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Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, 

máme za sebou velmi vydařené stranické akce – ples OV 
KSČM Blansko a několik oslav MDŽ, které se konaly po 
celém okresu Blansko. Všem organizátorům i účastníkům 
akcí bych chtěl vyjádřit svůj dík. Fotografie z blanenské 
oslavy MDŽ se dokonce dostala na 2. stránku Haló novin. 
Nyní nás čeká X. sjezd KSČM, májové oslavy a pietní 
akty k výročí osvobození Rudou armádou. 

17. 3. 2018 se konala Krajské konference KSČM Jihomoravského kraje. Do funkce 
předsedy Jihomoravského krajské výboru (Jm KV) KSČM byl znovu zvolen stávající 
předseda s. Pavel Březa z Brna. Krajská konference také potvrdila členy Jm KV za 
okres Blansko tedy moji osobu, dále Máriu Kodelovou z Adamova a Stanislava 
Navrkala z Blanska. 19. 3. 2018 se konalo první zasedání Jm KV, kde jsem byl zvolen 
do funkce 1. místopředsedy Jm KV KSČM. Velmi si vážím důvěry, která mi byla 
vyjádřena a jsem připraven plnit úkoly, které budou spadat do mojí gesce. Budu se 
snažit, aby Jihomoravská krajská organizace KSČM pracovala a vystupovala jednotně 
a kolektivně. Samozřejmě budu dále pracovat jako předseda OV KSČM Blansko. 

Jelikož admin. pracovnice OV ukončila k 28. 2. 2018 pracovní poměr, musím nyní 
vykonávat i její náplň práce. Z tohoto důvodu bych chtěl požádat všechny předsedy a 
hospodáře ZO, aby členské příspěvky, účtenky atd. odevzdávali na poradách předsedů 
ZO. Pokud budou chtít příspěvky nebo účtenky přinést na sekretariát OV, je nutné aby 
nejdříve zatelefonovali na moje tel. č. 725 646 071, abychom se domluvili na termínu 
a času předání. Ze svého titulu funkce nejsem vždy na OV přítomen, protože jezdím na 
různá zasedání, navštěvuji ZO apod. Proto je nutné si domluvit termín předání, aby 
nenarazili na zamčené dveře. Věřím, že tuto situaci zvládneme bez problémů. Děkuji 
za pochopení. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Oslava MDŽ 2018 v Letovicích 

V pátek dne 9. března 2018 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně 
paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích. 

Zatančily nám dvě skupiny mažoretek Základní umělecké školy v Letovicích pod 
vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Každá skupina děvčat tančila dvakrát, 
všechna děvčata měla navíc úžasné kostýmy, moc se nám všem líbilo jejich 
vystoupení. 

Potěšilo nás, že mezi nás opět přišla paní JUDr. Zuzka Bebarová. Stejně jako pan 
prezident Zeman dostala v Letovicích na památku hůl špacírku, jejíž rukojeť měla tvar 
srnčí hlavičky. 

Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Jan Řehoř, Stanislav Navrkal – předseda 
Klubu zastupitelů za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva, Emil Pernica – 
předseda OV KSČM Blansko s partnerkou a starosta města Letovice Vladimír 
Stejskal. 

Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci. K MDŽ od nich 
ženy dostaly krásné petrklíče a blahopřání. S květinami jsme pamatovali i na další naše 
ženy, které za námi nemohly přijít. Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si 
popovídat a pobavit se s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu se chodíme 
pochlubit svými dětmi a vnoučaty. 

Velice tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat. 

Za Městskou radu KSČM Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, 
jednatelka. 
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Oslava MDŽ probíhala také v Boskovicích pod záštitou StR KSČM. 

 

 

 

 

 

Oslava MDŽ se zorganizovala i v Blansku pod záštitou OV KSČM a MěR KSČM 
Blansko. V projevech vystoupil předseda OV Emil Pernica a předseda Klubu 

kraj. zastupitelů Stanislav Navrkal. 

Oslava MDŽ se konala tradičně i v Rájci – Jestřebí. Akci pořádaly ZO KSČM Rájec – 
Jestřebí ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně postižených. Sál kulturního 
domu byl obsazen do poslední židle. Hlavní projevy měli zastupitelé a předsedové ZO 
KSČM Rájce – Jestřebí Miroslava Vašíčková a Antonín Hříbal. Ženám dále poděkoval 
a pozdravil předseda OV KSČM Blansko Emil Pernica a starostka města Romana 
Synakieviczová. 

Povedená oslava MDŽ se uskutečnila také v Doubravici nad Sv. Veřejná schůze na 
toto téma proběhla ve Křtinách. 
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Schválení kandidáti KSČM do funkcí vedoucích 

kandidátů pro komunální volby 

Emil Pernica – Blansko, 

Vladimír Farský – Boskovice, 

Jan Řehoř – Letovice 

Jaroslav Bárta – Velké Opatovice 

Mária Koudelová – Adamov 

Antonín Hříbal – Rájec-Jestřebí 

Radek Boháček – Křtiny 

Antonín Fidler – Němčice 

Zdeněk Menšík – Ráječko 

Kandidáti do dalších obcích budou schváleni na dalších zasedání OV. 
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Úkoly pro OV a ZO KSČM 

Vážené soudružky a soudruzi, níže jsou uvedeny úkoly, které stojí před okresní 
organizací a základními organizacemi. 

• Od členů vybrat 30 Kč jako mimořádný příspěvek na sjezd, termín odevzdání na 
OV do 29. 6. 2018. 

• OV Blansko přijal usnesení, aby ZO a jednotliví členové KSČM zvážili možnost 
zvýšení placení ČP, aby byl dodržen článek 88 stanov: ,,člen platí členský 
příspěvek ve výši odpovídající 0, 5 % jeho čistého měsíčního příjmu.“ Současný 
průměrný členský příspěvek činí 24, 54 Kč, což nás řadí k nejhorším okresům 
v republice. Proto bylo přijato výše uvedené usnesení. 

• Do další okresní konference najít vhodného kandidáta na předsedu Okresní revizní 
komise (ORK). Současný předseda ORK s. Klimeš z Ráječka tuto funkci vykonává 
pod podmínkou, že se do 2 let najde mladší člen, který má základní znalost 
ekonomiky, a který by po něm funkci převzal. Proto se prosím porozhlédněte 
v členské základně, jestli by tuto funkci mohl někdo za 2 roky převzít. 

• Najít vhodného člena, který by vykonával funkci mluvčího OV KSČM Blansko. 
Nutností je znalost českého jazyka, umět pracovat s internetem a sociálními 
sítěmi. 

• Najít náhradu na pozici hospodáře(ky) OV: je potřeba základní znalost účetnictví, 
práce na počítači – programy word a excel, práce s hotovostí při výběru členských 
příspěvků, následný odvod do banky – zájemci o tuto pozici, ať kontaktují předsedu 
OV na níže uvedeném telefonním čísle. 

• Kvůli nově přijatému legislativnímu nařízení EU, které nese zkratku GDPR už 
nebude možné do Občasníku OV uvádět přehled jubilantů. Toto nařízení zásadně 
zpřísňuje ochranu osobních údajů. Abychom mohli jubilanty do Občasníku uvést, 
museli bychom před tím získat jejich písemný souhlas, což je v našich podmínkách 
nerealizovatelné. I, když nás to velmi mrzí, tak kvůli výše uvedenému nařízení 
musíme tuto kapitolu Občasníku zrušit. 

Kontaktní údaje: 
OV KSČM Blansko 
Čapkova 6, 678 01 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 


