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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Vydání č. 3/2016 

Leden – únor 2016 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

 
 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

mám tu čest k vám promluvit z úvodní stránky Občasníku jako znovuzvolený 
předseda OV KSČM Blansko. Na začátek bych chtěl velmi poděkovat za 
důvěru, kterou jste mi vyslovili na okresní konferenci. Mohu vám všem slíbit, že 
pro OV budu pracovat naplno, jako tomu bylo v minulém funkčním období, a že 
budu dělat vše proto, abych vaši důvěru vloženou do mě nezklamal. 

OV KSČM Blansko rozhodl, že 3. vydání 
Občasníku bude především věnováno přenosu 
informací z Okresní konference KSČM Blansko, 
která se konala 12. 12. 2015 v prostorách 
Dělnického domu v Blansku. Abyste byli všichni 
informováni, co se na této vrcholné okresní 
stranické akci projednávalo, schválilo, kým byly 
obsazeny stranické orgány, či jaké kandidáty 
z okresu Blansko vyšleme do voleb. Poslední 
odstavec této stránky je věnován ve stručnosti 
kraj. konferenci. 

Velký dík patří ZO, které na svých VČS zvolily 
delegáty na okresní konferenci. Ze 70 delegátů 
s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 65, to 
je téměř 93 %, což je velmi kvalitní účast. Včetně 
delegátů s hlasem poradním a hostů se naší 
konference zúčastnilo 88 lidí, vč. 4členné delegace z OV KSS Komárno. 

Na Krajské konferenci KSČM, která se konala 6. 2. 2016 byl předsedou Jm KV 
KSČM zvolen s. Ing. Pavel Březa (Brno – město), vedoucím kandidátem do 
krajských voleb byl zvolen s. Mgr. Ivo Pojezný (Hodonín), z blanenských 
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kandidátů bude na 2. místě s. Stanislav Navrkal, na 9. místě s. Bc. Emil Pernica, 
na 21. místě s. Ing. Jaroslava Konůpková.  

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Volby do stranických funkcí 

Okresní konference KSČM Blansko zvolila: 

A. 17členný OV KSČM ve složení: Miloš Blažek, Ludmila Boháčková, 
Rostislav Boháček ml., Josef Holas, Radoslav Hruda, Vlastimil Chloupek, 
Ondřej Ipser, Jaroslav Klimeš, Rudolf Kunc, František Ladič, Ivana Luňáčková, 
Stanislav Navrkal, Josef Němec, Emil Pernica, Naděžda Šabrňáková, Milan 
Šebela, Miroslava Vašíčková 

a 3 kandidáty OV KSČM ve složení: Miroslav Hoření, Antonín Hříbal, Petr 
Štoudek 

B. 5člennou ORK KSČM ve složení: Ivana Bojdová, Jaromíra Hradilová, 
Václav Rein, Jiří Rybář, Karel Stloukal 

C. 5člennou ORoK KSČM ve složení: Mojmír Horák, Marie Králová, 
Miroslav Prokop, Jaromil Richterjörk, Hedvika Švecová 

D. do funkce předsedy OV KSČM Blansko: Emila Pernicu 

E. do funkce předsedkyně ORK KSČM Blansko: Ivanu Bojdovou 

F. do funkce předsedy ORoK KSČM Blansko: Mojmíra Horáka 

G. do funkce člena ÚV KSČM: Emila Pernicu 

H. 7 delegátů na Krajskou konferenci KSČM v pořadí: (1) Emil Pernica, (2) 
Stanislav Navrkal, (3) František Ladič, (4) Milan Šebela, (5) Jaroslava 
Konůpková, (6) Tomáš Musil, (7) Jan Řehoř 

I. 3 náhradníky na Krajskou konferenci KSČM v pořadí: (1) Ivana 
Bojdová, (2) Radoslav Hruda, (3) Mojmír Horák 

J. 3 členy Jm KV KSČM v pořadí: (1) Emil Pernica, (2) Stanislav Navrkal, 
(3) František Ladič 

K. 3 náhradníky Jm KV KSČM v pořadí: (1) Jaroslava Konůpková, (2) Jan 
Řehoř, (3) Milan Šebela 

L. členku KRK KSČM: Ivanu Bojdovou 

M. člena KRoK KSČM: Mojmíra Horáka 

N. 7 delegátů na IX. sjezd KSČM v pořadí: (1) Emil Pernica, (2) Stanislav 
Navrkal, (3) Zuzka Bebarová – Rujbrová, (4) Jaroslava Konůpková, (5) Milan 
Šebela, (6) Tomáš Musil, (7) Ludmila Boháčková 

O. 2 náhradníky na IX. sjezd KSČM v pořadí: (1) Ladislav Topínka, (2) 
Mojmír Horák 
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Okresní konference KSČM Blansko doporučila: 

A. do funkce vedoucího kandidáta krajské KL do ZJMK: Stanislava 
Navrkala 

B. kandidáty na členy komise mládeže Jm KV KSČM: Ondřeje Ipsera, Emila 
Pernicu 

C. kandidáta na člena HR ÚV KSČM: Jaroslava Klimeše 

D. do funkce předsedy ÚV KSČM: Jiřího Dolejše, Vojtěcha Filipa 

E. do funkce 1. místopředsedy ÚV KSČM: Petra Šimůnka 

F. do funkce dalších místopředsedů ÚV KSČM: Jiřího Dolejše, Miloslavu 
Vostrou 

Volby do veřejných funkcí 

Okresní konference KSČM Blansko schválila: 

A. Kandidátku KSČM do Senátu PČR za volební obvod č. 49: Máriu 
Koudelovou 

B. Vedoucího kandidáta KSČM okresu Blansko do ZJMK: Stanislava 
Navrkala 

C. Pořadí dalších kandidátů KSČM okresu Blansko do ZJMK: (2) Emil 
Pernica, (3) Jaroslava Konůpková, (4) Natálie Novotná, (5) Vladimír Farský, (6) 
Naděžda Šabrňáková, (7) Radek Boháček, (8) Alois Kaderka, (9) Ivana Bojdová, 
(10) Hedvika Švecová 
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Usnesení Okresní konference KSČM Blansko ze dne 

12. 12. 2015 

I) Bere na vědomí: 

A) zprávu o činnosti okresní organizace za období od Okresní konference 
konané 14. 12. 2013 

B) zprávu Okresní revizní komise KSČM 
C) zprávu Okresní rozhodčí komise KSČM 
D) zprávu předsedy KKZ KSČM Jihomoravského kraje 

II) Schvaluje: 

A) zásady koncepce přípravy a průběhu voleb v roce 2016 
B) návrhy okresu Blansko do volebního programu Jihomoravského kraje 

pro období 2016 – 2020 
C) zprávu mandátové komise 
D) zprávu volební komise 
E) stanovisko OV KSČM Blansko k materiálu Návrh na zkvalitnění 
řízení organizační struktury vč. doplňujícího stanoviska OK 

III) Ukládá: 
A) Okresnímu výboru KSČM: 

1) V souladu s usnesením stranických orgánů projednat konkretizaci 
postupu okresní organizace v přípravě a průběhu voleb v roce 2016. 
K zabezpečení těchto úkolů zajistit činnost okresního  operativního 
volebního štábu KSČM. 
− Termín: duben 2016 

2) Pravidelně a systematicky pracovat se členy obecních a krajských 
zastupitelstev. Pro řešení těchto úkolů zajistit činnost pracovního 
aktivu – Okresní radu zastupitelů. 
− Termín: trvalý 

3) Věnovat trvalou péči mediální prezentaci KSČM (internet, webové 
stránky, tisk). 
− Termín: trvalý 

4) Zajišťovat odpovídající formou organizátorské činnosti prolínání 
členů KSČM do zájmových a dalších občanských sdružení, spolků, 
organizací apod. 
− Termín: trvalý 

5) Věnovat trvalou pozornost otázkám hospodaření, zejména 
dodržování schválených směrnic pro hospodaření a placení 
členských příspěvků. 
− Termín: trvalý 
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6) Pokračovat v práci s hospodáři ZO KSČM, nejméně 1x ročně je 
metodicky proškolit, provádět kontrolu dodržování směrnic 
o hospodaření. 
− Termín: do 15. 12. 2016 

7) V ZO KSČM, kde se členská základna sníží pod 3 členy strany 
přijmout závěry ve smyslu Stanov KSČM. 
− Termín: trvalý 

8) Věnovat trvalou pozornost problémovým ZO KSČM Olomučany, 
Kuničky, Skalice nad Sv., Rudice a dalším ZO KSČM kde se 
neuskutečnily VČS. 
− Termín: trvalý, kontrola plnění pověřenými členy VV OV 

KSČM do 30. 6. 2016 

9) Projednat závěry IX. sjezdu a přijmout opatření pro jejich realizaci 
okresní stranické organizace. 
− Termín: do 31. 8. 2016 

10) Věnovat systematickou pozornost přijímání nových členů KSČM. 
− Termín: trvalý 

11) Projednat a zrealizovat převzetí hospodaření ZO KSČM, kde počet 
členů klesl pod 10. 
− Termín: do 31. 8. 2016 

12) Věnovat pozornost bezpartijním kandidátům do zastupitelstev, aby 
se podíleli na práci popř. i na hmotné podpoře strany. 
–  Termín: trvalý, kontrola plnění do 31. 12. 2016 

B) MěR, StR a ZO KSČM: 

2) Podílet se na zabezpečení práce středisek, zejména pro dosažení 
pravidelnější činnosti možnosti užití různých forem práce. Pomáhat 
při zajištění kádrových otázek a organizačním zajištění práce 
střediska. 
− Termín: trvalý 

3) Zvýšit podíl ZO KSČM na řešení požadavků komunální politiky, 
účinněji spolupracovat se členy zastupitelstev – kandidáty 
navrženými KSČM, pomáhat jim při výkonu jejich funkce a 
realizaci volebních programů KSČM. 
− Termín: trvalý 

4) Činnost okresního operativního volebního štábu využít ke 
koordinaci činnosti ZO KSČM při přípravě a zajišťování oslav 
1. máje a výročí osvobození. 
− Termín: duben 2016 
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5) Důsledně řešit nedostatky ve využívání vývěsních skříněk. 
− Termín: trvalý 

6) Projednat možnosti zvýšení odběru Haló novin, prakticky je 
využívat pro lepší agitační práci a zlepšení informovanosti členů. 
− Termín: trvalý 

7) Členské příspěvky vybírat ve stanovené výši dle Stanov KSČM, tj. 
0, 5 % z čistého příjmu. 
− Termín: trvalý 

8) Vybrané členské příspěvky v plné výši odevzdávat pravidelně 1x za 
čtvrtletí, nejpozději do konce 1. měsíce následujícího čtvrtletí. 
Dotace bude v souladu s hospodářskou směrnicí ÚV KSČM 
vydávána pouze na základě konkrétní potřeby. 
− Termín: trvalý 

9) Zabezpečit, aby každý člen přispěl částkou 30 Kč na volební fond, 
na pokrytí nákladů na volební kampaň pro volby v roce 2016. 
− Termín: do 30. 6. 2016 

Schváleno jednomyslně 
 
 

Naši jubilanti – leden – únor 2016 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

jelikož je jubilantů, kteří oslaví půlkulaté či kulaté narozeniny během měsíců 
ledna – února příliš mnoho (je jich celkem 31) uvedeme zde 3 nejmladší a 9 
nejstarších oslavenců. 

Ivan Réda, Velké Opatovice, 31. 1. – 50 let 
Milan Keprt, Ostrov u Macochy, 2. 2. – 60 let 
Květoslava Veselá, Velké Opatovice, 22. 1. – 60 let 
Zdeněk Šenk, Bukovinka, 11. 1.  – 85 let 
Miroslav Novotný, Blansko, 14. 1. – 85 let 
Antonín Pernica, Blansko, 14. 1. – 85 let 
Ing. Josef Souček, Blansko, 21. 1. – 85 let 
Josef Vašíček, Ostrov u Macochy, 3. 2. – 85 let 
Anna Mikulášková, Blansko, 7. 2. – 85 let 
Věra Nejezchlebová, Vilémovice, 16. 2. – 85 let 
Jindřiška Knechtová, Jedovnice, 12. 1. – 90 let 
Zdeňka Čermáková, Rájec – Jestřebí, 16. 1. – 90 let 

OV KSČM Blansko všem oslavencům srdečně blahopřeje 
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Pokračování článku – Kuba dnes 

Demokratičtí senátoři USA Robert Torricelli z New Jersey a Robert Graham 
navíc v roce 1992 předložili zákon, který nejenže zakazuje obchodovat s Kubou, 
ale zákaz se vztahuje i k dceřiným firmám amerických obchodníků v zahraničí. 
V důsledku tohoto zákona, který je jasným porušením mezinárodního práva, 
zaznamenala Kuba schodek v obchodu v celkové výši 718 milionů dolarů, 
z čehož 91 % připadalo na potraviny a na léky. Když ani to Kubu nesrazilo na 
kolena, byl Toriicelliho zákon o čtyři roky později doplněn zákonem, který 
připravili senátoři Dan Burton a Jesse Helms. Předložili tzv. „Helms-Burton 

Act.“, který zasahuje dokonce do suverenity mezinárodních organizací a jiných 
států a překračuje jakékoliv pravomoci USA. Kdyby mezinárodní finanční 
instituce např. poskytla úvěr Kubě, USA vyhlásí proti ní sankce, což se vztahuje 
na jakoukoliv hospodářskou pomoc nebo na jakýkoliv obchod s Kubou. 
Ani výrobky z třetích zemí, které obsahují kubánské suroviny, se nesmí dovážet 
do USA a americkým manažerům a jejich rodinným příslušníkům je zakázán 
vstup na kubánské území. Zákon také zcela protiprávně stanoví, jaké politické 
poměry musí na Kubě panovat, aby byla blokáda zrušena. 

I po rozpadu sovětského bloku, který Kubu ekonomicky podporoval, se do 
dnešních dnů podařilo pro 1,012 milionů starobních důchodců zachovat penzi, 
pro 12 tisíc osob zajistit sociální podporu a pro 325,3 tisíce osob zachovat jinou 
formu důchodové podpory. Na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky na 
Kubě nikdo nehladoví, neuvidíte bezdomovce a žebrající otrhané děti. Na 
kulturní a sportovní akce se od 90. let sice již platí, v přepočtu jsou to zhruba 
dvě koruny, ale podařilo se zachovat, aby placená mateřská dovolená začínala tři 
měsíce před předpokládaným porodem a trvala dále ještě 18 měsíců. Všechny 
děti se stále rodí v porodnicích a jsou očkovány proti 13 nemocem. Má-li rodina 
tři děti, má stále nárok na třípokojový byt zdarma. Náklady na pohřeb jsou také 
hrazeny státem. Životní úroveň obyvatelstva se sice pomalu, ale postupně zase 
zvyšuje. Aby bylo možno zajistit pro všechny Kubánce potraviny, byl na 
počátku 90. let zaveden státem dotovaný přídělový systém, vznikla 
konvertabilní měna, bylo povoleno soukromé podnikání a bylo umožněno 
budovat podniky se zahraniční účastí (49 %). Kdo chce, ten může soukromě 
pracovat, vlastnit restauraci nebo ubytovací zařízení anebo se věnovat několika 
desítkám různých profesí. 

Od počátku 90. let však nastaly v zemi jiné významnější změny. Proběhla 
veřejná diskuse k reformám, která potvrdila odpor většiny obyvatelstva 
k neoliberální politice. Od roku 1992 je zavedena přímá volba poslanců z návrhů 
sídelně-politických jednotek (CDR). Křesťané začali vstupovat do Komunistické 
strany a politická otevřenost se projevila už na IV. Sjezdu KS Kuby, kdy nová 
opatření nebyla přijata jednomyslně...  
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Pokračování článku bude z důvodu jeho 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 


