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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Mimořádné volební vydání 

Září 2018 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, 

máme před sebou komunální volby, ve kterých mi 
Městská rada KSČM vyjádřila důvěru a schválila mě 
jako vedoucího kandidáta KSČM do blanenského 
zastupitelstva. 

Jsem si vědom odpovědnosti, kterou na sebe beru. 
V tomto končícím volebním období jsem už funkci 
zastupitele zastával.  

Jelikož nás v roce 2014 staronová koalice ČSSD, ODS, KDU-ČSL a Volba pro město 
nechala opět v opozičních lavicích pracovali jsme všichni 4 zastupitelé KSČM 
v konstruktivní opozici. Podpořili jsme např. projekt přemostění řeky Svitavy z ulice 
Fügnerova na Staré Blansko. Naopak jsme tvrdě kritizovali průběh a výsledek 
demolice hotelu Dukla a následnou rekultivaci místa. Celá tato akce se táhla 4 roky a 
stála nás vč. nákupu zchátralé budovy 47 miliónů Kč. 

Prioritou je pro nás udržení Nemocnice Blansko v majetku města a zabránění její 
privatizaci, o které se stále s různě dlouhými přestávkami jedná. Dále je potřeba 
vyřešit cestování MHD z Písečné do centra a zpět, protože současný systém 
s přestupem na nádraží je pro cestující složitý a ne vždy funkční. Celý náš volební 
program je zpracován a bude vám představen ve volebních materiálech. Kandidátka 
KSČM je složena z poctivých, pracovitých a čestných lidí, kteří táhnou za jeden 
provaz. 

Pro jistotu ještě připomenu nejvýhodnější způsob úpravy volebního lístku, 

protože komunální volby jsou v tomto specifické. Pro KSČM je skutečně 

nejvýhodnější zakřížkovat pouze stranu a dále hlasovací lístek již neupravovat. 

Díky tomuto způsobu volby získá KSČM maximální možný počet hlasů, což nám 

záhy pomůže v přepočtu na mandáty v zastupitelstvu. Proto Vás žádám, při 

volbách zapomeňme na spory, vzájemné averze a antipatie, udělejme ve všech 
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obcích, kde kandidujeme křížek před KSČM v záhlaví sloupce a věřme 

v kolektivní úspěch. Za tento způsob volby děkuji. 

Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města 

Blansko a předseda OV KSČM Blansko. 
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Vladimír Farský – Boskovice 

Vážení spoluobčané, 

komunální politika stojí na konkrétních lidech, kteří jsou 
ochotni udělat nezištně něco pro svoji obec a zejména pro 
její občany. 

Dovolte mi však, abych se vám nejprve představil. 
Jmenuji se Vladimír Farský, je mi 60 let, jsem rozvedený, 
mám tři dcery a pracuji již více než 40 let jako 
strojvedoucí u ČD. Z mých zálib uvedu kromě 
ochotnického divadla tu největší, kterou je práce s dětmi a 
mládeží. Vedoucího dětských kolektivů a táborů vykonávám nepřetržitě od svých 15-ti 
let. Tato záliba mě přivedla též do komunální politiky. V Boskovicích jsem byl u 
zrodu Komise pro volnočasové aktivity i Grantového systému. 

Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o veřejné dění, si vytváří jakýsi názor na práci 
radnice. V roce 2014 došlo v Boskovicích k zásadní změně. Pravicové strany byly 
občany, jako hodnocení jejich dosavadní práce, „odeslány“ do opozice a byla 
podepsána koaliční smlouva mezi ČSSD, KDU-ČSL, ANO a mnou, jako nezávislým 
za KSČM. Zanedlouho jsme jako Rada města vydali Programové prohlášení, jehož 
hodnocení z našeho pohledu jste si mohli přečíst v srpnových Radničních listech a je 
umístěno na webu města Boskovice. Pro mě osobně to znamenalo velkou změnu svých 
priorit, neboť na radnici trávím velkou část svého volného času. K tomu chci jedním 
dechem dodat: a baví mě to! Jako jeden ze dvou neuvolněných radních jsem dostal 
konkrétní úkol – stal jsem se předsedou Redakční rady městských médií. Zde jsem 
nejvíce hrdý na to, že od letošního roku vydáváme nádherný Boskovický zpravodaj, 
který dostáváte každý měsíc zdarma do svých schránek. Podařilo se nám též rozjet 
responzivní webové stránky města Boskovice, za což jsme kladně hodnoceni v rámci 
celé ČR. Účastním se také nejrůznějších výběrových řízení i kontrolních dnů, zejména 
ostře sledovaných staveb, jako například Centra polytechnické výchovy, Sportparku, 
nebo rekonstrukce Letního kina, za což se snad rozhodně nemusíme stydět. Z plánů do 
budoucna bych snad jen vyzdvihl dokončení výkupu pozemků v areálu Červené 
zahrady a konečně výstavbu sportovní haly. Vás milí spoluobčané žádám o jediné – 
dejte mi šanci pokračovat ve své práci i dále. A hlavně – nezapomeňte přijít k volbám. 
Záleží totiž na každém hlasu, jakým směrem se vydá naše město v dalších letech. Přeji 
vám šťastnou ruku a bystrou mysl. 

Vladimír Farský, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva 

města Boskovice. 
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Kandidáti KSČM do Zastupitelstva města Letovice 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí kandidát Kandidát č. 2 
Jan Řehoř – jednatel společnosti Karel Válek – vedoucí STK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidátka č. 3 Kandidát č. 4 
Ing. Jaroslava Konůpková – ekonomka Mgr. Vlastimil Šimák – učitel 
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Jaroslav Bárta – Velké Opatovice 
Vážení spoluobčané, 

našim základním cílem je, aby všichni obyvatelé našeho města 
žili klidně a bez obav o svoji bezpečnost. Chceme, aby měli 
důvěru ke svým zastupitelům a spolupracovali s nimi při řešení 
problémů ve městě. Chceme, aby každý občan Velkých 
Opatovic měl možnost zaujmout stanovisko k těmto 
problémům a vyjádřit své připomínky k připravovaným 
řešením. Jsme připraveni pracovat pro vás pod veřejnou kontrolou občanů, ve 
spolupráci s ostatními politickými subjekty a místními spolky. 

Náš volební program vychází z volebních tezí KSČM a především zohledňuje potřeby 
města a jeho obyvatel.  Vychází rovněž ze zkušeností minulého období,  kdy se 
prostřednictvím svých zastupitelů snažil prosazovat jejich zájmy a názory. 

Obracíme se proto na vás. 

Využijte svého práva a dejte svým hlasem pro KSČM podporu kandidátům, kteří 

zastávají zájmy většiny poctivých občanů a kteří chtějí, aby se slušným lidem 

slušně žilo! 

Jaroslav Bárta, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města 

Velké Opatovice 

Podpořte kandidáty KSČM v následujících městech 

a obcích: 
Adamov Němčice 
Blansko Ostrov u Mac. 
Boskovice Rájec – Jestřebí 

Černá Hora Ráječko 
Doubravice nad Sv. Svitávka 
Jedovnice Vanovice 
Křtiny  Velké Opatovice 
Letovice  Stvolová  Vysočany 

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 


