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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Vydání č. 2/2015 

Červenec – prosinec 2015 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

držíte v rukou již 2. vydání Občasníku 
OV KSČM Blansko, který má za úkol informovat 
vás o událostech uvnitř KSČM, o činnosti 
krajských zastupitelů i o mezinárodní situaci. Píši 
vám v době, kdy probíhají výroční členské 
schůze (VČS). Téměř na všech VČS, které 
proběhly byl zástupce OV KSČM Blansko. 
Kontakt vedení OV s členskou základnou je 
velice důležitý. Je to místo, kde se můžeme 
potkat, podiskutovat, poradit atd. Jsem si moc 
dobře vědom faktu, že na schůze nás chodí čím 
dál méně, že stárneme, že nás sužují zdravotní 
problémy. A právě proto moc děkuju vám všem, 
že se schůze daří organizovat i přes všechny 
problémy, které nás trápí. Na základě zkušeností 
z vydávání minulého čísla bylo rozhodnuto, že se Občasník bude tisknout jednou 
za pololetí. Bohužel za současných ekonomických a technických podmínek není 
možné častější vydávání Občasníku. V tomto vydání děkuji S. Navrkalovi a Prof. 
P. Chalupovi z Blanska za poskytnuté články. Nyní vám vážení čtenáři přeji 
pěkné čtení a poprosím vás, abyste neváhali OV v případě jakýchkoli připomínek 
kontaktovat. S těmi, se kterými se už tento rok nepotkám chci popřát hezky 
prožité vánoční svátky, pěkné chvíle strávené s rodinou a úspěšný vstup do 
nového roku. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Vnitrostranické okénko 
7. 9. 2015 proběhlo 12. zasedání pléna OV KSČM Blansko. Projednávalo se 
vyhodnocení účasti setkání na pomezí v Tvrdonicích. Za Blansko se akce 
zúčastnilo 49 lidí, což byla velmi slušná účast. Bylo vyjádřeno poděkování všem 
hospodářům a revizorům, kteří se zúčastnili organizovaného školení. Poděkování 
patří také Okresní revizní komisi, která školení prováděla. 

1. 10. 2015 proběhlo zasedání Okresní rady zastupitelů (ORZ), kde se probíralo 
téma sociální oblasti v krajské a komunální politice. Téma to bylo velmi aktuální, 
protože došlo ke změnám v legislativě. Díky Klubu krajských zastupitelů KSČM 
se podařilo na toto zasedání zajistit pracovníky z krajského úřadu, kteří podali 
velmi kvalifikovaný výklad. 

Nyní probíhají VČS. Jako podklad pro jednání jste obdrželi 2 dokumenty – 
vnitrostranický (určený ke sjezdu) a bulletin krajských zastupitelů KSČM 
(hodnotící jejich činnost). Oba materiály mají sloužit k diskuzi a případným 
připomínkám či návrhům. Dále máte možnost navrhovat kandidáty do stranických 
orgánů, krajského zastupitelstva a Senátu. Prosím využijte tohoto práva 
navrhovat. Pro naši práci jak uvnitř, tak vně strany potřebujeme kolektiv 
pracovitých a odhodlaných lidí, kteří se budou podílet na našem společném úsilí – 
pracovat pro zlepšení života občanů a udržení chodu naší KSČM. 

Konaní městských, střediskové a okresní konference 

Městská konference Letovice: 23. 11. 2015 od 14:30 – Keramika Letovice. 
Městská konference Blansko: 24. 11. 2015 od 15:00 – OV Blansko, Čapkova 6. 
Středisková konference Boskovice: 26. 11. 2015 od 16:00 – Městské kulturní 
středisko, Kpt. Jaroše 15, Boskovice. 

Okresní konference se uskuteční 12. 12. 2015 od 10:00 v Blansku v Dělnickém 
domě, Hybešova 1. Příchod delegátů je možný od 9:00. Kvůli vyšším cenám se 
příspěvek delegáta zvýšil na 130 Kč. Pro urychlení Okresní konference žádáme, 
aby byl tento příspěvek uhrazen 

na listopadových poradách předsedů ZO. Bude vydáno potvrzení o zaplacení. 
Příspěvek se hradí z pokladny ZO. 

Krajská konference KSČM se uskuteční 6. 2. 2016 v Brně. Okres Blansko 
bude zastupovat 7 delegátů, kteří budou navrženi VČS a zvoleni Okresní 
konferencí. 

IX. sjezd KSČM se bude konat 14. – 15. 5. 2016 v Praze. Okres Blansko bude 
zastupovat 7 delegátů, kteří budou navrženi VČS a zvoleni Okresní konferencí. 

12. 9. 2015 proběhlo 16. zasedání ÚV KSČM v Praze. Byla schválena Rámcová 
koncepce volební kampaně KSČM pro rok 2016 (čekají nás krajské a senátní 
volby), která popisuje aktuální situaci na české politické scéně, určuje cílové 
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skupiny voličů KSČM, vymezuje základní obsah volební kampaně, řeší výběr a 
přípravu kandidátů, stanovuje rozpočet voleb atd. Byl také schválen dokument 
Zásady výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin KSČM pro 
jednotlivé typy voleb. Jeho cílem je odstranit nejasnosti a nepřesnosti týkající 
se zásad činnosti, kompetencí, pravomocí a povinností stranických orgánů při 
vytipování, získávání, výběru, navrhování a schvalování jednotlivých kandidátů 
a při tvorbě kandidátních listin KSČM pro volby do zastupitelských a 
zákonodárných orgánů. Dokument je pro všechny orgány KSČM závazný, 
vzorový volební řád, který je přílohou má doporučující charakter. 

ÚV KSČM také schválil vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV za 
1. pol. roku 2015. ÚV dosáhl zisku 10 miliónů Kč. Stále platí, že největší 
příjmovou položkou pro KSČM jsou dotace ze státního rozpočtu za poslanecké 
a krajské volby (přes 40 miliónů Kč). 

Byla schválena zpráva z jednání VV ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení  
VV ÚV KSČM a ÚV KSČM. 

Emil Pernica – předseda OV KSČM Blansko a člen 

ÚV KSČM 
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Okénko krajských zastupitelů 

Vážení spolustraníci, 

od posledního vydání „Občasníku“ se uskutečnila 
dvě zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

To mimořádné v srpnu bylo svoláno proto, 
abychom pomohli řešit organizaci a financování 
závodu mistrovství světa silničních motocyklů na 
Masarykově okruhu v Brně. Jediným 
východiskem pro záchranu tohoto významného 
sportovního podniku na území našeho kraje, bylo 
založení Spolku pro GP ČR Brno, který je 
zárukou pro dalších 5 let, že se tyto významné 
závody budou konat v Brně. Stávající 
provozovatel – společnost Automotodrom, a.s. se 
totiž natolik zadlužil, že do budoucnosti není 
schopen závody pořádat. Spolek tvoří kromě 
Jihomoravského kraje také statutární město Brno a Centrála cestovního ruchu – 
Jižní Morava. Financování činnosti spolku je zajištěno zejména prostřednictvím 
dotací od kraje, města Brna, ministerstva školství a darů i dalších příspěvků od 
jiných subjektů. Jihomoravský kraj, který dlouhodobě podporuje motocyklovou 
GP České republiky založení spolku jednomyslně schválil. My komunisté jsme 
také vznik spolku jednohlasně podpořili. 

Na zářijovém jednání zastupitelstva se mimo další materiály, řešící aktuální 
problémy kraje, schválil Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji pro rok 2016. Do tohoto akčního plánu byly zařazeny na základě deklarace 
potřebnosti a podpory ze strany obcí s rozšířenou působností (v našem okrese to 
je Blansko a Boskovice). Takovéto doplnění stávajících služeb, které provádí 
kraj prostřednictvím finanční podpory obcí a měst napomůže stabilitě celého 
systému a 
zároveň podpoří finanční udržitelnost služeb v kraji. Tento nový systém bude ze 
strany kraje pečlivě sledován a vyhodnocen směrem, jak v potřebnosti 
podporovaných služeb, tak z pohledu efektivnosti vynaložených nákladů 
(dotací). Kraj přispívá do výše 30 % nákladů a pověřené obce 20 % nákladů na 
provoz. Na tomto jednání také zastupitelstvo schválilo převzetí zřizovatelských 
funkcí Muzea Blansko a Muzea Boskovicka. Od 1. 11. 2015 se staly 
příspěvkovými organizacemi kraje. Tyto organizace budou i nadále plnit 
regionální funkce v rámci krajské muzejní sítě. 

Vážení čtenáři, 

v době, kdy se vám dostal do ruky tento Občasník probíhají v ZO KSČM 
v okrese Blansko výroční schůze a městské konference, kde hodnotíte svoji 
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práci ve prospěch naší strany a dáváte si úkoly či přijímáte usnesení pro vaši 
další činnost. Ustavujete si vlastní vedení ZO a vybíráte kandidáty jak do 
okresních, krajských stranických struktur, tak i navrhujete kandidáty na 
kandidátku do krajských voleb, které nás čekají v příštím roce 2016. 

Přeji vám při této volbě šťastnou ruku, aby se vám podařilo navrhnout a 
následně zvolit takové kandidáty, kteří jsou schopni posunout naši práci jak 
uvnitř strany, tak ve veřejném životě zase o kousek dále ke spokojenosti celé 
naší veřejnosti. 

Děkuji za pozornost 

Stanislav Navrkal – předseda klubu krajského 

zastupitelstva za KSČM 
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Naši jubilanti – červenec – prosinec 2015 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

jelikož je jubilantů, kteří oslaví půlkulaté či kulaté narozeniny během 2. pololetí 
roku 2015 více než je místa na této stránce (je jich celkem 104) uvedeme zde 
2 nejmladší a 7 nejstarších oslavenců. 

David Holík, Letovice, 14. 8. – 40 let 
Antonín Nečas, Blansko, 4. 10. – 40 let 

Drahomíra Burgetová, Boskovice, 7. 9. – 90 let 
Anna Němcová, Jedovnice, 18. 9. – 90 let 
Růžena Šenkýřová, Blansko, 29. 9. – 90 let 
Květa Malachová, Boskovice, 16. 10. – 90 let 
Miloš Kala, Doubravice nad Sv., 23. 10. – 90 let 
Marie Nevřivová, Doubravice nad Sv., 1. 11. – 90 let 
Ilona Veselá, Adamov, 15. 11. – 90 let 

OV KSČM Blansko všem oslavencům srdečně blahopřeje 

KUBA DNES 

Latinské Americe se věnuji ze své profese a na Kubu zajíždím na měsíc nejméně 

jednou za rok. Přednášel jsem na tamních univerzitách, mám tam mnoho přátel 

a tak si dovolím několik myšlenek k současné Kubě.  

Z neznalosti věci se stále setkávám v naší republice s umanutým a především 
zcela povrchním hodnocením kubánské reality. Kuba, která prošla zcela jiným 
historickým, společenským a politickým vývojem, byla jiná už před rokem 
1989. Dynamický vývoj v období po roce 1989 ji navíc ještě více kvalitativně 
pozměnil, což je patrné zejména po odstoupení Fidela Castra. 

Většina Kubánců ví, že v současnosti 45 % populace (asi 245 mil. obyvatel 
Střední a Jižní Ameriky) žije v chudobě, z čehož je přes 90 % zcela 
nemajetných. Asi 60 % obyvatel Latinské Ameriky nemá primární lékařskou 
péči, asi polovina nemá přístup k nezávadné vodě, 36 % dětí mladších dvou let a 
45 % dospělých trpí podvýživou. Obdobná situace byla na Kubě před rokem 
1959, kdy na ostrově USA vlastnily 75 % orné půdy, 90 % služeb a 40 % 
cukrovarů. V roce 1952 např. pracoval zemědělský dělník jen 108 dní v roce při 
sklizni třtiny a zbývajících 257 dnů byl bez výdělku. Z počtu pěti a půl milionu 
obyvatelstva v produktivním věku byl stále milion lidí bez práce. Polovina 
obyvatel žila bez elektřiny, nájem ve městech činil přes 30 % mzdy, půl milionu 
lidí žilo v barabiznách bez hygienických zařízení nebo pod širým nebem. Chudí, 
kterých byla většina, neznali lékařskou péči. Zisky plynuly do USA a o vzdělání 
svých dětí, kterých 90 % sužovali paraziti, kteří se jim do bosých nohou dostali 
ze země, si mohli nechat Kubánci jen zdát. 
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Je třeba zde připomenout a zdůraznit, že Kubánci si svoje vítězství vybojovali 
sami a nikomu za nic nebyli počátkem roku 1959 dlužní. Již v roce 1959 
odstranila Kuba analfabetismus a v témže roce byla při pozemkové reformě 
rozdělena rolníkům statkářská půda a půda amerických společností. Postupně 
došlo ke znárodnění bank, zmrazení cen nájemného, cen za elektřinu a 
základních potravin. Bytová výstavba z počátku 60. let a vyvlastnění domů a 
bytů, které patřily Američanům a přisluhovačům předrevolučního režimu, 
prakticky vyřešilo bytovou otázku. Nově bylo ve městech přiděleno 800 tisíc 
bytů a navíc bylo již za prvních deset měsíců roku 1959 pro vesničany 
postaveno 10 tisíc nových domků. V současnosti má 93 % obyvatel zajištěnu 
dodávku pitné vody, 95 % země je elektrifikováno a 85 % obyvatel je 
vlastníkem svého obydlí. Sociálně nejslabší neplatí za odběr vody a mají snížené 
poplatky za elektřinu a nájemné. Situace ve zdravotnictví a vysokém školství 
byla v zemi počátkem 60. let minulého století velmi složitá, protože z celkového 
počtu 6 286 lékařů jich polovina odešla do USA. Ze 157 vysokoškolských 
profesorů lékařských fakult jich na ostrově zůstalo pouhých 16. Nyní v zemi 
provádí praxi 67, 5 tisíc lékařů, (v ČR asi 41 tisíc). 

Ve zcela bezplatných školách pracuje 250 tisíc vysokoškolsky vzdělaných 
pedagogů (v ČR na základních a středních školách asi 100 tisíc). Všestranná 
péče je věnována talentované mládeži, pro kterou je zřízeno velké množství 
specializovaných internátních sportovních a uměleckých škol. Podpora 
obyvatelstva revoluční vládě se průkazně poprvé projevila v roce 1961 při 
vojenské invazi, kterou z obavy, že by …„nebezpečný ekonomický rozvoj mohl 

být klíčem k sociálním a politickým změnám a nebezpečnému kulturnímu 

pokroku v Latinské Americe, což by narušilo americkou politiku v zájmové 

oblasti“… citovala americká CIA. 

Kubu nezlomilo ani ekonomické embargo, které od roku 1959 do roku 2007 
způsobilo zemi škodu přes 80 miliard dolarů. Politickou změnu na Kubě 
nevyvolal ani americký zákon, tzv. Cuban Adjustment Act., který podporuje 
ilegální kubánskou migraci (s ilegálními přistěhovalci na mexické hranici jedná 
americká pohraniční policie jako se zločinci, ale pro kubánské uprchlíky neplatí 
žádná vízová povinnost ani přistěhovalecké kvóty). 

Až do roku 1989 se Kuba rozvíjela za pomoci zemí sovětského bloku. V roce 
1989 však došlo k situaci, kterou Kubánci neočekávali. Domnívám se, že 
bychom asi těžko hledali na Zemi stát, jehož politické vedení by bylo schopno 
obdobnou situaci zvládnout. Téměř ze dne na den přestala být Kuba masivně 
ekonomicky podporována zeměmi bývalého sovětského bloku, které navíc 
tvořily prakticky jediné zahraniční obchodní partnery. V poměrně krátké době 
došlo k rozpadu skoro 50 % zemědělských družstev a k zániku mnoha továren. 
Po letech se objevila nezaměstnanost a citelně poklesla životní úroveň 
obyvatelstva. Zastavila se roční dodávka 13 milionů tun sovětské ropy, byl 
prakticky ukončen dovoz sovětských výrobků (asi 80 % importu) a byl zastaven 
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kubánský export do SSSR (95 %). Dopravní kolaps byl řešen dovozem půl 
milionu čínských kol. Asi 30 tisíc odstavených traktorů nahradilo prakticky přes 
noc 300 tisíc volských potahů. V zemi byly zcela zastaveny porážky skotu. Po 
dlouhých létech se objevila nezaměstnanost (více než 30 %), došlo k rozpadu 
zemědělských družstev a zániku mnoha průmyslových závodů. Nedostatek ropy 
znamenal obrovské výpadky elektřiny. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, 
označím-li tehdejší situaci na Kubě za humanitární krizi… 

Pokračování článku bude z důvodu je rozsáhlosti publikováno v dalším vydání 

Občasníku. 

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., člen ZO KSČM pedagogové a 

stát. orgány 

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


