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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Vydání č. 11/2018 

Červen 2018 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, 

opět vás všechny srdečně zdravím při těchto horkých jarních dnech při 
čtení dalšího vydání Občasníku OV KSČM Blansko. 

Tento Občasník čtete měsíc a půl po konání X. sjezdu KSČM. Tomuto 
vrcholnému zasedání je věnována strana č. 2. 

Co se týká úkolů, které nás čekají. Je před námi náročné léto. Jednak musíme sestavit kandidátní 
listiny do komunálních voleb v co nevyšším počtu obcí v okresu Blansko. Termín odevzdání 
kandidátních listin je do 31. 7. 2018 do 16:00 na registrační úřady. Chtěl bych vás všechny 
skutečně poprosit, abyste byli nápomocni při sestavování kandidátních listin. V některých obcích 
a městech bude skutečně problém kandidátní listiny naplnit. Proto prosím pomozte a nechte se 
napsat na kandidátní listiny jako kandidáti i když třeba cítíte, že váš věk je poněkud vyšší. Pokud 
není zcela naplněna kandidátní listina dochází pak ve volbách k velkým ztrátám hlasů pro 
KSČM, což si nemůžeme dovolit. Problematice komunálních voleb je věnována strana č. 3 – 4. 

Na závěrečné straně je pozvánka a návratka na setkání na moravsko – slovenském pomezí. Letos 
se uskuteční v Tvrdonicích (okres Břeclav). Chtěl bych vás všechny srdečně pozvat. Je to krásná 
akce, na kterou organizujeme zájezdy každý rok. Je proto třeba naplnit autobus. 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, chtěl bych vám všem popřát krásné slunné 
léto plné zábavy a hezké zážitky s rodinami i přáteli. 

Pro mě osobně to bude léto osudové, protože v červenci započnu vstup do nové životní etapy a 
to do svazku manželského. 

Soudružky a soudruzi, dejte na sebe pozor, ať se všichni můžeme v září a v říjnu ve zdraví sejít 
na předvolebních setkáních a dalších akcích. Věřím, že komunální volby pro nás dopadnou 
úspěšně. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Usnesení X. sjezdu KSČM 

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný dne 21. dubna 2018 projednal a 
posoudil činnost strany od IX. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – 
realizovat svůj program v zájmu neprivilegovaných občanů. 

Odmítáme prokazatelné zavlékání ČR a jejích ozbrojených sil do mezinárodních 
konfliktů v rozporu s mezinárodním právem, mj. i prostřednictvím členství v paktu 
NATO. Jsme pro mír a mírové řešení všech světových konfliktů. 

I. Schvaluje 

1. Ustavení čtyř místopředsedů včetně jejich kompetencí. 

II. Bere na vědomí 

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM včetně písemné zprávy pro jednání 
X. sjezdu. 

2. Informace o práci jednotlivých místopředsedů ÚV KSČM včetně jejich návrhů 
úkolů KSČM do XI. sjezdu KSČM. 

III. Volí 

1. Předsedu Ústředního výboru KSČM s. Vojtěcha Filipa. 

2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro řízení stranické práce, regionální a 
komunální politiku a volby s. Petra Šimůnka. 

3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí a teoreticko – 
ideovou práci s. Stanislava Grospiče. 

4. Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM pro evropské záležitosti a občanský 
sektor s. Kateřinu Konečnou. 

5. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost s. 
Václava Orta. 

6. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM s. Marii Pěnčíkovou. 

7. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Helenu Vrzalovou. 

IV. Uložil Ústřednímu výboru KSČM 

1. Připravit a schválit harmonogram rozpracování hlavních úkolů strany do XI. sjezdu 
KSČM prostřednictvím celostranických konferencí KSČM. 

2. Zpracovat krátkodobý politický program KSČM a ekonomickou analýzu 
hospodaření strany do XI. sjezdu strany. 

3. Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci 
KSČM. 

4. Svolat celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně 
ekonomiky strany. 

5. Připravit svolání XI. sjezdu KSČM včetně svolání výročních členských schůzí ZO 
KSČM, okresních a krajských konferencí. 
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Komunální volby – náležitosti a termíny 

Termín odevzdání kandidátních listin na registrační úřady: do 31. 7. 2018 do 16:00 hod. 

Možnost doplňovat kandidátní listiny: do 5. 8. 2018 

Odstranění závad na kandidátních listinách: do 13. 8. 2018 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí: do 5. 9. 2018 

Termín komunálních voleb: 5. – 6. 10. 2018 

Kandidátní listiny 

Formuláře kandidátních listin (KL) jste obdrželi na červnových poradách předsedů ZO. 

Problematické kolonky na KL: 

- akademický titul: může se uvést pouze, pokud ho má kandidát uveden 
v občanském průkazu 

- pohlaví: uvést muž/žena 

- věk: věk se uvádí ke dni podání kandidátní listiny, pokud se KL odevzdá např. 25. 
7. 2018 musíte věk kandidátů uvést ke dni 25. 7. 2018, pokud se KL odevzdá 31. 
7. 2018 musíte uvést věk kandidátů ke dni 31. 7. 2018 

- povolání: je zcela na vás, kandidáti v důchodovém věku mohou uvést důchodce 
nebo svoje původní povolání, které vykonávali před důchodem 

- obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: adresu napsat v takové 
podobě, jak je napsána v občanském průkazu kandidáta 

- název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, 
popřípadě údaj „bez politické příslušnosti“: u člena strany se musí napsat člen 
KSČM, pokud je kandidát nestraník musí se do KL vypsat bez politické 
příslušnosti celými slovy, není možné napsat zkratkou 

- údaje o zmocněnci a náhradníkovi zmocněnce: opět vypsat adresu trvalého 
bydliště dle občanského průkazu. Zmocněnec a náhradník zmocněnce nemusí mít 
trvalé bydliště na území obce, za kterou je KL odevzdávána. Zmocněnec ani 
náhradník zmocněnce nesmí kandidovat do zastupitelstva, mohou ale být 
delegováni do okrskové volební komise. Členové okrskové volební komise také 
nesmí kandidovat do zastupitelstva obce a nemusí mít trvalé bydliště v dané obci. 
TIP! Pokud máte málo lidí můžete si pomoct navzájem mezi obcemi. 
Kandidát do zastupitelstva obce A může dělat zmocněnce kandidátní listiny 
vedlejší obce B a naopak. 

Všechny kandidátní listiny KSČM musí kromě zmocněnce podepsat také předseda 
OV KSČM Blansko. Je potřeba se předem domluvit, kdy a kde kandidátku podepíšeme. 
Nezbytnou přílohou KL je formulář ,,pověření osoby oprávněné jednat jménem 
KSČM v okresu Blansko“. Touto pověřenou osobou je předseda OV KSČM Blansko 
Emil Pernica. 
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Formulář zajišťuje volební oddělení ÚV, bude vám zaslán poštou během června. 
Bude vyplněný, nemusíte do něj nic dopisovat, pouze ho odevzdáte spolu 
s kandidátní listinou. 

Každý kandidát musí vyplnit a podepsat formulář ,,Prohlášení kandidáta“. Opět pozor, 
ať správně kandidáti vyplní všechny kolonky. Tato všechna prohlášení jsou další 
přílohou KL. 
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Pozvánka na 28. setkání občanů a mládeže na 

moravsko – slovenském pomezí 
    

Setkání se uskuteční u příležitosti  
73. výročí osvobození Československa a 74. výročí SNP v sobotu 25. srpna 

2018 od 12:00 v areálu v Tvrdonicích 
    

Odjezd autobusu z Blanska je v 9:00 hodin  

od pomníku Rudoarmějce 

Cena zájezdu: cena bude upřesněna dle ceny ve vinném sklepě (účast ve vinném sklepě je 
povinná), na zájezd je zajištěn pouze 1 autobus. 

PŘIHLÁŠKA – NÁVRATKA 
 

Jméno a příjmení: 

počet osob: 

č. telefonu: 
 

Přihlášky přijímá OV KSČM Blansko, Čapkova 6 – i telefonicky – Ing. Ladič tel. 
606 714 577. 
 
Kontaktní údaje: 
OV KSČM Blansko 
Čapkova 6 
678 01 Blansko 
Mobil: 725 646 071 
E – mail: ov.blansko@kscm.cz 
www.kscmblansko.estranky.cz 
facebook: KSČM – j.k.Blansko 


