). Proto Vás prosíme o zamyšlení se nad plněním této povinnosti. 

Vše neustále zdražuje a každá pomoc se počítá. 

https://www.facebook.com/HonzaKoros/photos/a.113548723585398/194692862137650
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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. 

 

Říjen 

Kenšová Ludmila - 70 

Koláček Antonín - 85 

Krkoška Vladimír - 75 

Kytlicová Ludmila - 70 

Manďák Ivan - 70 

Podhajská Jaromíra - 70 

Staňková Ludmila - 95 

Válková Marta - 70 

Listopad 

Chrastina Dalibor - 55 

Doležalová Jana - 80 

Gloza Emil - 75 

Hlobilová Zdeňka - 65 

Ides Karel - 70 

Matyášová Jiřina - 90 

Menšík František - 70 

Špíšek František - 65 

Votava Zdeněk - 65 

Žůrek Karel - 75 

Prosinec 

Bednaříková Zdena - 70 

Linhartová Naděžda - 85 

Mrázek Dalimil - 60 

Smutné sdělení 
Dvě těžké ztráty postihly ZO Kroměříž č. 12. 

 

Nejprve nás opustila 11. září ve věku 71 let 

Jiřina Procházková. Bývala aktivní členkou a hodně se 

angažovala také v LKŽ. 

 

Poté zesnula 26. října i Miroslava Jurková ve věku 75 let. 

 

Ve věku úctyhodných 92 let pak 11. listopadu odešel Josef Dřímal ze ZO 

Kroměříž č. 5. 

 

Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad těmito úmrtími a 

rodinám 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 (ovkscm.km@volny.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. 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 9.00 – 16.00 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 
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