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Vydavatel - kontaktní údaje
OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV)

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

e-mail: ov.kromeriz@kscm.cz
FB: https://www.facebook.com/KSCMkromeriz
web: https://kromerizsko.kscm.cz/

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž
Pondělí, středa, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod.
V jinou dobu dle domluvy telefonem či e-mailem.

Poděkování
Všem děkujeme za články a postřehy nejen z politického života, ale i
toho společenského.
Těšíme se na další příspěvky a přejeme krásné léto.

Co je pro Vás připraveno
Dne 25. 8. 2018 se uskuteční tradiční setkání na moravsko-slovenském pomezí,
tentokrát v Tvrdonicích. OV zvažuje vypravení autobusu. Pro další info nebo
s předběžným zájmem o účast se proto ozvěte na OV.

Pro zasmání
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ZPRAVODAJ
KSČM
roměřížsko

červen 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
V době, kdy se Vám dostává do rukou toto vydání informačního zpravodaje, už
máme měsíc květen za sebou. Známe ho jako měsíc lásky. Na 1. máj však
nechodíme jen do zahrad a polí hledat rozkvetlé třešně, abychom políbili své
blízké, ale, a my komunisté obzvlášť, se v tento den scházíme na náměstích v řadě
měst a obcí po celém světě, abychom uctili tento den i jako svátek práce. Již od
roku 1890, kdy se u nás slavil poprvé v Praze na Střeleckém ostrově, se rok za
rokem schází lidé, kterým není boj za lidská práva lhostejný. V předešlém
porevolučním období byl a stále je tento svátek haněn a nazýván svátkem
komunistickým. Jestli jsou však dobré pracovní podmínky opravdu jen zájmem
komunistů, pak na to můžeme být hrdi. Jestli jsme jedni z mála, kteří si váží
odvahy a statečnosti těch, kteří v roce 1886 stávkovali, aby se zasadili o lepší
pracovní podmínky pro všechny, pak na to být hrdi musíme.
V průběhu měsíce května si však připomínáme i výročí konce války. I u nás
v okrese se uskutečnila celá řada pietních vzpomínek. Je důležité tyto události
připomínat. V době, kdy se zkreslují dějiny a ve školách se učí dějepis tak, jak se
„má“, ne tak, jak se události historicky staly, je to nezbytnost.
Jsme ale také v období, kdy se nám blíží prázdniny a snad s nimi spojené chvilky
odpočinku a dovolených. Přesto to bude i období pracovní. Jak jistě víte, byl již
vyhlášen termín komunálních voleb, které se uskuteční 5. a 6. října tohoto roku.
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Čeká nás spousta příprav a práce v předvolební kampani, ve které budeme
potřebovat vás všechny. Vy nejlíp víte, jaké problémy trápí vaše obce, vy jste
v dennodenním kontaktu s lidmi, kteří nakonec v říjnu k volebním urnám ve vaší
obci půjdou.
Vážené soudružky, vážení soudruzi. Přeji vám krásné letní dny, během kterých
snad stihnete nabrat síly do další společné práce.

Ing. Marie Pěnčíková

Krajské okénko
Boj o nemocnice stále pokračuje. Poslední
dubnové zastupitelstvo toho bylo více než
jasným důkazem.
Slovní přestřelky byly v mnoha případech
opravdu peprné. Pan hejtman Čunek
dogmaticky trvá vždy na svém a jakýkoliv
názor ostatních odmítá.
Sami lékaři pomalu ztrácejí trpělivost,
neboť každá oponentura ze strany odborné veřejnosti je smetena ze stolu.
Věřím, že boj zvládneme a zdravotnictví bude do budoucna získávat na kvalitě.
Abychom měli co nejvíce informací, navštívila jsem opět MUDr. Mergenthalovu,
ředitelku nemocnice v Kroměříži. Diskuse se točila kolem sporných věcí
předkládaných Zlínským krajem a obhajovaných pány Čunkem a Maráčkem.
Další jednání budou pokračovat, jde přeci o péči a zdraví nás všech.

Ing. Eva Badinková

Komunální volby
Prezident republiky dne 23. 5. 2018 vyhlásil volby do obecních zastupitelstev. Na
základě rozhodnutí prezidenta je termín podání kandidátních listin na příslušné
obecní úřady do 31. 7. 2018 16:00 hod. Členy okrskových volebních komisí bude
možno delegovat do 5. 9. 2018 16:00 hod. Samotné volby budou ve dnech 5. a
6. 10. 2018.

Rozhovor s Ing. Kateřinou Ambrožovou Srncovou
Zpravodaj přináší rozhovor s navrženou vedoucí kandidátkou do Zastupitelstva
obce Zdounky. Další rozhovory přineseme v zářijovém čísle Zpravodaje.
Představ se nám.
Je mi 36 let. Jsem poměrně krátce vdaná, minulý rok jsem se vdávala v Kubánské
republice v překrásném Karibiku. V současné době jsem zaměstnána jako
středoškolská a navíc třídní učitelka 1. B na Obchodní akademii Kroměříž, kde
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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.
Červen
Ančincová Božena - 60
Durďák František - 85
Kavečková Marta - 85
Konečný Ladislav - 65
Kopřiva Josef - 85
Richtrová Alžběta - 90
Sedláček Miloš - 50
Sobalová Zdeňka - 65
Stoklásek Jaroslav - 70
Červenec
Foltýnová Jarmila - 70
Frkal Zdeněk - 70
Horák Antonín - 70
Janečka Oldřich - 90
Kolomazníková Stanislava - 85

Kuchaříková Vlasta - 95
Lejsal Jaromír - 75
Maňásek Luděk - 70
Nováková Miloslava - 65
Režňák Miloslav - 65
Srpen
Bartek František - 80
Doležel Ladislav - 65
Dvořáková Marie - 70
Hubáček Antonín - 70
Hýsková Eliška - 80
Oršošová Eva - 75
Randulová Drahomíra - 65
Sapperová Libuše - 85
Vojčová Jarmila - 85

Smutné sdělení
Soudruzi a soudružky, v době, kdy se dělala uzávěrka tohoto čísla
Zpravodaje, zastihla nás opravdu velmi smutná zpráva.
Navždy nás opustil dlouholetý člen a funkcionář strany, bývalý ředitel Loany
Holešov, člověk velkého srdce a ryzího lidství

pan Hugo Sapper z Holešova – Všetul
Čest jeho památce.

ZO KSČM Holešov č. 8
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inflace během třiceti let splácení může zvýšit až na sto miliard. Premiér Andrej
Babiš (ANO) zopakoval, že podmínku komunistů splní. „My s tím souhlasíme
dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá. Není to nová téma. My
jsme o tom ani nemluvili v rámci vyjednávání o nějaké podpoře KSČM,“ řekl.

Právo (kráceno redakcí Zpravodaje)

Návštěva u dr. Křemečka
Dne 7. června jsem
navštívil z pověření OV
jako jeho místopředseda
i své ZO Kroměříž č. 31
jako její předseda RSDr.
Vladimíra Křemečka,
někdejšího dlouholetého
předsedu OV a člena
naší ZO. Návštěva se
plánovala již řadu
měsíců, ale kvůli
vleklým zdravotním

problémům s. Křemečka se uskutečnila až nyní.
Měl jsem tu čest s. Křemečkovi předat pamětní list k výročí Vítězného února,
které mu udělila naše strana za dlouhodobou práci pro ni. Dále jsem s.
Křemečkovi předal ocenění KČP za vlastenecké postoje.
Se s. Křemečkem jsme diskutovali o různých problémech, od situace v okresní a
městské organizaci naší strany přes situaci ve školství až po mobilní technologie.
Dr. Křemeček přes vleklé zdravotní problémy, kterými si v posledním roce prošel,
tedy neztratil ani příliš ze svého zájmu o věci veřejné a jeho pohled různé
záležitosti byl mnohdy fundovanější, než pohledy některých, kteří se považují za
mladé a zdravé navěky. Neubylo ani z jeho smyslu pro humor.
Osobně velmi rád vzpomínám na dobu před téměř 11 lety, kdy mě Laďa jako
tehdejší předseda OV přijímal do strany. Vždy jsem ho vnímal jako člověka, který
má vlastní názory, ale který je také zároveň ochoten naslouchat názorům druhých,
za což jsem si ho cenil a cením dosud.
S. Křemeček mi taktéž kladl na srdce, abych pozdravoval všechny členy strany.
Věřím, že mohu mluvit za všechny členy strany, když na těchto řádcích pro Laďu
zopakuji přání co nejlépe sloužícího zdraví a co nejdelšího života. Setkání se s.
Křemečkem pro mě bylo velmi povzbuzující a těším se na případná další.

Ing. Michal Kostka
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učím tvorbu webových stránek a počítačovou grafiku. Kromě toho učím s pomocí
tlumočnice neslyšící a nedoslýchavé v poradenském centru pro sluchově postižené
v Kroměříži. Od roku 2016 jsem členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. Mým velkým koníčkem je
samozřejmě politika, velmi ráda relaxuji
prací na naší rozsáhlé zahradě.
Řekni nám něco o obci, kde působíš.
Zdounky jsou obec v okrese Kroměříž, 10
km jihozápadně od Kroměříže s 2 111
obyvateli i s místními částmi Nětčice,
Těšánky, Divoky, Lebedov a Cvrčovice.
Obci se velice dobře daří, protože jako jedna
z mála už 25 let profituje pravidelným
ročním příjmem kolem 10 mil Kč ze
skládky odpadů v Nětčicích. Tím pádem si
můžeme dovolit investovat do rozvoje obce
a jejich místních částí. To se pak s radostí
kupují budovy, pozemky, traktor, auta, tvoří
se parky, opravují se obecní úřady, chodníky, osvětlení, staví se hasičská
zbrojnice, opěrné zídky a mnoho dalšího, protože prostě na to máme. Samozřejmě
do obecního rozpočtu přichází i další peníze a to z různých operačních programů,
pokud jsme ovšem při žádostech úspěšní.
Již od roku 2010 jsi zastupitelkou v obci. Co se tobě či tvým kolegům
zastupitelům za KSČM za dobu tvého působení podařilo prosadit?
V roce 2010 jsme z 15 mandátů získali čtyři. O čtyři roky později jsme získali
mandátů pět. Takže jsme neustále za dobu mého působení v opozici. V komunální
politice jde především o blaho obce a jejich občanů, programy jednotlivých stran
jsou z 90% stejné. Všichni přeci chceme v obcích opravené silnice, kulturní domy,
hasičárny, školy, školky, nové chodníky, veřejné osvětlení či napojení na
kanalizaci. Tím chci říct, že tady u nás se nehraje na opozici či koalici, hraje se
pouze o to, kdo bude ve vedení a kdo bude rozhodovat, komu a kam peníze
z obecního rozpočtu přitečou. Pouhý zastupitel tuto situaci nemá pevně pod
kontrolou a ani nemůže, protože je neuvolněný, chodí do práce.
Jsou vztahy v zastupitelstvu obce Zdounky na prospěšné úrovni?
Prospěšné jak pro koho. Pro našeho radního, který získává samozřejmě
„transparentně“ zakázky v řádech miliónů na vybudování chodníků, vodovodů a
kanalizací určitě.
Jak se říká, vše je o lidech a každý má své priority. Mezi mé priority rozhodně
nepatří neustále cpát peníze z obecního rozpočtu do církve, církev své majetky a
peníze dostala od státu, tak ať se postará sama o sebe. Také se mi nelíbí, že teprve
letos byl schválen nový územní plán, ve kterém se konečně nachází lokalita pro
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bytovou výstavbu na ulici Cvrčovská, a když to dobře půjde, tak se začne stavět
nejdříve za tři roky. Co dělalo současné vedení před 10 lety, no nic. Pamatuji si,
že zrovna moje generace zdouneckých vrstevníků právě před 10 lety neměla, kde
postavit dům, protože ve Zdounkách prostě neexistovala stavební místa.
Rozhodně voličům či sympatizantům nebudu slibovat nereálnou cyklostezku ze
Zdounek do Kroměříže. A některé dotace spolkům bych také zredukovala a
naopak některým přidala, je to věc diskuze.
Co by se tedy podle tebe mělo zlepšit ve vaší obci?
Po stránce profesní určitě zdokonalení informační a komunikační gramotnosti
některých zastupitelů a ve větší míře používání moderních technologií. Co se týká
obce, je ještě potřeba dotáhnout do konce nákup důležitých pozemků, které by
měla vlastnit obec, zejména chodníky a cesty, klidně i remízky a poldry.
V současné době jsou akutní pozemkové úpravy na zadržení vody v krajině a
urychlení výstavby infrastruktury pro novou bytová výstavba 33 rodinných domů
na ulici Cvrčovská. Zbytek dalších nápadů najdete v našem předvolebním letáku.
Redakce děkuje za rozhovor.

Proč se zkrátila provozní doba OV?
Pozorný čtenář Zpravodaje si jistě všiml skutečnosti, že se změnila provozní doba
okresního výboru. Přestože změnu projednal i okresní výbor, zaznamenal jsem u
jednoho z členů OV později nesouhlas s touto změnou. Proto chci vyjasnit důvody,
které ke změně vedly.
Zmíněný člen argumentoval mimo jiné tím, že budeme mít v okresní organizaci
dvě placené funkcionářky oproti dosavadní jedné, takže není důvod dobu
zkracovat. Tento argument je zavádějící. Je sice pravdou, že odměnu za výkon své
funkce budou dostávat jak nová předsedkyně M. Pěnčíková, tak místopředsedkyně
Z. Hlobilová. Ale nedojde ke zvýšení mzdových nákladů. Tzn. mzdové náklady,
které šly dříve pouze na mzdu Z. Hlobilové, se nyní rozdělí mezi obě dvě
soudružky. Já jako místopředseda žádnou odměnu pobírat nebudu.
Dalším faktem je, že návštěvnost okresního výboru nebyla v některých dnech
příliš vysoká, a nebyl tedy důvod, aby tam v těchto dnech musel za všech
okolností sedět některý funkcionář. A straničtí funkcionáři mají i jinou práci než
sedět na zadku v kanceláři, např. komunikovat se ZO, MěO, poslanci a zastupiteli,
řešit různé problémy, připravovat dokumenty.
Navíc vždy jasně uvádíme „v jinou dobu po předchozí domluvě“. Drtivá většina
členů naší okresní organizace má telefon, mnozí i e-mail. Nebo si může od někoho
zavolat. Něco potřebujete – zavolejte, napište! Pokud to bude v dostatečném
předstihu, nepochybuji o tom, že předsedkyně nebo některý z místopředsedů si čas
najde. Mě osobně nevadí dojít na OV třeba i o víkendu, pokud to bude z dobrého
důvodu a nebude mi to kolidovat s něčím jiným v časovém plánu.
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Z hlediska naplnění cíle sjezdu – realizovat změny ve vedení strany se názory
různí. V čele strany zůstal nadále Vojtěch Filip, prvním místopředsedou byl
zvolen Petr Šimůnek. Byli však zvoleni noví místopředsedové ÚV ss. Konečná,
Grospič a Ort. Do funkce předsedkyně rozhodčí komise byla znovu zvolena s.
Vrzalová a do funkce předsedkyně revizní komise s. Pěnčíková. 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. Další sjezd, který se uskuteční v roce
2020, uzavře celou etapu plánovaných změn.
Myslím, že se jasně ukázalo, že za výsledky strany ve volbách nesou odpovědnost
všichni komunisté, každý na svém místě, kde jako funkcionář a člen pracuje a žije.
To je jasný signál pro všechny, že nejen kritika práce, ale i sebekritika a stanovení
jasných úkolů a kontrola jejich realizace může zlepšit postavení strany ve
společnosti.
Takovým prvním posjezdovým prubířským kamenem budou bezesporu
komunální volby v říjnu letošního roku. Na mnoha místech jsou již připravovány
volební programy a sestavovány kandidátní listiny s cílem oslovit co nejširší
veřejnost, představit veřejnosti známé a důvěryhodné kandidáty a jasně říct, co
budeme prosazovat v jednotlivých zastupitelstvech, když nám občané dají důvěru.
Prázdné fráze, budou občany odmítnuty bez jakýchkoliv zábran. Musíme být
struční, konkrétní a důvěryhodní. Jak se nám to podařilo, poznáme hned po
vyhlášení výsledků voleb. Je to cesta dlouhá a náročná, ale já věřím tomu, že to za
to stojí. Být vidět, slyšet a moct se podílet na rozvoji své obce a města.

RSDr. Jaroslav Procházka

Církve zbrojí do soudní bitvy
Církve se odmítají smířit se zdaněním miliardových náhrad za nevydaný majetek.
Návrh, jehož schválením KSČM podmiňuje podporu vlády ANO a ČSSD,
považují za neústavní a už zbrojí na bitvu u Ústavního soudu.
„Takový postup je nelegitimní. Zákon napadneme jako neústavní,“ řekl Právu Petr
Jan Vinš, generální tajemník Ekumenické rady církví. Podobně mluví i zástupci
největšího příjemce náhrad – katolické církve, která dostává za nevydaný majetek
1,6 miliardy ročně z celkových dvou miliard.
Komunisté chtějí zdanit tu část, která bude teprve vyplacena, nikoliv tu, kterou
církve od roku 2013 již dostaly. „Pokud by byly smlouvy mezi státem a církvemi
pošlapány, tak se v krajním případě obrátíme na Ústavní soud,“ řekl Právu
biskupský sekretář Stanislav Přibyl. Dodal, že ale stále věří, že Česko je právní
stát, který ctí dohody a smlouvy.
Všechno ale ukazuje, že ve Sněmovně je dokonce víc než třípětinová ústavní
většina poslanců, jež chce zdaněním zredukovat 59miliardovou náhradu, kterou
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o Koreji, besedu na téma zdravé výživy s individuální konzultací s výživovou
poradkyní. Děvčata také využila nabídky wellnes procedur a velmi zajímavé byly
i vycházky do zdejší přírody, např. skalní Toulovcovy maštale, skalní pískovcová
obydlí a další. Nechybělo ani sportovní odpoledne plné humoru, večerní posezení
za doprovodu hudby a výměna zkušeností o činnosti jednotlivých Klubů.
Za to vše patří velké poděkování děvčatům z Levicového klubu žen v Pardubicích.

Jiřina Procházková

Proběhlé besedy
V květnu se uskutečnila velmi zajímavá beseda s Ing. Evou Badinkovou týkající
se problematiky domácího násilí. Bohužel, děje se to velmi často. Senioři, stejně
jako děti, se již mnohdy neumí bránit, a proto se o těchto problémech dozvídáme
jen velmi zřídka. A proto jsem přijala pozvání LKŽ v Kroměříži na besedu, kdy
jsem měla možnost přítomným přiblížit danou problematiku.
Také beseda s doc. Švihlíkovou nemůže zůstat opomenuta. Doc. Švihlíková
představila vize ekonomiky pro 21. století. A že nás nic růžového nečeká, to je
bohužel fakt. Poukazuje na fakt zneužívání vyspělých technologií k mocenským
zájmům.

Ing. Eva Badinková (kráceno redakcí Zpravodaje)

Slovo ke čtenářům…
Vážení a milí čtenáři,
pomalu se blíží konec dalšího školního roku, většina národa se těší na odpočinek a
dovolenou. Léto si letos jaksi pospíšilo a komunisté musí být zase bdělí a pracovat
naplno. V měsíci dubnu se na základě tlaku zdola a díky netrpělivosti některých
straníků uskutečnil X. sjezd KSČM, který měl vyřešit zejména personální změny
ve vedení strany. Někteří funkcionáři na různých stupních chtěli za každou cenu
neúspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny vyřešit razantními personálními
změnami v domnění, že za to prostě musí nést někdo odpovědnost a že je potřeba
uskutečnit jakýsi restart KSČM.
Ti obezřetní, kteří byli schopni na jednáních výročních schůzí a konferencích
reálně a kriticky situaci zhodnotit a definovat příčiny a nastavit jasné úkoly,
očekávali od sjezdu, že bude provedena analýza příčin a zformulovány jasné
programové, organizační cíle pro aktivizaci práce celé strany.
Významným mezníkem a impulzem pro sjezdové jednání se stala účast a projev
prezidenta republiky Miloše Zemana. Osobně to vnímám jako moudrý státnický
krok, který jasně vyjádřil, že KSČM je uznávanou politickou stranou a je třeba
s ní v budoucnosti počítat. Řekl, to co řekl. Kdo chtěl, slyšel, kdo nechtěl, neví nic,
a proto nemůže ani nic pochopit.
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Nezbývá mi, než doufat, že se členové strany s touto změnou ztotožní. Pokud
máte k současnému systému náměty či připomínky, nebojte se nám je zaslat,
určitě je vezmeme do úvahy.

Ing. Michal Kostka

Oslavy 1. máje

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit 1. máj - Svátek práce na kroměřížské
Velké náměstí. Rádi jsme mezi sebou přivítali Vladimíra Koníčka, poslance
Parlamentu České republiky, který ve svém projevu vyzdvihnul hned několik
zásadních a důležitých témat. Upozornil na to, že nemůžeme být lhostejni
k budoucnosti občanů naší země a to je to základní. Během celého odpoledne byl
na náměstí petiční stánek s peticí občanů Kroměřížska proti omezování dostupné
zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem. Je to jedna z aktivit,
kterou naše strana dokazuje, že tady je stále „S lidmi pro lidi“.
Celým slunečným odpolednem nás provázela kapela Frekvence, která zahrála hity,
které roztančily a rozezpívaly řadu účastníků. Nechyběly balonky a soutěže pro
děti o drobné sladkosti. Jak se ukazuje, a vy všichni, kteří jste přišli, jste toho
důkazem, svátek práce není přežitkem, proto se loučíme slovy „za rok
nashledanou“.

VV OV KSČM Kroměříž

Pomník v obci
Zástřizly
Konec měsíce dubna a blížící se
květnové dny jsou obdobím
vzpomínek na druhou světovou
válku. V řadě měst a obcí se konají
pietní vzpomínkové akce a většinu
pomníčků v našem okolí ozdobí
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květy. Ovšem ne všechny pomníčky padlým mají to štěstí, že o ně lidé s úctou
pečují. Jsou zapadlé a neudržované, zarostlé trávou někde v zapomnění. Jedním
z takových byl i pomník v obci Zástřizly. Na jeho stav upozornil zástupce OV
KSČM Kroměříž soudruh Hovadík a zástupci Komise mládeže při OV se rozhodli
tento neutěšený stav napravit. Proto v sobotu 28. dubna vyrazili do této obce, aby
pomníčku vrátili alespoň trochu jeho významnosti a upravili jeho okolí tak, aby
nebyl dál ničen padajícími stromy a nemizel v trsech ostružiní. Dovolte mi tímto
poděkovat všem, kteří se této záslužné akce zúčastnili. Jsem ráda, že máme ve
svých řadách soudružky a soudruhy, kterým to není lhostejné.

Ing. Marie Pěnčíková

Pietní akt u hrobu Ludvíka Svobody v Kroměříži
Jako každým rokem, konal se u hrobu
armádního generála Ludvíka Svobody
pietní akt, který uskutečnilo město
Kroměříž spolu se Společností Ludvíka
Svobody, z. s. V letošním roce to bylo
u příležitosti 73. výročí osvobození
naší vlasti - ukončení 2. světové války
a k uctění památky padlých hrdinů,
kteří se podíleli v květnu roku 1945 na
osvobození města Kroměříže.
Pietního aktu se zúčastnili členové
poboček SLS z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic, Kroměříže, slovenští odbojáři
z Nitry, občané z různých míst Zlínského a Jihomoravského kraje i dalších částí
České a Slovenské republiky. Byli zde i mladí studenti z Kroměříže a posluchači
z Univerzity obrany v Brně, vojáci a zástupci dalších společenských organizací a
politických stran města. Tak jako vždy byla přítomna i dcera Ludvíka Svobody
paní profesorka Zoe Klusáková-Svobodová. Účastni byli i zástupci Ruské
federace z Brna, bývalý starosta Podivína pan Němeček, váleční veteráni, zástupci
armády, vedení města Kroměříž v čele s panem starostou J. Němcem.
Po položení věnců a květin k hrobu Ludvíka Svobody v projevech řečníků byly
vzpomenuty zásluhy „svobodovců“ na osvobození naší vlasti a nezbytnost
aktivního vystupování proti lžím o minulosti a překrucování historických faktů.
Buďme neohroženými bojovníky za mír tak, jak si to po dvou strašných válkách
přál armádní generál Ludvík Svoboda, nám připomněla jeho dcera, která tak
naplňuje jeho odkaz našemu národu. Také zástupci OO KSČM a MěO Kroměříž
se zúčastnili pietního aktu položením kytic u hrobu Ludvíka Svobody a k plaketě
na jeho rodinném domě.

Ing. Jaroslav Adamík
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Další pietní akce na Kroměřížsku

Kroměříž Holešov

Bunč Bystřice pod Hostýnem

Celostátní setkání Levicových klubů žen
Ve dnech 18.5. - 20. 5. 2018 se ve Zderazi
v okrese Pardubice uskutečnilo další
celorepublikové setkání Levicových klubů
žen. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci
Pardubického kraje a to starosta Zderazi
František Zavoral, předseda KV KSČM J.
Foldyna, předseda OV KSČM Pardubic R.
Harmat a tajemník a instruktor KV KSČM
Pardubického kraje Jiří Březina.
Program byl tak jak už to tradičně na setkání
bývá velmi bohatý. Vyslechly jsme si besedu


