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Vážené soudružky a soudruzi,
v krátkosti zhodnotím práci Okresní organizace KSČM Břeclav
v roce 2021.
Již na počátku roku 2021 v měsíci lednu Okresní organizace KSČM
Břeclav intenzivně pracovala na VČS ZO KSČM okr. Břeclav a
řešili návrhy na kandidáty, které vyšly z návrhů ZO KSČM okr.
Břeclav na jednotlivé kandidáty pro volby do PS PČR, které se
uskutečnily na podzim letošního roku a dále projednali návrhy ze ZO
KSČM na delegáty XI. sjezdu KSČM, který měl být v Brně.
V únoru jsme si také připomněli 73. výročí únorových událostí roku
1948. Tato vzpomínka proběhla na poradách PZO a na členských
schůzích ZO KSČM.
V měsíci dubnu a květnu, byly oslavy osvobození prováděny
individuálně v malém počtu přítomných, z důvodů omezení
zapříčiněný koronavirem. Na konci června konečně proběhla porada
předsedu ZO KSČM a zde byly předány předsedům ZO KSČM
formuláře pro volební komise a volební materiály pro volby a úkoly
pro přípravu voleb, které nás čekaly v říjnu roku 2021.
V měsíci září a říjnu nás čekalo předvolební období a volby do
PSPČR, které proběhly na počátku října. Výsledek voleb byl
katastrofální a KSČM nebylo zvoleno do PČR. Výsledek voleb
nebudu hodnotit, toto již bylo zhodnoceno KV KSČM a hodnocení
bylo předáno všem předsedům ZO KSČM okr. Břeclav.

Dále v měsíci říjnu proběhl v Praze Mimořádný sjezd KSČM, kde
bylo zvolené nové vedení v čele s Kateřinou Konečnou.
V měsíci prosinci 2021 a lednu 2022 se uskuteční VČS ZO KSČM,
kde základní organizace zhodnotí svou činnost za rok 2021 a
navrhnou kandidáty na stranické funkce a kandidáty pro volby do
městských a obecních zastupitelstev. Volby do obecních a městských
zastupitelstev nás čekají v příštím roce v říjnu. Dále navrhnou
delegáty na Okresní konferenci a Krajskou konferenci a delegáty na
XI. sjezd KSČM.
Dalším úkolem Okresní organizace KSČM Břeclav je zvýšení
podílu na řešení potřeb komunální politiky. V příštím roce nás tedy
čekají další volby a to volby do městských a obecních zastupitelstev.
Zde je nutné opět zmobilizovat všechny síly a prostředky ke složení
KL jak ve městech, tak i ve všech obcích našeho okresu. Komunisté
musí přesvědčit veřejnost, že to jsme mi, KSČM, kteří prosazují
potřeby většiny našich občanů. KSČM musí svou politikou přesvědčit
a opětovně získat důvěru, že je schopna tyto potřeby občanů prosadit,
a to jak v komunální politice tak časem v kraji a v budoucnu i
v Poslanecké sněmovně PČR.
Toto je náš nejdůležitější úkol, ale je nutné, abychom na tomto
úkolu pracovali všichni společně, všichni členové KSČM, ale i
zejména předsedové ZO, dále předsedové OV a členové ÚV KSČM,
to znamená, táhnout za jeden provaz a ne štěpit stranu.

Vážené soudružky a soudruzi,
Předložil jsem vám vyhodnocení činnosti Okresní organizace
KSČM za rok 2021. Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou
poděkoval za odvedenou práci v roce 2021 pro KSČM. Přeji Vám
všem krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu a hodně zdraví
v novém roce. V roce 2022 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.
předseda OV KSČM Stanislav Šprtel
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NAPSALI JSTE NÁM
Zamyšlení po volbách
Máme několik týdnů po volbách. Naše prvotní zklamání z jejich
výsledku vystřídalo přemýšlení o tom, proč množství voličů volilo
proti svým obecným zájmům.
Pravidelně zastupuji naši stranu ve volební komisi, výjimkou byla má
kandidatura. U těchto voleb nám nepomohl nárůst prvovoličů jak
mladých, tak těch staršího věku. V místě bydliště máme dva okrsky.
Stálí voliči vědí, kde hlasují. Nyní jsme nové prvovoliče posílali často
do opačné komise, což byl důkaz jejich prvé účasti. A právě zvýšená
účast těchto nováčků vylepšila bilanci pravice. Léta se o politiku
nezajímali a najednou se dostavili. Kdo jim dal podnět k hlasování? U
mladých to byl internet, u starších jednoznačně hlavní ovladač našeho
myšlení = Česká televize. Toto mediální monstrum si s diváky
pohrává beztrestně, jak se jí zlíbí. Spoluvytváří konečné výsledky. A
ani příliš nezastírá, komu fandí.
V minulosti jsem napsal několik článků o četných praktikách této
instituce, o niž se mnohé osobnosti vyjádřily, že „demokracie začíná
tam, kde končí kanál ČT“.
Uváděl jsem i náměty, jak stav řešit, např. vyšší spoluprací s Českou
televizí postižených ANO a SPD, leč ukazuje se, že ANO útoky na
své hnutí snáší takřka bez odezvy. Uváděl jsem taktéž, jak by měli
zástupci KS v přímých přenosech vystupovat. V předvolebních
debatách v jednotlivých krajích to nejlépe zvládl Leo Luzar. Při těchto
diskusích byli očekávaně nasazeni moderátoři-komunistobijci Železný
a Witovská. V NP z 18. října počínání J. Železného precizně popsal
Lubomír Man (jak Železný v Praze ukřičel Martu Semelovou).
V Liberci pak zakázal mluvit Janu Korosovi o socialismu, jelikož
„máme platný zákon proti němu z r. 1993!“, obdobný zákaz učinil ve
stejné souvislosti, tuším, i Jiřímu Valentovi v Plzni. Witovská opět
manipulovala s otázkami a vstupy do řeči jen těm „nehodným“. Tato
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žena zcela neprofesionálně ani neskrývá svoji neobjektivitu a
nevyváženost. Typické je to při jejich hovorech s hosty v 18:30 hodin,
jako např. závěr diskuse s novou předsedkyní KSČM K. Konečnou.
To diskutuje-li se šlechticem K. Schwarzenbergrem, to je jiná káva –
servilita je bezbřehá. Třetí moderátor předvolebních diskusí Martin
Řezníček si oproti dvěma jmenovaným počínal mnohem lépe. Z těch
dalších profesionálně moderuje Michal Kubal a pochválit je možno
výrazný televizní talent Daniela Stacha.
Před léty napsal krásný článek o ČT Václav Jumr „Senkruvna“.
Pravidelné pořady: 168 hodin, Reportéři, Máte slovo se svými autory i
moderátory do ní jednoznačně patří. Taková paní Jílková svoji
zaujatost již vůbec netají. Od počátku svých pořadů se téměř
pravidelně postaví na jednu stranu nebo diskutéra ze „špatné“ strany
zastaví formulací: „ dotyčný tady není, nemůžete o něm mluvit“.
A bude hůř. Jediným orgánem, který může ČT korigovat je Rada
České televize. V současnosti pracuje v neúplném složení a je nejvýše
jasné, koho si nově zvolená poslanecká sněmovna do rady dovolí.
Jistou oázou mezi masovými sdělovadly byla léta televize Barandov
Jaromíra Soukupa. Žel, již přes rok toto tvrzení neplatí. Tak nějak se
to změnilo po ukončení jeho hovorů s prezidentem Milošem
Zemanem. J. Soukup dlouze udržoval vyváženost hostů, objektivitu
v diskusích, choval se k nám, komunistům, korektně. Ku škodě
politické kultury je to pryč. Chce se mi uvést formulku na pana
principála: „Jak hluboko jsem klesl?!“ To pozitivní výše uvedené již
neplatí. Pan Soukup již se nechová k pozvaným stejně, mnohé
přerušuje, nenechá dokončit myšlenky, odpovídá za ně, tíhne
k pravici, prezidenta kritizuje více, než si zaslouží, příliš prosazuje
vlastní názory.
Místo správné obecné češtiny začal používat pražský dialekt: „Von
ten Fiala na tý pravici musí bejt úžasnej!“ „A pro hovory má vonoho
skvělýho Kalouska“. Domnívám se taktéž, že neoholen, bez kravaty a
vařením prestiž své televize nijak nevylepší. Škoda.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
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Z WEBU KSČM
Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci
Oblepili Česko obřími billboardy slibujícími změnu. Zatím ale
ministrem vnitra udělají učitele Rakušana. Ministrem práce a
sociálních věcí zemědělce Jurečku. Aby se dostalo na všechny, novou
funkci ministra pro digitalizaci vymysleli pro pirátského předsedu
Bartoše. Ministrem zdravotnictví sice bude lékař Válek, řízení ve
prospěch pacientů ale nečekejme: šest hodin čekání na lékaře je podle
něj v pořádku a na placení nebo omezování výkonů hrazených ze
zdravotního pojištění jistě brzy také dojde. Před volbami se o tom
pochopitelně nemluvilo.
Finance bude řídit informatik Stanjura. Ten má s financemi praxi
minimálně z doby, kdy jako opavský primátor platil firmě své
manželky. Svolí-li prezident Zeman, povede ministerstvo zahraničí
další informatik a velký fanoušek EU Lipavský. Ministrem
spravedlnosti má být už podruhé Blažek, který je nejen jedním z
podezřelých z kupčení s majetkem města Brna a úplatkářství, ale také
za zavinění porážky státu v tahanicích s firmou Diag Human za 8
miliard korun. Kozel zahradníkem.
Dopravu bude řídit novinář a tiskový mluvčí Kupka. Dálnice nejspíš
postaveny nebudou, ale určitě nám to správně vysvětlí. Ministerstvo
průmyslu měl vést solární baron a fanoušek zeleného údělu Michalik,
ale provalilo se na něj, že lže o svých financích a utekl. Ministrem pro
evropské záležitosti má být Mikuláš Bek, profesí muzikolog, tedy
vědec v oboru hudby. Vědu a výzkum dostane na starost Langšádlová,
která se této oblasti nikdy v minulosti nevěnovala a sama si vzdělání
zaplatila na soukromých vysokých školách.
Tito lidé budou rozhodovat o tom, kolik budou stát energie a jídlo, jak
dopadne boj Česka s kovidem, kdo bude stavět nové jaderné
elektrárny, jestli a kolik k nám přijde migrantů, kde v zahraničí bude
působit naše armáda, jak se budou vzdělávat naše děti a jestli si
budeme moci dovolit jít k lékaři. Prý dají republiku dohromady. Ať
tím mysleli cokoli, v podání této party se to jistě obyčejným
pracujícím lidem líbit nebude.
KSČM se s vládou, jejíž politika bude namířena proti zájmům
lidí, nikdy nesmíří!
Autor: VV ÚV KSČM
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STŘÍPKY
Proč jsem komunistou
Před několika měsíci vyšel v HN příspěvek redaktora Romana Blaška,
s nímž se osobně znám a považuji ho za blízkého člověka, za
soudružského přítele. Naposledy jsme se střetli před koronavirem při
setkání Na pomezí v Dubňanech a zazpívali si u výborné cimbálovky
Petra Uhlíře Hudci.
Šlo o článek „Proč jsem komunistou“. Roman současně vyzval
čtenáře, aby se podobně vyznali. Žel, nikdo tak zatím neučinil.
Rozhodl jsem se tedy být druhým v pořadí. Snad budou následovat
další. Mám-li se vyjádřit za sebe, pak uvádím, protože oba moji rodiče
byli komunisty. Otec Nikolaj vstoupil do KS ještě v prvé půli svého
života, kdy žil v Sovětském svazu. V řadách Rudé armády bojoval
proti fašistům. V roce 1943 byl těžce raněn. Přišel o ruku a jedno oko.
Byť byl válečným invalidou, byl optimistickým komunistou až do
smrti r. 1970. Jeho matka, moje babička Anna rovněž spojila svůj
život s komunistickou stranou. Paradoxní bylo, že vždy na Štědrý
večer se modlila. Později jsem poznal, že pravá víra komunistů a
křesťanů se v mnohém nevylučují, ba mají hodně společného.
Zde je na místě vzpomenout skvělého soudruha Karla Tučka. Byl
členem naší ZO do konce života. Původem dělník v elektrárenství i ve
vysokém věku přijížděl na kole na členské schůze. Jeho stisk dělné
ruky, jako lopaty, vyjadřoval ryzí soudružství. Neměli jsme žádný
problém s jeho křesťanskou vírou. Chodil jsem mu popřát k životním
jubileím. Doma měl v každé místnosti náboženské symboly, což
vůbec nesnižovalo jeho lidské hodnoty. Vzpomínám na něho
s hlubokou úctou. Horší to měl u jiných katolíků. Při některých
volbách seděl vedle mě v komisi zástupce KDU-ČSL a při řeči o
komunistovi-katolíkovi důrazně vyřkl: „Karel, to je naša černá ovca!“
Při Karlově pohřbu poblíž hřbitova bydlící křesťané řezali dřevo na
cirkulárce!
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Protože naše teorie, učení jsou těmi, kde mír, spravedlnost, solidarita,
přátelství jsou nejvýrazněji nad mamonem, egoismem, nad dělením
lidí na lepší a horší kategorii, nad řešením vztahů silou či zbraněmi.
Protože komunisté měli mezi sebou opravdové hrdiny, jako např. M.
Kudeříková, J. Jabůrková, J. Fučík, J. Šverma, L. Svoboda, ale také
četné hrdiny socialistické práce.
Protože jsem osobně poznal mimořádné komunistické osobnosti
úžasných morálních i občanských hodnot. V rodném Krnově to byli
Antonín Kořínek, Zdeněk Kořínek, Miroslav Karas, Vojtěch
Konupka, Silvestr Kortiš, z žijících Jana Dušková a především
Ladislav Sekanina, který má ve městě vytrvale nejvíce volebních
preferencí. V Břeclavi, kde žiji bez mála 30 let, JUDr. Marta
Strušková, Milan Švrček, ing. Karel Hurbiš (5. 12. zemřel), Ivana
Filipská st., ale i o generaci mladší Dagmar Švendová nebo Kateřina
Stiglerová. Z vojny vzpomenu politruka mjr. Bultase, z Letohradu pak
JUDr. Ivana Jordáka.
Protože ve straně zůstaly tisíce poctivých komunistů, kteří na rozdíl
od statisíců „ukomunistů“ nepřevlékli kabát a 32 let prožívají se
stranou vše dobré i více toho zlého včetně nezaslouženého okopávání
kotníků, především ze strany antikomunistických politiků a médií.
Protože v základní organizaci, kde dlouhodobě vykonávám funkci
předsedy, i přes neduhy věku a zdraví držíme v kolektivu soudružskou
pospolitost. Platí pro nás citát J. V. Plevy: „Bojujeme nejen proto,
abychom vždy vyhráli, ale hlavně pro vědomí, že jsme bitvu
nevzdali!“

Mgr. Miroslav Štěpaňuk
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ORGANIZACE OV
Plán a zajištění politických a společenských
akcí OV KSČM Břeclav na I. pol. roku 2022
Leden: Slavnostní zahájení roku, na jednání OV KSČM Břeclav
dne 11. 1. 2022
Únor: Vzpomínkový akt k 74. výročí „Vítězného února“ bude
vzpomenut na poradách předsedů ZO a na členských
schůzích ZO KSČM
Okresní konference KSČM ve Tvrdonicích dne 12. 2. 2022
Březen: MDŽ v sále Domu školství v Břeclavi (poř. Rada ZO KSČM
Břeclav)
MDŽ v Pohořelicích v sále u Radnice (pořádá ZO KSČM
Pohořelice)
MDŽ v Hustopečích (pořádá ZO KSČM Hustopeče)
MDŽ v Mikulově (pořádá ZO KSČM Mikulov)
MDŽ v Zaječí (pořádá ZO KSČM Zaječí)
MDŽ v Tvrdonicích (pořádá ZO KSČM Tvrdonice)
Krajská konference KSČM v Brně dne 2. 4. 2022
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 78. výročí popravy člena ilegálního ÚV KSČ
v roce 1944 Jana Černého
Pietní akt k osvobození v Hustopečích dne 8. 5. 2022
XI. sjezd KSČM v Brně
Červen: MDD - pořádá Rada ZO KSČM Břeclav
MDD v Mikulově v areálu „Střelnice“ - pořádá ZO KSČM
Mikulov
předseda OV KSČM Stanislav Šprtel
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Porady předsedů ZO KSČM v okrese Břeclav
na I. pol. roku 2022
Leden: 24. 1. 2022 v 16,00 hod. - Břeclav- sál OV KSČM
25. 1. 2022 v 09,00 hod. - Mikulov- sál Centra volných aktivit
25. 1. 2022 v 15,00 hod. - Hustopeče- salónek rest. Tennessee
25. 1. 2022 v 17,00 hod. - Pohořelice- salónek rest. Ve Cafe
Únor: 21. 2. 2022 v 16,00 hod. - Břeclav
22. 2. 2022 v 09,00 hod. - Mikulov
22. 2. 2022 v 15,00 hod. - Hustopeče
22. 2. 2022 v 17,00 hod. - Pohořelice
Březen: 28. 3. 2022 v 16,00 hod. - Břeclav
29. 3. 2022 v 09,00 hod. - Mikulov
29. 3. 2022 v 15,00 hod. - Hustopeče
29. 3. 2022 v 17,00 hod. - Pohořelice
Duben: 25. 4. 2022 v 16,00 hod. - Břeclav
26. 4. 2022 v 09,00 hod. - Mikulov
26. 4. 2022 v 15,00 hod. - Hustopeče
26. 4. 2022 v 17,00 hod. - Pohořelice
Květen: 30. 5. 2022 v 16.00 hod. - Břeclav
31. 5. 2022 v 09.00 hod. - Mikulov
31. 5. 2022 v 15.00 hod. - Hustopeče
31. 5. 2022 v 17.00 hod. - Pohořelice
Červen: 27. 6. 2022 v 16.00 hod. - Břeclav
28. 6. 2022 v 09.00 hod. - Mikulov
28. 6. 2022 v 15.00 hod. - Hustopeče
28. 6. 2022 v 17.00 hod. - Pohořelice
Plán práce je pracovní materiál, který bude dle pokynu stranických
orgánů nebo vlastních potřeb OV KSČM Břeclav doplněn nebo
upraven.
předseda OV KSČM Břeclav JUDr. Šprtel Stanislav
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Zemřel Karel Hurbiš, komunista, vzácný člověk.
Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí
Soudruhu, odcházíš, jsme všichni u tebe,
bez slz a vzpřímeni, jen v srdcích zazebe.
Opři se o nás na cestě poslední,
zvedáme pěst v pozdrav, ještě se ohlédni.
Uvidíš život svůj poctivý, čistý,
jak lidem hladovým dáváš chléb jistý,
jak pecen jistoty chutná jim, hltají,
pak sytí za cetku chléb jistý prodají.
Chechtá se světa pán, když v lesklém pozlátku
občánek zaslepen nevidí oprátku.

Soudruhu, odcházíš, jsme všichni u tebe,
bez slz a vzpřímeni, jen v srdcích zazebe.
Tvé srdce, soudruhu, stále plá, burcuje
k boji za správný svět, kde život pulsuje,
kde je klid, jistota a kde se nestřílí
a kde už pozlátko člověka nezmýlí.
Opři se o nás na cestě poslední,
zvedáme pěst v pozdrav. Na nás se spolehni!
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NAŠI JUBILANTI
Leden
Růžena Křiváková
Leoš Tichý
Marie Baláčová
Libuše Veselá
Václav Střelec
Bohuslav Juráček
Květoslava Steinerová
Lubomír Sapoušek
Alena Hlaváčová
Anežka Štýblová
Anna Želinská
Jan Rucki
Ladislav Uhlíř
Bohuslav Hajný
Jiřina Španielová
Eva Tučková
Dana Hutterová
Nicolas Mikuš

Strachotín
Dolní Dunajovice
Břeclav
Hustopeče
Diváky
Tvrdonice
Lanžhot
Vlasatice
Mikulov
Starovice
Kostice
Drnholec
Lanžhot
Popice
Drnholec
Tvrdonice
Zaječí
Břeclav

93
93
91
90
90
90
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
55
20

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 2022
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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