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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Vydání č. 1/2015 

Květen – červen 2015 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu, po přečtení předej dál. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

právě čtete 1. a dalo by se říci zkušební vydání 
občasníku OV KSČM Blansko, po kterém výrazná část 
členské základny již delší dobu volala. V minulosti se 
stranický zpravodaj vydával, ale z finančních, 
organizačních a dalších důvodů se jeho vydávání 
pozastavilo. Tímto se tedy snažíme tradici okresního 
stranického zpravodaje obnovit. Jak název odpovídá je 
to občasník. V současných podmínkách si zatím 
nemůžeme dovolit pravidelný cyklus vydávání. 
Předpokládáme ovšem, že minimálně ještě jedno 
vydání do konce roku stihneme. Distribuce proběhne 
na poradách předsedů ZO, což je nejvhodnější způsob 
distribuce. Základním cílem tohoto občasníku je zvýšit 
informovanost členské základny o vnitrostranických 
tématech, činnosti krajských zastupitelů za KSČM atd. Bohužel se do tohoto 
vydání z kapacitních důvodů již nevešlo okénko obecních zastupitelů, ale to 
napravíme příště. Nebráníme ani aktivitě členské základny. Pokud by měl někdo 
zájem napsat nějaký článek, tak ho velmi rádi otiskneme. V tomto vydání děkuji 
S. Navrkalovi z Blanska a M. Sedláčkovi z Letovic za poskytnuté články. Nyní 
vám vážení čtenáři popřeji hezké čtení a poprosím vás, abyste nás neváhali 
v případě jakýchkoli připomínek kontaktovat. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Vnitrostranické okénko 

11. 6. 2015 proběhlo již 11. zasedání pléna OV KSČM Blansko, kterého se 
zúčastnil velmi vzácný host – předseda Posl. klubu KSČM Ing. Pavel Kováčik, 
který přítomné podrobně informoval o dění v Posl. sněmovně. Mj. vyjádřil 
spokojenost s pracovitostí všech 33 poslankyň a poslanců. Hovořil také 
o problému s masovými médii (televize, rozhlas), protože tato média poskytují 
komunistům minimálně prostoru. Snaží se nás eliminovat. 

Na tomto zasedání byla schválena POZ výročních členských schůzí (VČS) a 
Okresní konference (OK). Ta se uskuteční 12. 12. 2015 od 10:00 v Blansku 
v Dělnickém domě. Tento materiál obdrží předsedové ZO na červnových 
poradách. 

Podařilo se nám od ÚV KSČM zajistit mimořádnou dotaci na opravu střechy 
sekretariátu OV Blansko. Plénum OV Blansko schválilo firmu, která v červenci 
generální opravu střechy provede. 

Schválily se také termíny školení hospodářů a revizorů ZO. Školení provedou 
členové Okresní revizní komise (ORK) na zářiových poradách předsedů ZO. 
Prosím i touto cestou, aby se hospodáři a revizoři školení zúčastnili. Přesný 
termín vám sdělí předseda ZO. 

Také se nám podařilo obnovit činnost Okresní rady zastupitelů (ORZ) – 
konzultačního a poradního orgánů zastupitelů KSČM v jednotlivých obcích. 
Tento orgán má za úkol výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými 
zastupiteli. Zasedání se uskuteční 24. 9. 2015 od 17:00 hod. na sekretariátu OV 
Blansko. Hlavní téma bude sociální oblast. 

20. 6. 2015 proběhlo 15. zasedání ÚV KSČM v Praze, kterého jsem členem. 
Schválilo se místo sjezdu v roce 2016. Sjezd se uskuteční v Praze. Žádáme 
členskou základnu, aby do konce srpna zaplatila příspěvek na sjezd ve výši 
30 Kč. Dále se po připomínkách schválil diskuzní materiál vypracovaný 1. 
místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem – Návrh na zkvalitnění řízení 
organizační struktury KSČM. Tento dokument je určen k diskuzi na VČS a 
konferencích. O konečné podobě dokumentu rozhodne sjezd. 

Emil Pernica – předseda OV KSČM Blansko a člen 

ÚV KSČM 
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Okénko krajských zastupitelů 

Jsem osobně rád, že OV KSČM po delší odmlce opět 
vydává občasník pro členy KSČM našeho okresu, který 
bude shromažďovat informace nejen vnitrostranické, ale i 
o práci našich zástupců v samosprávách obcí, měst i 
našeho kraje. 

Od počátku roku 2015 se v JMK realizuje nastavený 
program určený finančním rozsahem rozpočtu. 

Příznivé je, že finanční prostředky mohou být navýšeny 
o cca. 525 mil. Kč z dobrého hospodaření v roce 2014. 

Byl položen základní kámen k výstavbě domova seniorů 
v Újezdě u Brna a uvažuje se s výstavbou domova seniorů s dotací od státu i 
v Miroslavi u Znojma. 

Ve zdravotnictví dochází ke zlepšení vybavení novými technologiemi 
v krajských nemocnicích ve Znojmě, Břeclavi, Hodoníně či Vyškově a Kyjově. 
Kraj poslal dotaci 4 mil. Kč i našim městským nemocnicím v Blansku a 
Boskovicích. Od města Hustopeče převzal a bude provozovat tamní nemocnici 
s garancí zachování stávající zdravotní péče. Do budoucna zde plánuje areál 
rozšířit o lůžka sociální a následné péče. 

Byly přiděleny dotace dle vyhlášených dotačních titulů a předem určených 
Zásad v 17 oblastech života kraje na pomoc při aktivitách ve sportu, kultuře, 
volnočasových aktivit dětí, kriminality a jednotek dobrovolných hasičů. Naši 
zastupitelé tak podpořili dotace pro sportovní oddíly v Blansku, Letovicích a 
Boskovicích. Dále podpořili finanční prostředky v rámci dotačního programu 
2015 na oblasti Program rozvoje venkova JMK, Podpora rozvoje cyklistiky a 
cyklistické dopravy, obcím na zpracování územních plánů, Podpora rodinné 
politiky na úrovni obcí, Činnost národnostních menšin, Pro oblast 
protidrogových aktivit. 
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Naše hlasy pomohly i k realizaci oprav a investic v dopravě a dopravní 
infrastruktuře. Proto mohla být zahájena rekonstrukce průtahu městem Blanska 
či bude např. realizována oprava průtahu Ostrova u Macochy. Naši zastupitelé 
byli součástí delegací JMK na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, kde má 
náš kraj stálou expozici v Českém domě, či se zúčastnili jednání v Číně 
v provincii Hebei, kde se domlouvala možnost investic do oblasti lázní 
v Pasohlávkách na Břeclavsku. 

To zatím krátce o dosavadní činnosti. O dalších aktivitách při plnění našeho VP 
v dalších vydáních občasníku. 

Stanislav Navrkal 

Předseda Klubu zastupitelů za KSČM 
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Oslavy 1. májů v okresu Blansko 

V okresu Blansko KSČM organizovala tradiční májové oslavy na několika 
místech – v Blansku, Letovicích, Velkých Opatovicích a Jedovnicích. Bohužel 
letošním oslavám nepřálo počasí. 

V Blansku proto musela být oslava přesunuta do vnitřních prostor Dělnického 
domu. Hlavní slovo měla poslankyně KSČM JUDr. Zuzka Bebarová – 
Rujbrová. 1. máj s komunisty oslavilo 120 lidí. Zajištěna byla dechová kapela. 

V Letovicích se oslava konala na Masarykově náměstí. Hlavní slovo měl 
předseda OV KSČM Blansko Bc. Emil Pernica. Tam se oslav zúčastnilo kolem 
40 účastníků. 

Ve Velkých Opatovicích tamní ZO zorganizovala 1. máj ve spolupráci 
s Klubem českých turistů. Po několika letech se podařilo zajistit místo 
v zámeckém parku. Akce byla pojata jako celoodpolední s bohatým programem. 
Organizátoři připravili pro děti různé hry. Přítomní si mohli prohlédnout 
obrněný transportér, historické motocykly i střelné zbraně. Dobře 
zorganizovaného odpoledne se účastnily celé rodiny s dětmi. 

V Jedovnicích museli taktéž kvůli dešti přesunout oslavu do kulturního domu. 
Hlavním řečníkem byl předseda Klubu kraj. zastupitelů Stanislav Navrkal. 
Návštěva akce se pohybovala kolem 60 lidí, zajištěna byla živá kapela. 

Všechny akce byly kladně hodnoceny. Jedná se o pravidelný kontakt s levicovou 
veřejností, který nesmí být přerušen. Lidé jsou na akce zvyklí a rádi je 
navštěvují. Zdarma se rozdávaly 1. májové Haló noviny. Musíme si ale přiznat, 
že se nám stále nedaří najít způsob, jak na tyto akce nalákat mladé lidi. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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K 70. výročí osvobození Československa 

Rudou armádou 

Nezapomeňme ! 

V měsíci květnu jsme si připomenuli jedno z nejvýznamnějších výročí nejen 
našich, ale i světových dějin – konec II. světové války v Evropě, a to zvláště 
proto, že tato válka skončila 9. května 1945 na našem území definitivní 
porážkou fašistického Německa a vítězstvím Sovětského svazu, který nesl 
hlavní tíhu války v Evropě a jeho spojenců Anglie a USA. 

My si musíme stále připomínat, že kdyby Německo válku vyhrálo, znamenalo 
by to konec našeho národa. Potvrzuje to mimo jiné následující skutečnost: když 
v říjnu 1941 nastoupil do funkce protektora protektorátu Čech a Moravy 
Reinhard Heydrich, svolal do Prahy poradu nejvyšších vojenských a civilních 
představitelů německých okupantů a ve svém projevu jim mimo jiné sdělil, že 
český národ nemá v tomto prostoru co pohledávat a je proto nutné jeho otázku 
definitivně vyřešit tímto způsobem: 
• Jedna třetina českého národa bude poněmčena, pokud bude vyhovovat 

německým rasovým požadavkům,  
• jedna třetina vystěhována někam na Sibiř, 
• jedna třetina zlikvidována. 

To prohlásil v době, kdy německá armáda obléhala Leningrad, stála na dohled od 
Moskvy a v příštím roce došla až ke Stalingradu a překročila Kavkaz. Nebýt 
především hrdinství sovětského lidu a jeho spojenců, byl by osud našeho národa 
zpečetěn. 

To vše si musíme každý rok znovu a znovu připomínat v tyto dny. 

Miloslav Sedláček – člen ZO KSČM Letovice č. 4 



7 

Naši jubilanti – květen, červen 

Emilie Šperková, Blansko, 1. 5. – 80 let 
Zdeněk Špidla, Svitávka, 2. 5. – 50 let 
Juraj Špak, Jedovnice, 4. 5. – 80 let 
Stanislav Jílek, Boskovice, 5. 5. – 85 let 
Karel Bursák, Letovice, 5. 5. – 65 let 
Zdeněk Klíma, Klepačov, 8. 5. – 60 let 
Miroslav Čuma, Olomučany, 9. 5. – 70 let 
Eliška Fikrová, Velké Opatovice, 12. 5. – 75 let 
Alois Libich, Ráječko, 15. 5. – 75 let 
Miloslav Měšťan, Ráječko, 16. 5. – 65 let 
Dušan Feik, Horní Lhota, 16. 5. – 70 let 
Zdeňka Hrubá, Skalice nad Sv., 19. 5. – 60 let 
Emerich Slabý, Dolní Lhota, 21. 5. – 65 let 
Alois Fojt, Němčice, 24. 5. – 75 let 
Dobromila Zubíková, Letovice, 24. 5. – 85 let 
Dana Opletalová, Dolní Lhota, 26. 5. – 60 let 
Štefan Ondáš, Olomučany, 27. 5. – 60 let 
Lubomír Celý, Žďárná, 28. 5. – 60 let 
Ing. Alois Stejskal, Adamov, 31. 5. – 85 let 
Mgr. Miroslava Vašíčková, Rájec – Jestřebí, 2. 6. – 70 let 
Hana Ebnerová, Lhota u Letovic, 11. 6. – 70 let 
František Badal, Lhota Rapotina, 12. 6. – 55 let 
Josef Sáňka, Doubravice nad Sv., 14. 6. – 70 let 
Antonín Kniez, Blansko, 16. 6. – 90 let 
Václav Hrubý, Skalice nad Sv., 17. 6. – 60 let 
Miroslav Musil, Dolní Lhota, 18. 6. – 75 let 
Jana Kuchařová, Blansko, 20. 6. – 75 let 
Miroslava Koutná, Olomučany, 20. 6. – 85 let 
Naděžda Kuncová, Němčice, 25. 6. – 60 let 
Mojmír Svoboda, Kotvrdovice, 25. 6. – 70 let 
Ladislav Štěpán, Blansko, 25. 6. – 90 let 
Anna Kocmanová, Jedovnice, 30. 6. – 70 let 

OV KSČM Blansko oslavencům srdečně blahopřeje 
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Pozvánka na 25. setkání občanů a mládeže na 

moravsko – slovenském pomezí 

Setkání se uskuteční u příležitosti  
70. výročí osvobození Československa a 71. výročí SNP v sobotu 22. srpna 

2015 od 12:00 v amfiteátru v Tvrdonicích 

Odjezd autobusu z Blanska je v 10:00 hodin  

od pomníku Rudoarmějce 

Cena zájezdu: doprava 160 Kč a občerstvení ve sklepě 150 Kč (účast ve vinném sklepě není 
povinná), je zajištěn 1 autobus, který jede ihned po skončení akce zpět do Blanska. 

PŘIHLÁŠKA – NÁVRATKA 
         pojedu do sklepa     -         ano             ne 

Jméno a příjmení: 

počet osob: 

č. telefonu: 
 

Přihlášky přijímá OV KSČM Blansko, Čapkova 6 – i telefonicky – 516 418 657, 516 417 718, nebo Ing. 
Ladič tel. 606 714 577. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktní údaje: 
OV KSČM Blansko 
Čapkova 6, Blansko 
Mobil: 725 646 071 
Pevná linka: 516 417 718 
E – mail: ov.blansko@kscm.cz 
www.kscmblansko.estranky.cz 
Facebook: KSČM – j.k.Blansko 


