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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021
Zase se nám mění poslední číslice v letopočtu. Jeden rok končí a
druhý začíná. Jaký byl ten starý? A jaký bude ten nový?
První otázka je možná jednodušší, rok 2020 končí, a tak víme, co se
stalo. Jaké budou mít události tohoto roku důsledky, se ovšem
můžeme jen dohadovat. Epidemie nemoci Covid-19, způsobené
koronavirem, nás bude provázet patrně i dál. Minimálně její následky
si svět ponese ještě mnoho let. Ekonomiky jednotlivých zemí se
budou asi dlouho vzpamatovávat. A hlavně se bude ještě dlouho
debatovat o tom, co se mělo udělat jinak. Zkrátka podle hesla „po
bitvě je každý generál“. Už to vidíme teď. Když se zavíraly hospody,
bylo to zbytečné, když se otevřely, tak to bylo moc brzo. Vláda prostě
podle opozice dělá všechno špatně, a to se nechci vlády ani
v nejmenším zastávat. Ale rozhodovat v době, která je výjimečná a
neznámá pro celý svět, opravdu není jednoduché.
A co si odnáší naše strana z roku 2020? Totální propad ve volbách.
Ono to k tomu spělo už několik let, ale nikdo to jaksi nechtěl vidět.
Někteří soudruzi se zkrátka rozhodli, že „po nás potopa“, a drží se
svých židlí, seč jim síly stačí. Že tím odsoudili stranu k zániku, je jim
tak nějak jedno.
A máme před sebou rok 2021. Máme před sebou sjezd a parlamentní
volby. Máme před sebou poslední možnost se vzpamatovat a postavit
se znovu na nohy. Ve světě bude dál řádit koronavirus, a když ne
tento, tak jiný. To nezměníme.
Ale snad dokážeme změnit k lepšímu alespoň naši stranu, a proto jí i
nám všem přeji v novém roce 2021 vše nejlepší a hodně sil do boje
proti nepřízni všech.
Katka Stiglerová

Hodnocení činnosti OV KSČM Břeclav
za rok 2020
V krátkosti zhodnotím činnost práce OV KSČM Břeclav za rok
2020.
Již na počátku roku 2020 v měsíci lednu OV KSČM Břeclav
intenzivně pracoval na vyhodnocení VČS ZO KSČM okr. Břeclav a
řešil návrhy na kandidáty, které vyšly z návrhů ZO KSČM na
jednotlivé kandidáty, a to jak na předsedu OV a členy OV KSČM
Břeclav, tak i návrhy na kandidáty do voleb do JmKZ, které se
uskutečnily na podzim letošního roku. Dále projednal návrhy ze ZO
KSČM na delegáty XI. sjezdu KSČM, který bude v Brně.
V měsíci lednu proběhla okresní konference KSČM v Břeclavi. Zde
jsme zvolili předsedu OV KSČM Břeclav, členy OV a také předsedy a
členy ORK a ORoK. Dále jsme zvolili kandidáty do JmKZ za okres
Břeclav a delegáty na XI. sjezd KSČM do Brna za okresní organizaci
KSČM v Břeclavi.
V měsíci únoru jsme si připomněli 72. výročí únorových událostí roku
1948. Tato vzpomínka proběhla na poradách PZO a na členských
schůzích ZO KSČM. V měsíci únoru také proběhla krajská konference
KSČM v Brně.
Na počátku měsíce března proběhla oslava MDŽ v Břeclavi,
Mikulově, Pohořelicích, Hustopečích a Tvrdonicích. Mohu poukázat
na důstojnou a profesionální připravenost oslav tohoto svátku žen.
Toto byly poslední akce, které jsme uskutečnili, než 13. 3. 2020 vláda
ČR vyhlásila výjimečný stav v důsledku výskytu koronaviru v naší
republice.
Proto byly veškeré politické a společenské akce v dubnu a květnu
pozastaveny.
Oslavy osvobození byly prováděny individuálně v malém počtu
přítomných. Na konci června konečně proběhla porada předsedu ZO
KSČM a zde jsme předali předsedům ZO KSČM formuláře pro
volební komise a volební materiály pro volby a úkoly pro přípravu
voleb, které nás čekaly v říjnu roku 2020.
V měsíci září a říjnu nás čekalo předvolební období a volby do
JmKZ, které proběhly na počátku října. Výsledek voleb byl
katastrofální a kandidáti KSČM v JmK nebyli zvoleni do
zastupitelstva kraje. Výsledek voleb nebudu hodnotit, toto již bylo
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zhodnoceno KV KSČM a hodnocení bylo předáno všem členům OV
KSČM Břeclav.
V listopadu bylo plánované jednání XI. sjezdu KSČM v Brně.
V polovině měsíce října byl opětovné vládou ČR vyhlášen nouzový
stav, na základě druhé vlny pandemie, proto se jednání XI. sjezdu
KSČM v Brně neuskutečnilo a do dnešního dne není znám termín jeho
konání.
Dále se v měsíci prosinci 2020 a lednu 2021 uskuteční VČS ZO
KSČM, kde základní organizace zhodnotí svou činnost za rok 2020 a
nominují delegáta na rozšířené jednání OV KSČM Břeclav a delegáty
na krajskou konferenci v Brně, která se uskuteční v březnu 2021.
Navrhnou také kandidáty pro volby do PS PČR, které se budou konat
na konci roku 2021.
Mezi úkoly, které se nám stále nedaří plnit a které se projednávaly
na OK KSČM v Břeclavi dne 18. 1. 2020, je formální činnost
některých ZO KSČM a jejich uzavřenost před občany. Tato
uzavřenost se nám také projevila při letošních krajských volbách. OV
KSČM na všech poradách apeluje na větší aktivitu a účast na
společenském životě jak v obcích, tak ve městech. Stále se nám nedaří
zlepšit činnost ZO KSČM v Lednici, Podivíně a Kloboukách, stále se
nám nedaří obnovit činnost ZO KSČM v obcích Velké Bílovice,
Kašnice, Kurdějov, Šitbořice a Vrbice. Na Pohořelicku řešíme
problém se ZO KSČM ve Vlasaticích a v Pasohlávkách, kde nám
zemřeli předsedové ZO a činnost se pořád nedaří rozjet.
Dalším úkolem OV KSČM Břeclavi je zvýšení podílu na řešení
potřeb komunální politiky ve smyslu pomoci zastupitelům za KSČM
v jednotlivých obcích a městech. Tento úkol je řešen pravidelně na
poradách předsedů ZO KSČM.
Vážené soudružky a soudruzi,
předložil jsem Vám vyhodnocení činnosti OV KSČM za rok
2020. Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkoval za
odvedenou práci pro KSČM v roce 2020. Přeji Vám všem krásné
vánoční svátky a rodinnou pohodu a hodně zdraví v novém roce.
V roce 2021 se těším na další spolupráci při plnění náročných
úkolů, které nás čekají při realizaci usnesení z XI. sjezdu KSČM
v Brně. Bude to moc náročné.
Stanislav Šprtel
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STŘÍPKY
Víte, že při oslavách 17. listopadu nikdo nevzpomněl, že jsme rozprodali
zemi? Prodali jsme suroviny, továrny, zaměstnance, technologie, značky,
receptury, prodali jsme pitnou vodu i pivo Prazdroj, Staropramen
Starobrno, Krušovice, Ježka. A zisky jdou do zahraničí. Nikdo
nevzpomněl, že místo front na banány máme fronty na zubaře, místo
vzdělání máme internet a tituly, místo poctivé práce sociální dávky,
nikdo nevzpomněl, že ve jménu demokracie neuznáváme odlišný názor,
protestujeme proti výsledkům demokratických voleb, cpeme do lidí, jak
mají myslet, co číst, čemu věřit, zkreslujeme dějiny.
Víte, že sociální dávky a příspěvky, které stát dává občanovi a občan jimi
zaplatí soukromníkovi školu, lékárnu, dráhu, obchod, byt, bazén,
sjezdovku atd. dává vlastně do kapes tomu soukromníkovi? Za
socialismu by šly zpět státu.
Víte, že u nás nemáme demokracii, tj. vládu lidu? Na kandidátkách
nenajdeme pekaře, zedníka, jeřábníka, zemědělce, dojičku, řidiče
autobusu atd., ale MUDr., JUDr., Ing., Mgr., Bc. ... Ti mají ve
společnosti, početní, vedoucí a rozhodující postavení, takže máme
plutokracii a ne demokracii. Volby jsou jen divadlo politických kruhů pro
obyčejný lid, který má uvěřit, že zastávají jeho zájmy a demokracii.
Víte, že mocný, zatím neporazitelný COVID-19 přinesl u nás volání po
socialistickém státě? Co je to jiného, když „politictvo, podnikatelstvo,
herectvo a jiné umělectvo“ volající MÉNĚ STÁTU, když vše klapalo,
volá VÍCE STÁTU (=státních dotací, náhrad, úlev), když to neklape?
Víte, že těžkou COVIDOVOU situaci chtějí někteří využít a zneužít?
Jsou to ti, co jsou dlouho „od lizu“. Milion chvilek je zklamal, a tak
začínají sami útočit na vládu, na Babiše, dokonce na prezidenta, když
řekl: „podnikatel, který se neposichruje, není dobrý podnikatel.“ Pirát
Hřib řekl o prezidentovi: „pro dolních 10 milionů bude vše zavřeno, ale
na Hradě bude 28. října párty pro papalášskou smetánku... Prasata jsou
hladová...“ Je to sprostá urážka nejen prezidenta, ale těch 38
vyznamenaných a těch, co je navrhovali. P. Fiala chtěl vyvolat hlasování
o důvěře vládě, ale poznal, že přestřelil a dodal – až po COVIDU. Pirát I.
Bartoš se už cítí premiérem a Tchaiwanec Vystrčil je spokojen, když
zůstal předsedou senátu. Je tu mnoho vypočítavců pokoušejících se
dlouhodobě destabilizovat vládu a tím celou společnost. J. Jírovec je
nazývá smečkou chrtů ženoucích se za vidinou moci. (HN 29.10.)
Víte, že mocní mohou přivést zemi buď do rozkvětu, nebo do záhuby?
M. Gorbačov vyměnil socialismus za kapitalismus tím, že vpustil
zahraniční kapitál, zavedl „glasnosť“ a s ní vznik protivládní opozice,
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zrušil monopol komunistické strany, zadlužil za lichvářských podmínek
zemi. TAKŽE GORBY ROZBIL SSSR...!
Teng-Siao-pching pozval zahraniční odborníky a podnikatele, aby
založili za velmi nízké náklady na pracovní sílu, energii a suroviny
v ohraničených (!!!) enklávách továrny na spotřební zboží. Číňané se tam
přiučovali a získávali praxi. Systém socialistický a kapitalistický byl
důsledně oddělen a kontrolován, soutěž nebyla povolena, neb dravý
kapitalismus by vyhrál a na to Západ čekal. Enklávy chrlily výrobky
vyprojektované v USA se značkou MADE IN CHINA. Stát se
nezadlužoval, naopak získával z daní zahraničních podnikatelů devizy
(na výrobní zařízení, na infrastrukturu). TAKŽE TENG ZVELEBIL
ČLR...!
Víte, že nepřítel, když chtěl zničit NÁROD, dobyl území, znásilnil ženy,
zabil muže, tj. zaútočil na národ, rodinu, identitu. To je i dnes: rodiny
nedrží pohromadě, národní společenství je oslabeno. Kdo to udělal?
GLOBALIZÁTOŘI, jejichž cílem je osamocený jedinec bez rodiny, bez
národa, křehký a manipulovatelný – OTROK.
Víte, že EU pomáhá globalizátorům k úplnému ovládnutí Evropy? Vždyť
Herman Van Rompuy (předseda ER 2009 – 14) řekl: „V EU již nesmí
být místo pro slova národ a vlast. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy
ze slovníku...“ Jean Monnet (zakladatel EU): „ Lidé musí být vedeni
k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje...“ Martin Schulz (bývalý
předseda EP): „Potřebujeme ducha evropského společenství. V případě
nutnosti to musí být vynucené silou...“
Víte, že Jeff Bezos – nejbohatší člověk planety, vydělá každé 3 vteřiny
tolik, co průměrný Čech za celý život? Za kapitalismu je to hodné
obdivu a závisti, za socialismu je to nemravné.
Víte, že USA mají v Evropě nejen 63 000 vojáků, ale i jaderné zbraně (v
Nizozemí, Německu, Belgii, Itálii)?
Víte, že USA v Litvě rozšiřují svůj vojenský kontingent, protože prý
litevský lid potřebuje pomoc k udržení stabilizace severní Evropy a
protože se USA musí (v Litvě!) bránit rozpínavému Rusku, které se snaží
napadnout USA (!?)
Kéž by některý z těchto střípků pomohl k poznání světa!

„Poznáváním a vzděláním dojdeme k pravdě“.
J. A. Komenský
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K ZAMYŠLENÍ
Čas od času proběhnou médii informace o základním nepodmíněném
příjmu. Je to systém sociálního zabezpečení, který má nahrazovat
dnešní sociální dávky a má být vyplácen plošně bez jakýchkoliv
podmínek. Nahradil by tak velmi složitý systém sociálních dávek. O
jeho výši se stále vedou debaty. Základní nepodmíněný příjem by
podle některých měl postačovat na pokrytí základních lidských potřeb
na bydlení, jídlo, vzdělávání a kulturu. Ekonomové, ani politici ovšem
nejsou jednotní v názoru na tento systém. Proto vám předkládám
jeden pohled na tento problém

Všeobecný základní (nepodmíněný) příjem: Trojský kůň
Následující řádky popisují situaci v Irsku (nebo spíše, chcete-li,
v Irské republice). Irsko je možná daleko a navíc za mořem, ale pro
nás v ČR tu jsou dvě společná vodítka - i my žijeme v EU, a, šířeji,
v kapitalismu. Soudím, že pravděpodobnost, že by tady ona instituce
nebo onen systém chovaly lépe než v Irské republice, je poměrně
nepatrná. (Pozn. překl.)
Vypuknutí covidu-19 odkrylo do očí bijící nerovnost v bydlení,
zdravotnictví, vzdělání a zaměstnání v Irsku i v celém takzvaném
„rozvinutém světě“. To vedlo k obnovení výzev některých skupin ke
všeobecnému základnímu příjmu pro všechny obyvatele.
Některé z těchto návrhů jsou dobře míněné a věří, že to jsou
prostředky k ukončení nerovnosti a chudoby. Skutečností je, že by
neukončily ani jedno; jediné, co by přinesly, bylo poskytnutí
prostředků k masivnímu přesunu majetku od nejchudších
k nejbohatším a privatizaci zbytku státních služeb.
Původní sociálně-demokratický návrh všeobecného základního příjmu
(Universal Basic Income; UBI; v ČR je běžně používán výraz
základní nepodmíněný příjem, ZNP; pozn. překl.) byl vnímán coby
přídavek k sociálním dávkám, jenž by podstatně pomohl těm
nejzranitelnějším. Bohužel lačné oko kapitalismu, jako vždycky, vidí
příležitost toto obrátit ve svůj prospěch.
V roce 1791 napsal Theobald Wolfe Tone v „Prohlášení pro přátele
svobody v Irsku“ (Manifesto to the Friends of Freedom in Ireland):
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„Když aristokracie předstoupí, lid ustoupí; když lidé předstoupí,
aristokracie, která se bojí, že zůstane pozadu, se vmísí do našich řad a
povýší se na ustrašené vůdce nebo zrádné pomocníky.“
Trochu archaický jazyk, ale pocit je dnes stejně skutečný jako tenkrát
před lety. V ZNP vidí kapitalisté živnou půdu, z níž lze převzít
veškerý státní majetek a, čekaje na skok k uchvácení, vmísit se do
debaty. Ta část zájmové skupiny ZNP, která to myslí dobře, musí vzít
v úvahu politický systém vlády, v němž žijeme v Irsku a v němž
ostatně žije i zbytek vyspělého světa. Žijeme v neoliberálním
imperialistickém světě, kde převládající politický přístup
upřednostňuje nízké daně, kapitalismus volného trhu, deregulaci
podnikání a privatizace, to vše spojené s ústupem vlád od poskytování
veřejných služeb.
Tento návrh je trojským koněm kapitalistické třídy. Nemylte se:
kdyby byl zaveden, nebyl by pomocnou rukou pro ty, kteří jsou ve
společnosti nejzranitelnější; byl by metodou, jíž by vlády mohly
odstoupit od poskytování všech veřejných služeb. Všechny by byly
privatizované, jedna po druhé, a předané skutečným mocipánům
rozvinutého světa: nadnárodním společnostem a finančnímu kapitálu.
Vláda by nahradila svou společenskou zodpovědnost všeobecným
základním příjmem (ZNP). Jakmile by byly všechny služby
zprivatizované, ZNP by byl mírně a dočasně zvyšovaný, a to až do
příští krize v kapitalistickém cyklu rozkvětu a úpadku. Ona krize by
poté byla použita coby omluva ke snížení ZNP na úroveň pro
kapitalistickou třídu přijatelnější.
Masová privatizace služeb by vedla k převedení veškerých státních
prostředků do soukromých rukou v přívalu majetku nevídaném od
slavných dnů koloniálního drancování těmi, kteří jsou teď považováni
za „rozvinutý (vyspělý) svět“. Jakmile by vlády přestaly poskytovat
služby, podnikání by byly sníženy daně, což by kapitálu přineslo ještě
větší zisky.
Kdyby to nestačilo, ti nejzranitelnější, v naději, že jim ZNP pomůže,
by své platby ZNP předali kapitalistické třídě ve formě soukromých
nájmů, soukromých zdravotních služeb a spousty dalších služeb, jež
uváznou v privatizování státních prostředků.
Místo ZNP by pracující měli mít UPS – Universal Public Services
(všeobecné veřejné služby). S veškerým bohatstvím, jež pracující
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vyprodukují, je tím nejmenším, co by stát měl zaručit, všeobecné
veřejné zdravotnictví, bydlení a vzdělání, spojené se státní zárukou
zaměstnání, v němž by všichni pracující byli pod ochranou odborů,
s plným právem na kolektivní vyjednávání.
Společnost nevytvořily firmy ani vlády: vybudovali ji pracující. Jak
to, že nejsou pracovní místa, když máme krizi bydlení, krizi
zdravotnictví, přeplněné třídy ve školách a neodpovídající
infrastrukturu, od vody po vysokorychlostní širokopásmové připojení
k internetu, a mnohé další. O práci by se mělo rozhodovat podle
potřeb společnosti, ne podle podnikatelské potřeby zisku. Dokud je
práce závislá na zisku někoho dalšího, nebude nikdy hotová. Bude se
plýtvat zdroji, vyrábět další značka barev, jogurtů, zubní pasty –
cokoliv, co bude třeba k naplnění bankovních účtů elity.
Poskytnutí všeobecné veřejných zdravotních služeb, bydlení a
vzdělání je jednou ze základních potřeb, abychom měli zdravou,
kvalitně vzdělanou společnost, schopnou pracovat na výrobě pro
potřeby společnosti a vytváření bohatství k poskytování těchto služeb.
Mnozí na levici, stejně jako v případě ZNP, se nechali přesvědčit
zrádnými pomocníky, kteří se vmísili do našich řad, aby uvěřili, že
neexistuje jiná alternativa než 12½procentní daň z příjmu právnických
osob, a že pokud by se zvýšila, došlo by k exodu přímých
zahraničních investic. Tyto investice sem přišly, aby těžily z naší
mladé, vzdělané a kvalifikované pracovní síly. Dostávají výhody
našich mladých lidí za iluzorní 12½ procentní daň. Velká většina platí
jen nepatrné procento, někteří téměř nic.
V nedávném soudním řízení v New Yorku se přišlo na to, že CocaCola platila v Irsku daň ve výši pouhých 1,4 procenta ze zisku 7,2
mld. $ (!) v létech 2007–09, čímž okradla irský lid o 800 milionů $ - a
celé to zařídil Irský stát.
Musíme budovat ekonomiku pro společné dobro, kde má prospěch
každý a na nikoho se nezapomíná, budovat Irsko, kde můžeme všichni
dosáhnout svého plného potenciálu, kde všichni pracujeme spolu
jeden pro druhého, kolektivně, nejen ve prospěch nepatrné elity.
Jimmy Doran pro The Socialist Voice, 4. prosince 2020
Překlad Vladimír Sedláček
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Porady předsedů ZO KSČM v okrese Břeclav
na I. pol. roku 2021
Leden: 25. 1. 2021 v 16,00 hod. - Břeclav- sál OV KSČM
26. 1. 2021 v 09,00 hod.- Mikulov- sál Centra volných aktivit
26. 1. 2021 v 15,00 hod.- Hustopeče- salónku rest. Tennessee
26. 1. 2021 v 17,00 hod.- Pohořelice- salónek rest. Ve Cafe
Únor: 22. 2. 2021 v 16,00 hod.- Břeclav
23. 2. 2021 v 09,00 hod. - Mikulov
23. 2. 2021 v 15,00 hod. - Hustopeče
23. 2. 2021 v 17,00 hod. - Pohořelice
Březen: 29. 3. 2021 v 16,00 hod. - Břeclav
30. 3. 2021 v 09,00 hod. - Mikulov
30. 3. 2021 v 15,00 hod. - Hustopeče
30. 3. 2021 v 17,00 hod. - Pohořelice
Duben: 26. 4. 2021 v 16,00 hod. - Břeclav
27. 4. 2021 v 09,00 hod. - Mikulov
27. 4. 2021 v 15,00 hod. - Hustopeče
27. 4. 2021 v 17.00 hod. - Pohořelice
Květen: 24. 5. 2021 v 16.00 hod. - Břeclav
25. 5. 2021 v 09.00 hod. - Mikulov
25. 5. 2021 v 15.00 hod. - Hustopeče
25. 5. 2021 v 17.00 hod. - Pohořelice
Červen: 28. 6. 2021 v 16.00 hod. - Břeclav
29. 6. 2021 v 09.00 hod. - Mikulov
29. 6. 2021 v 15.00 hod. - Hustopeče
29. 6. 2021 v 17.00 hod. - Pohořelice
Plán práce je pracovní materiál, který může být dle pokynu
stranických orgánů nebo vlastních potřeb OV KSČM Břeclav
doplněn nebo upraven.
předseda OV KSČM Břeclav: JUDr. Šprtel Stanislav
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Plán a zajištění politických a společenských akcí
OV KSČM Břeclav na I. pol. roku 2021
Leden: Slavnostní zahájení roku na jednání OV KSČM Břeclav
dne 11. 1. 2021.
Únor: Vzpomínkový akt k 73. výročí „Vítězného února“ bude
vzpomenut na poradách předsedů ZO a na členských
schůzích ZO KSČM.
Rozšířený Okresní výbor KSČM v Břeclavi dne 27. 2. 202.
Březen: MDŽ v sále Domu školství v Břeclavi dne 6. 3. 2021
(pořádá Rada ZO KSČM Břeclav).
MDŽ v Pohořelicích dne – termín ?? – v sále Radnice
(pořádá ZO KSČM Pohořelice).
MDŽ v Hustopečích dne – termín ??
(pořádá ZO KSČM Hustopeče).
MDŽ v Mikulově dne 7. 3. 2021
(pořádá ZO KSČM Mikulov).
MDŽ v Zaječí dne – termín?? (pořádá ZO KSČM Zaječí).
MDŽ v Tvrdonicích dne – termín ??
(pořádá ZO KSČM Tvrdonice).
Krajská nominační konference KSČM v Brně dne 20. 3. 2021.
Duben: Osvobození města Břeclavi sovětskou armádou bude
pořádáno společně s městem Břeclav, v ostatních městech a
obcích bude oslava dle data osvobození.
Květen: Oslava 1. máje s ochutnávkou vína v sále Domu školství
v Břeclavi od 10 – 16 hod.
Pietní akt k 77. výročí popravy člena ilegálního ÚV KSČ
v roce 1944 Jana Černého.
Pietní akt k osvobození v Hustopečích dne 8. 5. 2021
od 14,00 hod.
Červen: MDD - pořádá Rada ZO KSČM Břeclav
MDD v Mikulově v areálu „Střelnice“
- pořádá ZO KSČM Mikulov.
Plán politických a společenských akcí může být upraven na
základě vydávaných vládních opatření. Plánovaný XI. sjezd bude
doplněn po schválení termínu.
předseda OV KSČM: JUDr. Stanislav Šprtel
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NAŠI JUBILANTI
Leden
Růžena Křiváková
Leoš Tichý
Marie Baláčová
Marta Valášková
Stanislava Svobodová
Františka Trnečková
František Rác
Jarmila Pálková
Ivan Malinkovič
Miroslava Odložilíková
Vincencie Kaděrová
Jarmila Machalová
Jana Létalová
Oldřich Blažej
Milan Svrček
Ladislav Dvořák
Alexandr Hrk
Blažena Kolářová
Martin Trávníček

Strachotín
Dolní Dunajovice
Břeclav
Přítluky
Hustopeče
Mikulov
Tvrdonice
Moravský Žižkov
Břeclav
Perná
Břeclav
Pavlov
Kostice
Kostice
Břeclav
Charv. Nová Ves
Sedlec
Šakvice
Klobouky

92
92
90
85
85
85
85
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
65
65

let

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě

Gratulujeme!
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Krásné a klidné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
do nového roku 2021 přeje
OV KSČM Břeclav

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st. a
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ
Požadavky na otisknutí Vašich příspěvků podávejte redakční radě nebo na
OV KSČM v Břeclavi (Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav) vždy do 15. dne
měsíce. Příspěvek označte heslem „ZPRAVODAJ". Příspěvky mohou být
redakčně upravovány a kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny.
e-mail redakční rady:
e-mail OV KSČM Břeclav:

zpravodaj.breclav@seznam.cz
tajemnik.breclav@kscm.cz
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