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Po volbách i před volbami
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak se dozvíte /nebo už možná víte/ z dalšího článku, podzimní komunální volby se
budou konat v pátek 10. a v sobotu 11. října. Naštěstí nás ještě stále nečekají doplňovací
volby do senátu tak, jako v některých okresech našeho kraje. Takže jsou to opravdu „jen“
volby do městských a obecních zastupitelstev. Proč jsem zvýraznil slůvko jen?
Z jednoduchého důvodu, zdálo by se, že komunální volby stojí na žebříčku voleb na
nejspodnější příčce. Takto je možno na tyto volby pohlížet, ale podíváme li se pozorněji,
tak zjistíme, že je to trochu jinak. Z hlediska našeho nejbližšího okolí a ovlivňování
našich životů jsou však komunální volby jedny z nejdůležitějších! Naši zastupitelé jsou lidem „na očích“
takřka denně. A tudíž jak jsou občany hodnoceni oni, tak je hodnocena celá KSČM.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proto jsem zvolil druhou část nadpisu jako téma
číslo jedna. Pevně věřím, že dokážeme dát dohromady a
předložit občanům kvalitní kandidátní listiny s dobrými
kandidáty. Je nejvyšší čas „doladit“ poslední úpravy na
kandidátkách tak, abychom si mohli v závěru měsíce
července v klidu říct „máme hotovo“. Nebudu se těmito
řádky více „vloupávat“ předsedovi okresního volebního
štábu do jeho kompetencí. Ostatně jeho článek najdete
buďto na třetí straně papírové Štafety nebo na straně
patnáct v elektronické verzi.
Ještě pár slov k volbám do Evropského parlamentu,
tedy k první část nadpisu.
Výsledek voleb /zisky mandátů/ předpokládám
všichni znáte. Co možná není tak známo, je katastrofální

účast. V celé republice bylo zapsáno v seznamech 8
395 132 voličů. K volbám přišlo 1 528 250 voličů, to
znamená, že pouze 18,20% oprávněných voličů „rozdalo
karty“ a poslalo do EP 21 zástupců z ČR. Myslím, že je
to opravdu námět na zamyšlení. Další rozbor najdete
rovněž v naší Štafetě.
Co tedy říct k nadcházející volební kampani? Jsem
přesvědčen, že se nám všem podaří úkoly /všechny!!!/
zvládnout „na jedničku“ a následné volby dopadnou
k naší spokojenosti. Kandidáti za KSČM nikdy voliče
nezklamali a nezklamou.
Naše heslo „S lidmi pro lidi“ stále platí.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

Podzimní volby budou 10. a 11. října
Podzimní komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční v pátek 10. a v sobotu
11. října. O rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana včera informoval jeho tiskový odbor.
Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), který již řekl, že s
termínem nemá problém. Zeman totiž předpokládaný termín hlasování avizoval již začátkem týdne při návštěvě
Liberecka. Sobotka tehdy v reakci uvedl, že ohlášené datum není překvapením. Rozhodnutí prezidenta zřejmě
brzy spolupodepíše.
Termín vyhlášení voleb nebyl překvapením ani pro komunisty,
což Haló novinám potvrdil první místopředseda ÚV KSČM Petr
Šimůnek. „Vše jsme dělali v předstihu, dokumenty směřující k
volbám už jen opatříme příslušným datem. Máme strategii k
volbám, máme připravené kandidáty do Senátu i do Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Ještě nás čeká velká příprava s akcentem na
sympatizanty pro volby do obecních zastupitelstev. Trochu se nám
komplikuje jen volba v Praze, v Senátu končí Jaromír Štětina, který
byl zvolen europoslancem… Brzy se už budou moci Pražané
dozvědět kandidáta KSČM v této části Prahy,“ řekl Šimůnek.
V obecních volbách si lidé půjdou vybrat přes 62 tisíc místních
zastupitelů převážně z místních seskupení. Ze stran bude nejvíc křesel obhajovat ODS (5200), ČSSD (4700),
lidovci (3900) a přes 3000 míst TOP 09 se STAN a také KSČM.
V senátních volbách se bude volit v 27 obvodech, které zastupují senátoři vzešlí z voleb v říjnu 2008.
Kandidátní listiny pro dvojici voleb je třeba sestavit a odevzdat nejpozději do 5. srpna. Do 23. srpna by mělo
být jasno, kteří kandidáti dostáli zákonným podmínkám a budou k volbám připuštěni.
(HaNo, ku)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má stále webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
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Frakce GUE/NGL si může klást v EP vyšší cíle
než dosud
Rozhovor Haló novin s Vojtěchem Filipem, předsedou ÚV KSČM
K volbám do EP přišlo rekordně málo voličů, překvapilo však, že přišlo i málo voličů KSČM. Proč jedni
i druzí zůstali povětšinou doma?
Nejdřív chci poděkovat voličům, kteří k volbám přišli, a také vyslovit lítost, že část voličů - a to i voličů
KSČM, k volbám tentokrát nepřišla. Promarnili jsme tím šanci zabránit eskalaci vojenských i sociálních
problémů v Evropě. Problémy místo toho, aby byly řešeny, budou spíš narůstat.
Ukazuje se, že při nízké účasti ztrácíme protestní hlasy, které bychom jinak mohli získat, a proto jsem řekl,
že při tak nízké účasti to byl pro KSČM očekávaný a dobrý výsledek.
Celkově v ČR zvítězila pravice, proč se i těch málo
voličů takto většinově rozhodlo?
Nejvíc nepřišli k volbám euroskeptičtí voliči, tedy velká
část voličské základny KSČM. Část voličů preferovala
alternativní strany - pirátů či zelených. Je neuvěřitelné, že
doma zůstalo 82 % voličů. Předběhli nás jen Slováci.
Strany, které mají po čtyřech europoslancích, se
začínají dohadovat o tom, kdo by měl být českým
eurokomisařem. Kdo na to má větší právo?
To není věcí stran, ale vlády, první krok musí tedy
udělat koalice. Uvnitř koalice je to spor mezi ANO a ČSSD,
a dokonce KDU-ČSL navrhuje vlastního kandidáta.
TOP 09 by do toho také ráda mluvila…
TOP 09 není vládní strana, v první fázi nemá šanci někoho navrhovat. Navíc není v ČR nejsilnější opoziční
stranou. Když KDU-ČSL říká, že dohromady s TOP 09 má v Evropské lidové straně sedm hlasů, můžeme
reagovat, že sociální demokracie má v EP čtyři poslance, a pokud se shodneme na druhém kole volby, je to také
sedm hlasů.
Tato argumentace je obecně nesmyslná. Jde jednak o rozdílné frakce. Ani není jasné, do které z frakcí bude
vstupovat ANO, pravděpodobně to nebude frakce socialistů, a určitě ne naše frakce Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice (GUE/NGL) nebo frakce, do které patří ODS či do ní bude patřit Strana svobodných
občanů. Tato argumentace je tedy lichá, nevychází z evropského politického systému.
Frakce, do které patří i KSČM, v těchto volbách posílila o sedm členů.
O sedm členů a ještě možná o další tři, čtyři….
Co to bude v praxi znamenat?
Tento výsledek ukazuje, že se levicová politika v evropských zemích skutečně začíná prosazovat. Vnímám
velké posílení ve Španělsku i v Portugalsku. Nově také z Dánska, z KS Finska. To je dobrý signál, frakce
GUE/NGL si může klást vyšší cíle v EP.
V jiných zemích zase posílily extrémně pravicové, nacionalistické strany. Proč k tomu dochází?
Evropa prošla a dál prochází krizí. Není pravdivé řečnění o světlých zítřcích, což u nás hlásá pravice
zejména ústy Karla Schwarzenberga. Krize je naopak vleklá a bude mít pokračování. A nárůst sociálních
rozdílů, růst lidí bez práce, nezaměstnanost lidí, kteří nezískají žádné pracovní návyky, to vše je podhoubím pro
radikalismus, zejména pravicový. Historie se svým způsobem opakuje. Jde o to, zda se bude opakovat jako
tragédie, tedy válka, nebo jako fraška. Po této etapě musí nastoupit skutečně reálná politika, kterou představuje
jen politika komunistických a ostatních levicových stran.
Ve volbách, alespoň podle prvních hodnocení, zvítězily proevropské strany. Je to tak? Má tedy EU
šanci? Za jakých podmínek?
Co je to proevropské strany? Myslím, že ono slovo „proevropské“ bychom si měli analyzovat. Proevropské
neznamená souhlas s politikou současného vedení Evropské unie, ale pochopení, že Evropa je jeden veliký
celek. Souvisí to i s přístupem naší strany k evropské integraci. KSČM říkala a říká, že integrační proces je
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procesem objektivním. Boj proti němu je boj s větrnými mlýny. Jde tedy o to, za jakých podmínek se integrace
uskutečňuje - jestli ve prospěch bank a nadnárodních korporací, nebo ve prospěch občanů. My si přejeme, aby
Evropa byla silným kontinentem a jednotlivé národní státy vytvářely společenství, které bude jedním z pólů
multipolárního světa. Emancipovaná a nezávislá na USA.
Pak to musí být Evropa pro občany. Tu jsme ochotni podporovat. Nebudeme však nikdy v rámci integrace
podporovat vítězství bank a kapitálu nad občany. Takže respektujeme objektivní proces a chceme, aby byl ve
prospěch občanů. Jednotlivé národní státy v mezinárodní globalizaci nejsou schopny přežít tlak nadnárodního
kapitálu. Tomu se mezinárodní dělnické a komunistické hnutí nemůže bránit individuálně, ale společně.
V některých zemích neexistuje limit pro vstup do EP, německý ústavní soud zrušil tříprocentní hranici,
kterou v SRN měli. V ČR si budou piráti i zelení (nezískali 5 %) stěžovat u Ústavního soudu. Senátorka
Wagnerová v Senátu předložila návrh na snížení pětiprocentní hranice - pro volby do krajů by měla být
tříprocentní, do EP a obecních zastupitelstev žádná, do sněmovny by zůstala na 5 %. Jak se na to díváte?
Můj názor na to je poměrně jednoduchý. Za prvé - žádná procentní hranice, pokud jde o komunální volby,
není. Tam to souvisí s potřebou hlasů na jeden mandát. To záleží na velikosti obce, velikosti zastupitelstva. Jdeli o krajská zastupitelstva, snížení hranice na 3 % je realizovatelné, protože nejmenší zastupitelstva mají 45
mandátů. To znamená, že 3 % je při přepočtu jeden zastupitel, to je možné získat. Pak je však otázka, jaký
vznikne zastupitelský klub. Jestli máme v úmyslu v ČR dále štěpit politickou scénu, je to na zvážení. Ve
sněmovně je 200 poslanců, 5 % je deset poslanců, snížení pětiprocentní hranice pro volby do PS je možné, ale
složitější by bylo sestavování koalic, pokud by se do sněmovny dostalo ještě více stran. To záleží na politické
úvaze. KSČM to nijak nepřekáží.
A pokud jde o Evropský parlament?
Tam to nevidím reálně. To je přesně opačně, než jak k tomu přistupovali v SRN. Ti mají v EP 90 mandátů,
počet poslanců, který tam může být zvolen v tříprocentní hranici, je jiný, než když je to 21 poslanců. Snížení
pod pětiprocentní hranici v ČR neznamená dosažení ani jednoho mandátu. Takže při 21 poslancích a očekávání,
že při přijetí dalšího státu do EU se počet poslanců jednotlivých zemí v EP opět sníží, je jakékoli zrušení
zmíněné hranice nesmyslné. Může se zrušit, ale nebude to mít na nic žádný vliv.
Uvnitř KSČM došlo bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb k jistým slovním přestřelkám. Je nutné
vynášet případné spory na veřejnost?
O žádné přestřelce nevím, registrovali jsme jen některá neuvážená vyjádření v médiích. Je to spíše otázka
na ty, kteří tak činili.
Neměli někteří kandidáti v kampani větší prostor v médiích než jiní? A to i mnozí, co nebyli na kandidátce v
první pětce?
Na to, zda měli všichni kandidáti stejné podmínky, jsem byl několikrát dotazován. Odpovídám, že měli
stejné podmínky. Jen někteří byli pracovitější a někteří méně pracovití. Pokud jde o média, tam je otázka, zda
jsou ochotna nám pustit některé rozhovory, dát nám prostor. A zda si kandidáti zvolili témata, která média
oslovila.
KSČM měla v čele kandidátky mladou, ale už politicky zkušenou Kateřinu Konečnou. Byla to ta správná
sázka, jak jste říkal před volbami?
Potvrdilo se, že sázka udělat Kateřinu Konečnou vedoucí kandidátky, byla správná. Byla pátá ze všech
kandidátů v žebříčku s největším počtem preferenčních hlasů. Potvrdila to preferencemi mnohem vyššími než
mnoho politických matadorů. Svou roli zvládla a je teď na ní unést odpovědnost i ve frakci. Jak ji znám z práce
ve sněmovně, tak tuto zodpovědnost unese.
Po našich třech europoslancích v EP teď budeme muset požadovat, aby pracovali za čtyři. Bude důležité,
aby KSČM udržela svou pozici v rámci frakce, protože jsme považováni za jednu z nejsilnějších
komunistických stran v Evropě.
HaNo – Marie Kudrnovská
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Trvající vliv KSČM, jeho příčiny a
důsledky
V březnu 2014 jsme se obrátili na čtenáře Britských listů s prosbou o vyplnění dotazníku
zkoumajícího současné důvody popularity KSČM. Dotazník začalo vyplňovat 7839 osob, dokončilo ho
5095 osob. Autorka dotazníku, postgraduální studentka na University of Glasgow Lani Seeliger, na jeho
základě vypracovala na toto téma sociálněvědnou dizertační práci. V dizertační práci byly použity pouze
odpovědi z dokončených dotazníků. Po odevzdání dizertační práce napsala Lani Seeliger
pro čtenáře Britských listů tuto informaci:
Moje dizertace se zabývala otázkou, čím to je, že se KSČM podařilo udržet tak vysokou
míru úspěchu v ČR po celou postkomunistickou éru. Použila jsem k tomu internetový
dotazník Britských listů a rozhovory s činiteli KSČM. Dospěla jsem k závěru, že lidé většinou
hlasují pro KSČM z racionálních důvodů a že úspěch KSČM bude zřejmě pokračovat i v
dohledné budoucnosti.
Informace z internetového dotazníku mi pomohly zjistit, jaké skupiny voličů hlasují pro
KSČM a proč, což bylo velmi cenné. Demografické informace z internetového dotazníku
většinou souhlasily s jednou částí tradičního názoru na tuto politickou stranu - že jsou voliči KSČM většinou
starší a více jich žije na venkově. Avšak výsledky dotazníku nepodpořily představu, že jsou voliči KSČM méně
vzdělaní či méně bohatí než průměrná populace.
Rozdělila jsem odpovědi na otázku, proč se lidé rozhodli hlasovat pro KSČM, do čtyř skupin, s několika
výjimkami. V rozporu s všeobecně přijímaným názorem tvořili lidé, kteří uvedli, že hlasují pro KSČM z
důvodů nostalgie, nejmenší z těchto čtyř skupin. Druhá nejmenší skupina voličů se rozhodovala hlasovat pro
KSČM na základě konkrétního, individuálního kandidáta, a nejčastěji uváděnými kandidáty v této souvislosti
byli Vojtěch Filip a Jiří Dolejš. Další skupinou byli lidé, kteří sympatizují s ideologií KSČM, jsou to
nejloajálnější voliči této strany. Největší skupinou byli občané, kteří se rozhodli hlasovat pro KSČM z protestu.
Tito lidé volili KSČM, protože se jim nelíbily žádné z jiných politických stran, ale i tato skupina byla silně
levicově orientována, a proto zřejmě velmi loajální vůči KSČM. Celkově zastává většina všech skupin občanů,
kteří hlasují pro KSČM, názor, že život byl v mnoha oblastech před rokem 1989 lepší, i když nostalgie je
málokdy důvodem, proč se rozhodli hlasovat pro KSČM.
Moje rozhovory s politiky z KSČM byly také velmi informativní, protože jsem z nich získala informace,
jak aktivisté z KSČM pohlížejí na další vývoj své strany. I když je možné se dovědět skoro totéž četbou
programového prohlášení KSČM, z rozhovorů s činiteli KSČM bylo zjevné, že se tato strana snaží být součástí
fungujícího demokratického systému, nikoliv fungovat jako protisystémová hrozba demokracii. Z těchto
rozhovorů vyplynulo, že cílem KSČM je najít novou verzi socialismu, která by se dala realizovat v rámci
demokratického systému, avšak aktivistům KSČM se dosud nepodařilo jasně definovat, jak by taková verze
socialismu měla vypadat.
Vzhledem k tomu, že rozhodování, které vede lidi k
hlasování pro KSČM, je více racionální než emocionální,
domnívám se, že je pravděpodobné, že si KSČM
prozatím udrží své místo jako jedna z nejvýznamnějších stran v českém politickém systému. Jeden faktor, který
však můj výzkum nemohl plně zohlednit, byl vznik ANO, kteréžto seskupení nabízí alternativu proti
etablovaným stranám, a ANO by mohlo přetáhnout na svou stranu větší množství protestních voličů, kteří nyní
podporují KSČM. Avšak, vzhledem k tomu, že je ANO nyní součástí vládní koalice, jeho práce nutně vyvolá
obdiv i kritiku, a teprve se ukáže, jak budou voliči reagovat.
KSČM zatím nikdy nebyla v situaci, kdy by se jako vládní strana mohla stát terčem obdobného obdivu i
kritiky, avšak domnívám se, že je pravděpodobné, že se KSČM nakonec stane součástí nějaké vládní koalice,
pokud to bude matematicky proveditelné.
Ráda bych upřímně poděkovala všem, kdo věnovali na vyplnění internetového dotazníku svůj čas. Bez
vašich odpovědí bych nemohla svou dizertaci napsat. Opravdu oceňuji vaši pomoc.
Lani Seeliger - http://www.blisty.cz/art/73478.html
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a
dá přepsat.
Gabriel Laub
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1. máj v Krnově
Oslavy Svátku práce proběhly jako již tradičně v Krnově na zahradě Domu dětí a mládeže dne 1. května
dopoledne od 10 hodin. K dobré náladě v tento svátek přispělo krásné počasí a dobrá hudba v podání bratří
Tlachů. Pro návštěvníky, kromě hudby, byly připraveny atrakce pro děti, skákací hrad, jízda na koních, hasiči z
Krnova-Kostelce s jejich technikou a drobné soutěže, shazování plechovek, přeskakování přes švihadlo, lovení
ryb a další.
Do Krnova na tento svátek přijeli i hosté a to poslanec parlamentu ČR za KSČM s. Miroslav Opálka, který
také přednesl hlavní prvomájový projev. V něm, hlavně tak jako ostatní řečníci, vyzval občany k tomu aby se
zúčastnily voleb do europarlamentu, které se konají ve dnech 23.- 24. května, to je tento měsíc.
Po s. Opálkovi pozdravili přítomné občany zastupitelé za kraj Moravskoslezský a to předseda OV KSČM
s. Pavel Bačgoň a p. Jitka Hanusová z Města Albrechtic.
Přítomní byli také zastupitelé města Krnova za KSČM. s.Vartecký, Mgr. Sekanina, Mgr. Suchomel, p.
Dorotík a Mgr. Przybyla. Celou akci moderoval předseda Městského výboru KSČM Krnov s. Petr Vartecký.
Návštěvníci, kterých bylo okolo 650 až 700, se rozcházely po 13 hodině spokojeni a v dobré náladě ke
svátečnímu obědu.
Městský výbor KSČM děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci Svátku práce v Krnově.

Jaroslav Hadaš

Pár fotografií z 1. máje v Bruntále

foto D. Kaňák
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Za boháče jsme jako turisté jen v Bulharsku,
Maďarsku a Turecku
Zahraniční dovolená se Čechům v létě kvůli oslabení české měny proti loňsku prodraží v
průměru o 3,7 procenta. Největší pokles kupní síly koruny je v Rakousku (o 7,6 %), nejmenší
pak v Bulharsku (o 4,4 %).
Jedinou zemí, kde meziročně vzrostla kupní síla Čechů, je Turecko, kde hodnota tamní měny dramaticky
klesla. Jen v Bulharsku, Maďarsku a Turecku vyjde letos dovolená
levněji než v ČR. Vyplývá to ze studie Trendy v cestování pro letní
sezónu 2014, jíž zpracovala UniCredit Bank.
Česká národní banka spustila intervence loni 7. listopadu s
cílem oslabit korunu k hranici 27 Kč/EUR. V aktuální prognóze
ČNB počítá s trváním intervencí do počátku roku 2015. Většina
členů bankovní rady se na zasedání 7. května ovšem shodla na tom,
že se zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího opuštění režimu
intervencí.
Klesající kupní sílu koruny Češi nejvíce pocítí v relativně
dražších destinacích, jako jsou Rakousko, Německo a Francie. V
dlouhodobém horizontu je ale tuzemská kupní síla o 10 % vyšší než
před vstupem do EU. V Německu nebo Francii si Češi mohou
dovolit utrácet o 20 % a v Rakousku a Itálii o 15 % více než před
deseti lety, uvádí studie.
Tisícikoruna za 855 Kč
Relativně nejvíc zdražila Čechům za posledních 11 let dovolená v severoafrických zemích. V případě
Tuniska si připlatí 19 %, v Egyptě 50 %.
„Za boháče jsou Češi naopak zejména v Bulharsku, Maďarsku a Turecku, kde jsou ceny utrácení českých
turistů příznivě nakloněny. Za 1000 korun si Češi v Bulharsku nakoupí o třetinu víc než doma,“ uvedl hlavní
ekonom banky Pavel Sobíšek. V Maďarsku a Turecku je o 12 % levněji. Slovensko se letos poprvé v historii
zařadilo mezi země, kde jsou ceny vyšší než v ČR. Zájem českých turistů o dovolenou na Slovensku je tak na
historickém minimu. Ceny v zemích na západ od nás a také v Řecku jsou pak vyšší o 30 až 40 %.
Česká tisícikoruna
má
v
zahraničí
průměrnou hodnotu 855
Kč, před deseti lety to ale
bylo 773 Kč. Autoři
studie ale připomínají, že
spotřební koš běžných
rezidentů a turistů se liší.
Turisté více utrácí za
ubytování a restaurace,
kulturu nebo alkohol,
rezidenti zase více za
energie či nájemné.
Češi loni cestovali
do zahraničí nejméně za osm let, domácnosti šetřily. Letos lze ale podle studie očekávat oživení zájmu o
zahraniční dovolené. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, tam je cenová hladina srovnatelná s českou.
HaNo - (ici)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kdo doopravdy v roce 1945 osvobodil Plzeň
Josef Vít
Podle našich médií a hlavně televize byla Plzeň v květnových dnech roku 1945 osvobozena americkou
armádou. Skutečnost však byla trochu jiná. Pod vlivem událostí v Praze, kde obyvatelé již 4. května večer
začali strhávat německé nápisy, došlo následujícího dne 5. května v Plzni v ranních hodinách k živelným
lidovým akcím, které přerostly v povstání. Na ulicích začalo být rušno. Lidé přepadávali jednotlivé německé
vojáky, aby se zmocnili jejich zbraní. Hned ráno na náměstí Republiky strhli nacistickou propagační ceduli a z
ochozu kostela sv. Bartoloměje spustili dlouhé prapory - československý, sovětský, americký a anglický.
Shromáždění lidé pochodovali kolem náměstí a zpívali se slzami v očích státní hymnu. V oknech se začaly
objevovat československé prapory. Nakonec se objevila vlajka i v oknech radnice.
Na hlavních ulicích města začalo být rušno. Plzeňané pochodovali hlavními ulicemi za nesmírného nadšení
a vykřikovali slávu Československé republice. Strhávali přitom nebo zamalovávali německé nápisy. Z ochozu
divadla k nim promluvil herec Štěpán Zemánek. Také on provolával slávu Svobodné Československé republice.
Do toho se začínala ozývat střelba na náměstí a v Nerudově ulici. Padly první oběti z řad povstalých
vlastenců. Na Klatovské třídě rozehnal ozbrojený německý oddíl z tamního velitelství průvod demonstrantů. I
zde došlo ke střelbě.
Za nejdůležitější považovali Plzeňané obsazení radnice. Krátce po desáté hodině pronikla do budovy
radnice skupina občanů ozbrojených jen pistolemi. Zajistili bez odporu německé starosty dr. Waltera Sturma a
Karla Wilda. Bývalý starosta Bolevce Václav Půta sdělil Sturmovi, že český lid zahájil revoluci a že moc v
Plzni přebírá Revoluční národní výbor, jehož členové se vzápětí dostaví na radnici. Současně požádal
svrženého starostu, aby velitelství německé armády nařídilo stažení nacistických vojsk z ulic města.
Po obsazení radnice se povstalci rozhodli obsadit
také plzeňský vysilač, který byl v rukách německé
Sicherheindienst pod velením majora Schiefelbeina.
Mezitím se členové Revolučního národního výboru
(RNV) sešli ve Zbrojnické ulici. Rozhodli se postavit do
čela povstání, dát mu organizaci a začít plnit úkoly již
předem připravené. V deset hodin přešli, bouřlivě
pozdravováni občany města, do historické budovy
radnice na náměstí. Tam členové výboru složili slib věrnosti nové republice Československé. Potom promluvil
k občanům města z okna radnice Eduard Laštovka, který prohlásil převzetí moci ve městě. Tímto aktem převzal
RNV v Plzni odpovědnost za další vývoj v městě i za průběh povstání. Poté promluvili k občanům i další
členové RNV.
Mezitím již zvláštní oddíl povstalců obsadil na soutoku Mže a Radbuzy v místě zvaném Na obcizně
plzeňský radiový vysílač. Internoval německou obsluhu, které se však před tím podařilo poškodit část zařízení.
Přesto jej Ing Mancl a F. Mlnařík za pomoci radioamatérů urychleně uvedli do provozu. Díky nim v sobotu 5.
května ve 12:35 hodin slyšeli občané města a celého kraje na vlně 359 m z úst představitele RNV tato památná
slova: „Občané českoslovenští! U vědomí historické chvíle, kterou právě prožíváme, zdravím Vás srdečně a
tisknu všem v duchu ruku. Jménem národního výboru přejímáme do správy město Plzeň. Žádáme Vás, abyste
zachovali naprostý klid, důstojnost, hodnou tohoto okamžiku, abyste zůstali ve svých příbytcích a čekali na
další informace národního výboru. Volám město Plzeň, černou, rudou Plzeň, voláme Vás! Přebíráme jménem
Revolučního národního výboru veškerou pravomoc města Plzně a žádáme důrazně, abyste všechny naše
rozkazy plně pochopili a plnili. Všichni zůstaňte na svých pracovních místech. Jděte všichni po své práci.
Nikdo nechoďte do ulic, připravujte uvítání spojeneckým armádám. Usnadněte nám naši práci! Zachovejte
životy, nechoďte do ulic, zůstaňte na svých místech .. .“
Povstalcům se podařilo obsazení hlavních plzeňských závodů. Ve Škodovce příslušníci požárního sboru
odzbrojili za podpory zaměstnanců německou závodní stráž (Werkschutz). Němečtí úředníci a udavači byli
zajištěni a předáni městské policii. Škodovka se tak dostala hned 5. května do rukou zaměstnanců. Vytvořili
Revoluční národní výbor, jehož dva členové ing. Otakar Šolta a ing. Jaroslav Říha byli pověřeni dočasným
vedením závodu.
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Ze Škodovky vyjely na pomoc povstalcům tři tanky s československými vlajkami. Jeden z nich však byl
bez ochranné kopule. To se stalo osudným pro jeho osádku. V Nerudově ulici zahájili po ní fašisté palbu z oken
bývalé německé obchodní akademie. Padli první škodováci Josef Holub a Rudolf Rejthar z PIzně; třetí člen
osádky Josef Vonášek podlehl brzy nato těžkému zranění.
Po desáté hodině členové Bojových skupin obsadili Hnědý dům. Při přestřelce byl poraněn malíř V.
Modrý. Boje o dům se s početnou skupinou povstalců zúčastnili staří komunisté Antonín Mach, Josef Voříšek a
Jindřich Solfronk. Od prvního dne povstání a revoluce, kdy byl „Hnědý dům“ přeměněn v sekretariát KSČ, tam
chodily stovky lidí a ochotně dávaly své síly k disposici povstalcům. Do povstání se zapojila i městská policie,
která byla od počátku povstání jedinou větší vojensky organizovanou a ozbrojenou plzeňskou silou. Její ilegální
pracovníci reorganizovali bezpečnostní složky a zatkli policejního ředitele, nespolehlivé důstojníky a
kolaboranty. Reorganizovaný sbor obsadil všechny policejní strážnice a za podpory ozbrojených občanů zajistil
některé úřady a veřejné budovy. V květnových dnech vystupovala většina příslušníků policejního sboru po
boku povstalců a stala se ozbrojenou oporou revolučních
národních výborů.
Povstání se rychle rozšířilo na celý kraj. Podstatně k
tomu pomohly vojenské akce skupin Národní stráže a
Revoluční gardy ustavované zpočátku převážně živelně v
celém kraji. Značný podíl na jejich činnosti měla
především mládež, která nastoupila ihned v první den
povstání do boje. Její příslušníci odzbrojovali Němce,
obsazovali důležité veřejné a vojenské objekty, zatýkali fašisty a kolaboranty.
Díky nadšení lidu Plzně a Plzeňska byla již 5. května osvobozena všechna větší města v kraji a ve většině z
nich byly ustaveny Revoluční národní výbory. Mezi těmito místy byla Plzeň, Rokycany, Zbiroh, Kralovice,
Plasy, Blovice, Přeštíce, Dobřany, Klatovy, Sušice, Kdyně, Domažlice a Nepomuk. Během čtyřiadvaceti hodin
od začátku povstání byly ustaveny národní výbory téměř ve všech vesnicích na českém západě.
Po celou dobu povstání hrozilo střetnutí s oddíly „wehrmachtu“, které se zmateně přesouvaly na západ do
amerického zajetí, a zejména s početnou německou posádkou v Plzni (měla asi pět až sedm tisíc mužů), která
byla velmi dohře vyzbrojena a měla zkušenosti z války. Naproti tomu čeští povstalci v Plzni měli od začátku
značný nedostatek zbraní. Za této situace přistoupili k vyjednávání s německým velitelem generálem von
Majewskym. Jednali s ním člen RNV K. Křepinský a generál J. Kloud. Podle nich byl von Majewsky svolný k
jednání. Sdělil jim, že vojska internoval do kasáren a nezahájí boj, pokud nebude vyprovokován. Čekal na
rozkazy z Prahy.
Generál Kloud vyslal do Klatov delegaci k americké armádě s prosbou o rychlou pomoc. Spojky narazily
na Američany za městem. V noci na 6. května americký velitel vyzval telefonicky německé velitelství ke
kapitulaci. Generál von Majewsky odpověděl, že špatně slyší a aby
američtí parlamentáři přijeli do Plzně. Poté americký velitel řekl, že
o dalším postupu rozhodne ráno, po hlášení českého velitele o
bezpečnosti silnice Plzeň-Klatovy (byl podělaný až za ušima…).
Žádal, aby silnici projeli spolehliví motocyklisté a nahlásili, zda je
silnice bezpečná. Potom dal telefonovat do Přeštic, že budou zítra
zabrány.
Už 4. května vydal v ranních hodinách generál Patton rozkaz k
postupu svých vojsk na styčnou linii Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice dohodnutou s velením Sovětské
armády. V šest hodin ráno 6. května obnovily jednotky V. amerického sboru svůj postup - nyní již zamířily
přímo na Plzeň.
Jednotky V. armádního sboru postupovaly v průběhu 6. května velmi rychle, protože se již nesetkávaly s
organizovaným odporem německých vojsk.
Jako první přijeli 6. května v 8:15 hodin na plzeňské náměstí Republiky od Skvrňan příslušníci 16.
pancéřové divize a brzy na to i jednotky 23. a 38. pluku 2. pěší divize. Její součástí byl 17. střelecký prapor
osmi set belgických dobrovolníků (bývalých účastníků podzemního hnutí odporu), zformovaných v Lutychu a
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zařazených do americké armády. Starosta Plzně uvítal velitele 2. pěší divize generála Robertsona tradičním
způsobem - chlebem a solí.
Hned v ranních hodinách zajali Američané bez odporu na 3000 německých vojáků. Setkali se jen s
ojedinělou zákeřnou střelbou zfanatizovaných nacistů (např. z věže bartolomějského kostela na náměstí
Republiky), při níž byl zraněn jeden americký voják. V téže době podpisoval generál von Majewsky kapitulační
listinu, napsanou vlastnoručně na kus papíru plk. Perkinsem. Krátce nato se von Majewsky zastřelil.
Velitel V. sboru vydal 6. května v 15 hodin nařízení, jímž byl zakončen postup jednotek po dosažení linie
Karlovy Vary-Plzeň. Americké jednotky svým urychleným postupem do Plzně v posledních dnech války
zabezpečily vojenské výsledky povstalců Plzeňska, kteří odvážně zahájili 5. května ozbrojený boj proti
okupantům a osvobodili převážnou část českého západu ještě před příchodem americké armády.
Velkého uvítání se dostalo dne 7. května 150 příslušníkům naší západní brigády. Příští den byli tito vojáci
přesunuti do Kyšic. Naši vojáci požadovali, aby jim Američané umožnili jet na pomoc krvácející Praze. Ale
svolení se nedočkali.
Američtí vojáci byli po svém příchodu do Plzně nadšeně vítáni našimi občany, kteří v nich viděli své
osvoboditele - představitele spojenecké armády.
Velitelství amerických jednotek však způsobilo Plzni a západním Čechám nemálo nesnází a těžkostí. Od
počátku zasahovalo do vnitřních záležitostí našeho státu. O tom svědčilo úsilí o zřízení vojenských správ v
některých místech kraje. Plzeňský rozhlas např. vyhlásil hned první den 6. května před 15. hodinou nařízení
amerického velitele, v němž se mj. přikazovalo:
„Starostou města byl jmenován Václav Hrbek, zaměstnanec města Plzně, který jmenuje své
spolupracovníky. Velitelem policie byl jmenován Ladislav Mixa. Oba jsou odpovědni za pořádek veliteli
pancéřové armády. Odevzdejte ihned zbraně, výbušniny - i policie a vojsko - fotoaparáty a vysílací stanice na
revírech policie. Telefonní i telegrafní styk je uzavřen. Vydávání novin bylo zastaveno“.
Komunisté zahájili vydávání svého listu Pravda hned v noci z 5. na 6. května. Spolu s ním vyšel list
sociálně demokratické strany Nová doba. Komunisté však i přes zákaz
vydávali i nadále svou Pravdu, kterou rozmnožovali na cyklostylu.
Velitel amerických jednotek přikázal svým vojákům, aby
odzbrojili naše občany, kteří povstali se zbraní v ruce proti
nacistickým okupantům. Přes prosby pražského rozhlasu, který volal
naléhavě o pomoc, zakázalo americké velitelství stovkám českých
vlastenců odjet na pomoc bojující Praze. Jen na Chodském náměstí v
Plzni se shromáždilo na dva tisíce dobrovolníků. Pro množící se
projevy negativního postoje velení americké armády k samostatnosti
občanů vznikaly stále častěji hluboké rozpory.
Neměli bychom zapomenout oběti těch, kteří položili své životy za národní svobodu v době květnového
povstání. Nejstarší obětí byla Anna Šimrová, jíž bylo 71 let, a nejmladší patnáctiletý student Jaroslav Roztočil.
V ulicích padli během bojů nebo pod palbou zákeřných nacistických fanatiků Josef Benda, Miloslav Fux,
Jaroslav Dufek, Antonie Hašková, Josef Holub, Josef Jahn, Jindřich Křečan, Jaroslav Strádal, Karel Tikal,
Václav Trnka, Václav Vileta a Anna Žilinová.
V našem kraji padlo též převážně při osvobozování pohraničních oblasti 90 Američanů. Po několika dnech
byly oddíly Revoluční gardy vypraveny do pohraničí k zajištění našich státních hranic a k zabezpečení
národního majetku. Teprve na konci května byly v nejzápadnějším výběžku republiky spuštěny hraniční závory
osvobozené republiky.
V Plzni se konají 6. května každoročně velké oslavy osvobození města americkou armádou. Na české
vlastence, kteří položili svoje životy v posledních dnech války nikdo ani slovem nevzpomene. Jen pár starých
pamětníků položí kytku k pomníčkům českých vlastenců padlých v květnových dnech. Nikoho nezajímají ti
čeští hrdinové, kteří zemřeli v posledních dnech války. A byli to oni, kteří osvobodili Plzeň. Samozřejmě by se
tak nestalo, kdyby v té době už nepadl Berlín, kdyby americká armáda nebyla v Chebu a Karlových Varech.
Ale všude byl cítit konec té strašné války. Proto Němci kapitulovali už dne 5. května do rukou českého
Národního výboru.
(Historické údaje jsem čerpal na internetu, v dobových novinách a z knihy Vojtěcha Laštovky „Plzeň v boji proti
fašismu.“ - Josef Vít)
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Agentura GSA - European GNSS Agency
Antennas at ESA’s Redu ground station (Photo: ESA)

Obecné informace
Regulační úřad EU GSA (European GNSS Agency, Agentura pro evropský GNSS) má na starosti všechny
veřejné zájmy týkající se evropských programů GNSS. GSA byla založena jako agentura Evropského
Společenství 12. července 2004, nařízením Rady (ES) 1321/2004, pozměněno v roce 2006 nařízením Rady
(ES) č. 1942/2006. Předchůdcem GSA byl tzv. Společný podnik Galileo (Galileo Joint Undertaking), který byl
založen v květnu roku 2002 Evropským Společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) za účelem
řízení fáze vývoje Galileo. Agentura GSA oficiálně převzala všechny úkoly přidělené GJU dne 1. ledna 2007.

Cíle
Ke strategickým cílům GSA patří dosažení
plně funkčního systému GALILEO a řízení
programu EGNOS po jeho plném
zprovoznění. Hlavním úkolem GSA je hájit
veřejný zájem, fungovat jako regulační
orgán pro evropské programy družicové
navigace Galileo a EGNOS a položit
základy udržitelného
a ekonomicky
životaschopného systému. Klíčovým deklarovaným cílem GSA je to, aby Galileo a EGNOS byly nejen plně
fungující systémy, ale také předním globálními družicovými navigačními systémy pro civilní použití. Hlavní
úkoly GSA jsou následující:
zajišťuje bezpečnostní akreditaci, dává podnět k zavádění bezpečnostních postupů a provádí bezpečnostní
prověrky;
odpovídá za marketing a komercionalizaci systému Galileo a EGNOS, zejména přispívá k přípravě uvedení
systému na trh, analýzu trhu a propagaci aplikací a služeb na trhu v oblasti družicové navigace;
plní úkoly spojené s certifikací systému a jeho jednotlivých komponentů;
z uvedených hledisek spravuje evropské programy v oblasti družicové navigace, kontroluje používání
prostředků a řídí související činnosti v oblasti výzkumu a vývoje;
odpovídá za otázky související s právem využívat kmitočty potřebné k provozu systémů;
vydává koncese subjektům odpovědným za provoz systému Galileo a poskytování souvisejících služeb a
zajišťuje plnění smluv.

Česká republika a GSA
Rada ministrů Evropské unie v roce 2010 definitivně potvrdila, že administrativní centrum navigačního
systému Galileo bude sídlit v Praze. Stěhování z Bruselu do Prahy proběhlo v průběhu jara a léta 2012 a od 6.
září je evropský družicový navigační systém řízen z budovy v pražských Holešovicích.
Tento úspěch ČR v získání sídla GSA pro ni bude znamenat v budoucnu celou řadu přínosů:
zakládání poboček významných technologických firem a kanceláří evropských a světových zájmových
sdružení z oblasti kosmonautiky. Z toho plyne i větší šance českých technologických firem podílet se jako
subdodavatelé na velkých projektech zejména v rámci ESA;
pozitivní ekonomický dopad z činnosti agentury (pracovní příležitosti, pronájem konferenčních prostor,
využití hotelových a gastronomických kapacit), příp. propagace Prahy jako turistické destinace;
zdůrazní image ČR jakožto leadera v oblasti kosmonautiky a hi-tech odvětvích v rámci skupiny nových
členských států;
zvýší prestiž ČR v rámci evropských institucí.
http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/

Přečti a pošli dál !!!
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Začíná velká výměna průkazů VZP
Nový dostane 3 985 000 klientů. Platnost bude tentokrát 10 let. Pojišťovna tím ušetří 60 milionů korun
Už za pár dní dostane prvních 140 tisíc klientů VZP do poštovních schránek nové průkazy pojištěnce.
Bude to začátek devítiměsíční akce, která skončí příští rok v únoru a celkem při ní dostane nový průkaz 3 985
000 lidí. Oproti současné kartě provázejí tu novou dvě změny – jednak už nebude celá modrá, ale její rubová
strana se výrazně zabarví. A platit už nebude jen 5 let, ale dvojnásobnou dobu. Díky prodloužení platnosti ušetří
VZP 60 milionů korun.
Výměna průkazů se týká těch pojištěnců, u nichž v nejbližších měsících končí platnost stávajícího dokladu.
Pojišťovna vyměňuje plastové průkazy podruhé, zatím to bylo vždy v pětiletém cyklu.
Příští hromadná výměna však bude tentokrát až
za 10 let. Analýza ukázala, že rizika spojená s delší
platností dokladů (například jejich možné zneužití)
se vyplatí podstoupit s ohledem na náklady spojené s
výměnou. Ty činí zhruba 60 milionů korun, v čemž
je zahrnuta jak samotná výroba karet, tak jejich
distribuce a další nutné náklady. Prodloužením
platnosti jedna výměna odpadne a ušetřené peníze
bude možné využít na zdravotní péči.
Klienti dostanou nové průkazy poštou do
schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na
pobočku. V průvodním dopise najdou všechny
potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz
používat. Samozřejmě je v nich uvedena i možnost
vrátit starý průkaz na kterékoli naší pobočce. To však
není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba
přestřižením nůžkami.
Nikdo také předem nebude klienty VZP obcházet a kontrolovat například to, kdy jim
průkaz končí – pokud se takoví lidé někde objevují, jde nejspíš o podvodníky. VZP se s
podobnými případy již opakovaně setkala ze strany náborářů konkurenčních pojišťoven,
kteří prováděli nekalou přeregistraci.
Při tak velkém počtu klientů, kteří mají nový průkaz dostat, nelze samozřejmě vyloučit ojedinělé problémy
/může se například vyskytnout chybná adresa v databázi/. Ta může vzniknout jak nepřesností pracovníka
pojišťovny, tak i tím, že klient nenahlásí změnu adresy. Česká pošta, která distribuci zajišťuje, bude
nedoručitelné zásilky vracet zpět VZP.
Klienti, jimž platnost průkazu končí (datum je na kartičce vyznačeno) a nedostali nový, udělají nejlépe,
když se obrátí na pobočku VZP. Pracovníci pojišťovny zjistí, kde vznikl problém, a pomohou ho odstranit.
Pro pozměněnou vizuální podobu průkazu se VZP rozhodla proto, že chtěla modernizovat jejich podobu.
Ta strana dokladu, kde jsou uvedeny povinné údaje o pojištěncích, musí mít jako Evropský průkaz zdravotního
pojištění jednotný vizuální styl. Změna se proto mohla týkat jen rubu, kde se nově objevují například korporátní
barvy VZP. Náklady se tím nijak nezvýšily.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna.
Ferdinand August Bebel

Přečti a pošli dál !!!
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Víte, že existuje pojištění ztráty příjmu?
Přestože je již dnes finanční situace mnohých z nás napjatá, může být ještě hůř. Představa, že ztratíme příjem, v
situaci, kdy platíme hypotéku, spoření, půjčku i další povinné poplatky, je více než mrazivá. I proto existuje tzv.
pojištění ztráty příjmu, pokrývající plat v době nemoci.
Obavy z toho, že dlouhodobý výpadek příjmu nás může finančně ochromit, jsou vcelku na místě. Při
dlouhotrvajícím onemocnění a v kombinaci s nízkými dávkami nemocenské se tento problém doslova nabízí. V
dnešní době tak toto pojištění doporučují téměř všechny pojišťovny na trhu.
Způsob pojištění je velice jednoduchý. Od určitého dne, jenž je stanoven ve smlouvě, vám bude pojišťovna
proplácet denní finanční dávku. Výši dávky určuje hned několik faktorů, jejichž znění je taktéž součástí smlouvy.
Ovšem i zde nalezneme hned několik omezení. Jedním takovým je například datum, od kdy bude uskutečňováno
vyplácení dávek. Vzhledem k tomu, že tato proměnná rozhoduje též o výši vašeho měsíčního poplatku, bude lépe si
onu položku důkladněji rozebrat.
Každá pojišťovna totiž nabízí možnost rozhodnout se, od kdy budete chtít vyplácet pojistné plnění. Dříve než
za čtrnáct dnů od zahájení léčení to zřejmě nebude. Většina pojišťoven nabízí plnění až od patnáctého dne. O výši
vašeho pravidelného pojistného poté rozhoduje právě doba, od níž chcete dávku čerpat. Je tak zřejmé, že mnohem
méně peněz zaplatíte při sjednání smlouvy za devětadvacátý den pracovní neschopnosti, než za den patnáctý.
Na výši denní dávky, ale i ceny pojištění pak závisejí faktory, jakými jsou výše příjmu, věk, ale i forma
zaměstnání, nebo-li zda jste zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.
Samotný obnos denní dávky je velmi široký, respektive bychom mohli říci, že se pohybuje v rozmezí od
padesáti korun do šesti tisíc. V případě určení denní dávky je však hlavním kritériem výše příjmu, který pobíráte.
Přestože každá pojišťovna má jiné srovnávací parametry, můžeme v globálu říci, že na maximální denní pojistnou
dávku dosáhnou jen klienti s příjmem nad hranicí dvou set tisíc korun.
Drtivá většina pojišťoven nabízí svým zákazníkům volbu maximální denní dávky bez doložení příjmu. Vše
ovšem záleží na výši stanovené dávky. Mohli bychom tedy říci, že do částky osmi set korun nebudete potřebovat
potvrzení vašeho příjmu.
Určité úskalí můžete spatřovat v délce trvání daného pojištění. Některé pojišťovny omezují délku vyplácení
dávek jen na dobu jednoho roku od zahájení plnění. Ovšem existují i takové instituce, které hradí i 550 dnů nemoci.
Na druhé straně však musíme zmínit, že rozsah pojištění závisí na konkrétních smluvních podmínkách. Dřívější
omezení, kdy na cenu pojistného měly vliv i další faktory, kupříkladu pohlaví, už nejsou v dnešní době uplatňována.
Záleží tedy jen na vás a vašem přesvědčení, zda pojištění ztráty příjmu skutečně využijete. Na jednu stranu je
zřejmé, že tento typ pojištění neupotřebíte za výdaje na běžné respirační onemocnění. Ovšem při delší pracovní
neschopnosti vás mohou tyto finance zachránit. Vzhledem k aktuální šíři nabídek, máte neobyčejnou možnost
výběru a volby toho nejlepšího pojištění ztráty příjmu.

Budete muset splácet dluhy svého partnera?
Být zadlužen je dnes považováno za docela běžné. Co když ale máte své závazky v pořádku a najednou se
objeví nesplacený dluh Vašeho manžela nebo manželky? Nezáleží na tom, zda o partnerových dluzích víte a zda s
nimi souhlasíte, řešit je budete muset. Stačí, aby smlouva o půjčce byla podepsána jedním z manželů, a dluží oba.
Nepomůže ani předmanželská smlouva upravující společné jmění manželů. V následujícím článku popíšeme, jak je
to se společnými dluhy a kdo je za ně odpovědný.
Jeden z manželů si půjčí, druhý o tom netuší. Jeden z manželů nesplácí, druhý bude muset. Takto může vypadat
situace, když nejsou finance spravovány ve vzájemné shodě oběma partnery. Uzavře-li Váš protějšek smlouvu o
půjčce, případný dluh bude vymáhán i na Vás. Skutečnost, že pod smlouvou podepsáni nejste a možná o ní ani
nevíte nebo s ní vůbec nesouhlasíte, nehraje žádnou roli. Exekutorské pravomoci jsou rozsáhlé a může být obstaven
i účet toho z manželů, který není faktickým dlužníkem.
A nový občanský zákoník ještě přitvrzuje. Od letošního roku ručíte za všechny dluhy svého manžela nebo
manželky. Tedy nejen za ty, které vznikly po svatbě, ale i za ty dřívější. A ručíte majetkem, který se po svatbě stává
společným jměním manželů.
Ani předmanželská smlouva nemůže druhého z manželů ochránit před spoludlužnictvím. Co se týče společných
závazků, nový zákoník tuto smlouvu ignoruje a situaci řeší, jako kdyby žádná sepsána nebyla. Možnosti ochrany
jsou mizivé. Co byste však měli učinit ihned, jakmile zjistíte, že Váš protějšek nesplácí, je sdělit věřiteli, že s dluhem
nesouhlasíte.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

10. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 12. června 2014 proběhlo 10. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo
na programu 60. bodů k projednání. Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodlo o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup hasičských vozidel se zařízením
pro výrobu a dopravu pěny“,
• Rozhodlo o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“,
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v
oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015
• Rozhodlo o sloučení organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ
47813181, s účinností od 1. 1. 2015
• Rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši
200.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, na realizaci projektu „MOK sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov“
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na pořádání 14. ročníku konference ODPADY 21 ve výši 90.000,-- Kč
• Schválilo Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji
na 2014 – 2020
• Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“
předkládaného do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 –
2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu v letech 2014
– 2015 v celkové výši 9.700.000 Kč
• Rozhodlo poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“

Přeji Vám krásné léto, plné sluníčka a modré oblohy. Léto, které bude plně
podle Vašich představ.
Bruntál – červen 2014

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Krajští zastupitelé - Pavel Bačgoň a Fotis Fotopulos se k přání Jitky Hanusové rádi připojují

Přečti a pošli dál !!!
.
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Volby do zastupitelstev měst a obcí podzim 2014
/Informace pro členy, předsedy a výbory ZO KSČM /
Soudružky a soudruzi,
jak jistě víte, čekají nás na podzim výše uvedené volby, které jsou pro členy KSČM neméně důležité
jako ty do EP.
Jsem přesvědčen a dovolím si tvrdit, že jsou důležitější a přistupujme tedy k výběru kandidátů a
následně sestavení KL /kandidátních listin/ mnohem svědomitěji. Převážná většina ZO již naplno pracují a
věřím, že ve svém úsilí vytrvají a podaří se jim vybrat a navrhnout kandidáty, kteří budou po zvolení do
zastupitelstev přínosem a budou pracovat pro všechny občany ve svých obcích.
Termín voleb není ještě znám, ale nečekejme na jeho vyhlášení, protože máme před sebou léto /čas
dovolených/ a kandidáti budou muset projít „procedurami“ výběru tak, aby mohli včas podepsat „Prohlášení
kandidáta, že souhlasí se svojí kandidaturou, které je nutné k odevzdání KL, a tyto se podávají na registrační
místa nejpozději do 16:oo hodin 66 dnů přede dnem voleb !!!
Dále je před námi společná práce na vašich volebních programech, na předvolebních akcích, tisku
volebních materiálů, který budete požadovat na OV, počtu tzv. přebalů, ale také a co nejdříve nahlásit na OV,
ve kterých městech a obcích v jakém počtu a složení sestavíte své KL případně, kdo ze členů KSČM bude
kandidovat na KL jiné strany či hnutí. Tyto informace požadujeme na OV KSČM mít co nejdříve, nejlépe
začít s odesíláním na OV KSČM okamžitě, neboť předpokládám, že jako vždy to po nás již v červnu,
nejpozději v červenci budou požadovat „vyšší orgány KSČM“.
Samozřejmostí je, že požadujeme, aby jste co nejdříve - písemnou formou ať v zápise z konání ČS
nebo emailem /rychlejší forma/ zaslali složení okrskových volebních komisí, se všemi iniciály tj. /jméno a
příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště/.
Pro tyto volby je nutný na KL i zmocněnec a jeho náhradník /u těchto stačí pouze jméno, příjmení a
místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – dle OP/.
Chci vás na tomto místě upozornit, že výše uvedené vyřizování záležitostí je hlavně ve vaší kompetenci
a vaší poctivé a důsledné práci. OV KSČM a jeho vedení vám pomůže jako vždy.
Je před námi snad pěkné léto ale i mi si potřebujeme odpočinout a nabrat sil. Proto vyžaduji včasnost a
důslednost!!!

Stručný přehled výsledků voleb do EP
V celé ČR odevzdalo hlasy pro KSČM
V Moravskoslezském kraji
V okrese – Bruntál

166 478 voličů
19 977 voličů
1 852 voličů

Náš okres se umístil v rámci kraje na 1. místě, okres Karviná na 2. místě, okres Nový Jičín na 3. místě,
Ostrava okres na 4. místě, Frýdek-Místek na místě 5. a okres Opava na místě šestém.
Rozbor voleb do EP v letech 2004 až 2014 za okres Bruntál
účast
Bruntál okres
město Bruntál

21,62
21,69

Rok 2004
počet hlasů
5.205
1.354

%
29,3
31,26

účast
23,21
21,89

Rok 2009
počet hlasů
3.785
1.153

%
20,63
24,02

účast
13,41
13,19

Rok 2014
počet hlasů
1.852
613

%
17,7
21,27

V městech a obcích našeho okresu jsme se umístili 23x na 1. místě, 22x na 2. místě, 10x na 3. místě, 5x
na 4. místě, 4x na 5. místě a 2x na 6. místě.
Miroslav Domin předseda OVŠ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 9. června na návštěvě Libereckého kraje řekl prezident Miloš Zeman: „Předpokládám, že volby vyhlásím 10. a 11. října 2014“.

CO

KDY

KDE



Červenec 2014
05. července 2014 sobota

Státní svátek – Cyril a Metoděj

06. července 2014 neděle

Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

11. července 2014 pátek

25. schůze VV ÚV KSČM – Praha

14. července 2014 pondělí

09,oo

VV KV KSČM – Ostrava

14. července 2014 pondělí

15,15

4. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

26. července 2014
↕

☺

Letní dětský tábor – KL Komora – Holčovice
↕

↕

08. srpna 2014

☺

↕

/KL = klimatické lázně/

Letní dětský tábor – KL Komora – Holčovice

SRPen 2014
01. srpna 2014

pátek

26. schůze VV ÚV KSČM – Praha

18. srpna 2014

pondělí

VV KV KSČM – Ostrava

23. srpna 2014

sobota

12,oo

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Frýdlant

25. srpna 2014
26. srpna 2014
27. srpna 2014
28. srpna 2014
29. srpna 2014

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

15,oo
15,oo
16,oo
15,3o
15,15

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřminovy
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
5. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

11. září 2014
27. září 2014

čtvrtek
sobota

zasedání MS KZ – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

!!! PRÁZDNINY !!!
!!! DOVOLENÁ !!!




Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Bruntále Vám všem přeje krásné léto, hodně sluníčka, všem dětem nádherné prázdniny a všem dospělým příjemnou dovolenou. Krásné zážitky a chvíle pohody
se svými blízkými i přáteli. Nám všem přejeme to nejdůležitější – načerpání nových sil na „volební podzim“
letošního roku, kdy budeme volit naše zastupitele do zastupitelstev měst a obcí.
Za redakci Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

