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Výsledková listina pro KSČM z voleb do obecních
zastupitelstev v okrese Bruntál – říjen 2014
Poř.
číslo

Obec

4
5
6
9
10
13
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
31
32
36
39
41
42
43
47
49
51
52
53
55
58
60
61
62
63
66
67
68

Brantice
BRUNTÁL
Břidličná
Dětřichov n. Bystřicí
Dívčí Hrad
Dvorce
Holčovice
Horní Benešov
Horní Město
Horní Životice
Hošťálkovy
Janov
Jindřichov
Karlovice
KRNOV
Křišťanovice
Leskovec n. Moravicí
Liptaň
Lomnice
M. ALBRECHTICE
MS. Kočov
Nové Heřmínovy
Oborná
Osoblaha
Rudná pod Pradědem
RÝMAŘOV
Sl. Pavlovice
Sl. Rudoltice
Sosnová - OPAVA
Staré Heřmínovy
Svobodné Heřmanice
Třemešná
Tvrdkov
Úvalno
Václavov u Bruntálu
VRBNO pod Praděd.
Vysoká
Zátor
Celkem

Počet
získaných
mandátů
2
5
2
3

Procento
úspěšnosti

Muži

20,22
13,85
13,86
27,35

2
3
1
2

1
0
1
3
3
2
4
1
3
5
0
0
0
2
5
0
0
3
1
0
2
2
1
1
0
1
1

9,99
4,16
8,44
28,60
27,98
29,28
66,50
10,97
38,00
18,84

1

4,01
23,61
20,40
3,93
10,21
39,01
11,26
8,56
8,66
45,83
11,17
13,40
9,24
17,41
13,88

1

11,75

2

9,11

0
57

8,44

1
3
1
1
2

Ženy

2
1
1

2
1
2
1

3
5

2
3

2
1

2

1

2
2
1
1
1
1
1
1

1

Stav v roce 2010
a rozdíl k letošním volbám

1
5
2
3
2
2
1
2
4
3
1
1
1
1
5
nebyla KL
0
1
4
6
0
2
2
nebyla KL
1
2
3
1
1
1
2
1
3
1
0
3
1
0
69

+1
0
0
0
-2 nesest. KL
-1
-1
-1
-1
0
+1
+3
0
+2
0
na jiné KL
na jiné KL
-1
-2
-1
0
-2
+1
+1
-1
0
-1
0
0
-1 na jiné KL
-1
0
-3 nesest. KL
0
nesest. KL
-1
-1 nesest. KL
0
-12

Všem zvoleným zastupitelům za KSČM blahopřejeme a přejeme pevné nervy a mnoho
pracovních úspěchů v náročném obhajování zájmů občanů jejich měst a obcí! Redakce

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Když nebudou mít lidé práci, nebudou ve
městě žít
Podpořit kandidáty do městského zastupitelstva v Bruntále přijel předseda poslaneckého klubu KSČM s.
Pavel Kováčik. Bruntál je postižený dlouhodobě jednou z
nejvyšších nezaměstnaností v republice, což je důsledkem
mimořádně vysokého poklesu zemědělské a průmyslové
výroby v regionu.
Program pracovního jednání byl tomu uzpůsoben.
Dopoledne za účasti lídra kandidátky KSČM Karla Svobody,
předsedy OV KSČM Pavla Bačgoně a dalších kandidátů
navštívil místní LIGU, o. p. s. Společnost nyní zaměstnává
přes 40 občanů zdravotně postižených anebo těch, kteří jsou
dlouhodobě bez práce a znovu se učí pravidelně pracovat.
Sdružení pracuje 24 let a zkušenosti byli načerpat primátor
Chomutova, Olomouce a dokonce i americký velvyslanec v roce 2007. Dále si delegace prohlédla nové
pohřebiště, které je ve správě technických služeb, jejichž 100procentním vlastníkem je město.
Poslední zastávka před volebním shromážděním byla ve výrobně-obchodní firmě Františka Cába (třetí na
kandidátce), kde za účasti zaměstnanců byl podrobně seznámen, jak současné zákony o potravinách dělají za
účasti nadnárodních výrobců a obchodníků z našich středních a malých výrobně-obchodních firem doslova
otroky. Bez přijetí zákona o mimořádné tržní síle se dále budou regiony mimo Prahu vylidňovat a republika
ještě více chudnout.
Vyvrcholením návštěvy bylo náměstí, kde za slunečného počasí v době od 14.00 do 16.00 hodin proběhlo
předvolební shromáždění. Bylo představeno všech 27 kandidátů do zastupitelstva města. Jednotliví kandidáti
sdělovali sympatizantům a občanům procházejícím z práce domů své konkrétní návrhy, jak budou jednotlivé
problémy ve městě řešit, pokud budou zvolení. Pro účastníky bylo zajištěno posezení a malinovka, vyrobená
českou firmou z blízké Opavy, kterou roznášely s volebním programem především kandidátky do
zastupitelstva. Čtvrtý na kandidátce, Pavel Bačgoň, zdůraznil nutnost účastnit se voleb, vysvětlil způsob volby a
popřál všem šťastnou ruku při výběru kandidujících subjektů.
Zastupitelé KSČM podrobně předložili písemně pro každého občana, jak pracovali a hlasovali nejen za
poslední čtyři, ale dokonce za posledních osm let, a předali nový konkretizovaný osmnáctibodový program na
léta 2014-18.
Akce se včetně procházejících občanů zúčastnilo přes 400 lidí. V průběhu shromáždění byla podepisována
petice Evropané proti válce. Heslo bruntálských kandidátů je Více práce z místních zdrojů a zajištění rovných
podmínek odbytu toho, co zde vyrobíme.
(pb)

Poslanecký den v Krnově
V rámci výkonu svého poslaneckého mandátu navštívila naše město Kateřina Konečná, poslankyně
Evropského parlamentu.
Navštívila dva krnovské podniky. Nejprve Pega - vel, a.s., která vyrábí textilní a
galanterní zboží s dlouhou tradicí a spokojeností odběratelů. Přijal nás ředitel ing. Flašar a
seznámil poslankyni s tradicí a chodem podniku. Další návštěva se konala ve strojírenské
firmě Bašista. V obou podnicích, které jsou v českých rukou, se projednávalo jejich výrobní
zaměření, výrobní i lidský kapitál. Také jejich možnosti na domácím a zahraničním trhu,
další záměry v rozvoji, ekonomika i problematika podnikání. V provozech v obou firmách si
Kateřina Konečná měla možnost prohlédnout pracoviště i promluvit se zaměstnanci.
Další část dne byla věnována Pietnímu aktu v obci Liptáň, kde byla na konci září 1938
vyvražděna posádka tehdejší četnické pohraniční stanice, šest členů Stráže obrany státu. Společně s vedením
obce, delegacemi z Krnova, Bruntálu, Klubu Českého pohraničí a KSČM položila kytice k památníku těchto
obětí.
Závěr dne ukončila beseda s občany Krnova, při které byli představeni kandidáti do zastupitelstva města za
KSČM a jejich volební program pro komunální volby.
Petr VARTECKÝ
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Koniec Európy - staneme sa americkou kolóniou?
Ľuboš Blaha:
Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je obrovská obchodná
dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, ktorá prinesie doslova
neoliberálnu revolúciu. Jej podpísanie bude ako výstrel z akejsi kapitalistickej Auróry a
Európa, ako ju poznáme, v podstate prestane existovať. Napriek všetkým tlakom, ktoré v
Európe prebiehajú v ostatných troch dekádach, Európa si ešte stále chráni svoj sociálny a
environmentálny model. TTIP bude hrobárom tohto modelu.
Neoliberálna revolúcia
Aký je historický kontext? Tridsať rokov vo svete prebieha tlak na neoliberálne reformy, ktoré majú eliminovať
sociálny štát. Rozvojový svet je už plne pod kontrolou a jediný, kto ešte váhavo odoláva, je Európa. Základné ciele
neoliberálnej ideológie sa dajú zhrnúť do troch slov: privatizovať, deregulovať, liberalizovať.
Privatizuje sa v mene dogmatickej viery, že štát je v ekonomike škodca. Štátne vlastníctvo sa postupne rozpredalo
oligarchom a nadnárodným korporáciám. Vlna privatizácie sa rozširuje aj na oblasť školstva, zdravotníctva a ďalších
verejných služieb. V konečnom dôsledku sa všetko stane tovarom: aj zdravie, aj vzdelanie, aj sociálnu starostlivosť si
budete musieť kúpiť. Ak nebude mať peniaze, nezaslúžite si žiť. Korporácii je ukradnutá vaša dôstojnosť. Ide jej o zisk.
Privatizácia je nástrojom, ktorý vás dostane pod kontrolu korporácií. Kúpia si nás takto všetkých.
Chalúpka strýčka Sama
Deregulácia znamená, že sa finančný kapitál zbavil štátnych obmedzení pri svojich špekuláciách. Výsledkom bola
globálna ekonomická kríza z roku 2008. Nič to, dlhy bánk aj tak zaplatili daňoví poplatníci. Ľudia si utiahli opasky, aby
banky mohli ďalej neregulovane bohatnúť a podvádzať. Privatizácia ziskov, znárodnenie strát. Aj o tom je deregulácia.
Znamená však aj niečo iné: vďaka sociálnym zápasom v ostatných dvoch storočiach sa zamestnancom,
pracovníkom, robotníkom podarilo vybojovať rôzne regulácie, ktoré bránia zamestnávateľom, manažérom, biznismenom,
aby svoju pracovnú silu bezmedzne vykorisťovali. Regulácia v podobe zákonníkov práce, kolektívnej akcie, odborov,
minimálnej mzdy či nárokov na oddych, to všetko je dnes ohrozené: pracovníci sú vykázaní do nechránenej sféry
živnostníctva a dočasných pracovných kontraktov, ktoré im nedávajú žiadne sociálne výhody (v USA tomu hovoria podľa
najväčšieho obchodného reťazca „wal-martizácia“, u nás by sme mohli povedať „tescoizácia“). Deregulácia znamená
zotročenie ľudí. Buduje sa tu veľká, globálna chalúpka strýčka Sama.
Väčší pes žerie
Liberalizácia je treťou hlavou neoliberálnej hydry. Azda najstrašnejšou. Jej úlohou je otvorenie trhov, čo na prvý
pohľad neznie zle, ale dôsledky sú katastrofálne. Otvorenie trhov je vždy výhodné pre silných hráčov. Je to ako v
rybníku: väčšia sloboda pre štuky znamená smrť pre malé ryby. Ak dovolíte americkej korporácii, aby mala otvorený trh
v nekonkurencieschopnom Hondurase, vlastne ste tým odsúdili na živorenie všetky honduraské firmy. Tie buď zaniknú a
prepustia ľudí, alebo sa stanú subdodávateľmi veľkých a mocných nadnárodných spoločností a obchodných reťazcov,
ktoré ich dokonale vyžmýkajú.
To je aj dôvod, prečo liberalizácia svetového obchodu vždy prebiehala vtedy, keď vo svete existovala jedna
dominantná veľmoc (hegemón), ktorá mala ekonomickú výhodu voči zvyšku sveta. V záujme svetových hegemónov totiž
vždy bolo otvárať trhy. V 19. storočí takto fungovala Británia, dnes je to USA. Ekonomicky vyspelejšie subjekty takto
vlastne kolonizujú iné trhy. Je to ako by FC Barcelona nastúpila v zápase proti najlepším klubom z Mozambiku: čo
myslíte, kto vyhrá? Áno, súťaž bude férová, pravidlá budú platiť tie isté pre obe strany. Ale všetci vieme, že nepôjde o
súťaž, ale o masaker. Takto nejako funguje liberalizácie: väčší pes žerie.
Preteky ku dnu: kto vytiahne väčší bič na svojich občanov
Liberalizácia svetového obchodu navyše funguje vyslovene neférovo voči rozvojovým štátom: oni sa musia otvoriť
voči efektívnejším korporáciám zo Západu, ale Západ im nedovolí, aby mohli predávať na západných trhoch to, v čom sú
oni lepší, čiže poľnohospodárske produkty. Výsledkom je nárast chudoby, závislosti a sociálnej nerovnosti.
Spomínané tri neoliberálne procesy vo svete vytvorili systém, ktorému sa v odbornej literatúry hovorí globálny
kapitalizmus. Víťazom týchto procesov sú gigantické nadnárodné korporácie, ktoré sú dnes také mocné a také bohaté, že
im už nedokáže vzdorovať žiaden štát.
Odvrátenou stranou globálneho kapitalizmu sú tzv. maquiladoras alebo sweatshops. V slovenčine môžeme povedať
– robotárne. Sú to fabriky v rozvojovom svete či v západných slamoch, v ktorých neplatia pravidlá: robotníci tam pracujú
ako otroci, bez akýchkoľvek práv či ochrany, za núdzové mzdy, bez časových obmedzení. Sú pod kontrolou
nadnárodných korporácií, ktoré takto produkujú lacnejší tovar.
S týmito potom majú súťažiť na otvorenom trhu európske firmy pri dodržiavaní sociálnych a environmentálnych
pravidiel, ktoré robia náš život lepším a dôstojnejším. Výsledkom sú tzv. preteky ku dnu, t. j. v mene
konkurencieschopnosti sú európske štáty vydierané korporáciami, aby znižovali sociálne štandardy, oslabovali zákonníky
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práce, decimovali odbory, znižovali dane pre bohatých a odstraňovali sociálne istoty. Štáty sa navzájom pretekajú v
najtragickejšej súťaži v dejinách: o to, kto na svojich občanov vytiahne väčší bič.
Zahltia náš trh GMO a rakovinou?
Teraz sa konečne dostávame k pointe: akú úlohu v tomto procese zohráva dohoda TTIP? Veľké americké korporácie
cítia stále obmedzenia v prístupe na európsky trh. Problém je, že Európa má oveľa vyššie sociálne a environmentálne
štandardy. Americké produkty sa teda na európsky trh nevedia dostať. Napríklad, 70% amerických potravín obsahuje
geneticky modifikované potraviny (GMO). Navyše, 40 % amerických potravín obsahuje chemikálie, ktoré narúšajú
ľudský hormonálny systém. Viac ako 90 % hovädzieho mäsa v USA je vyprodukované pomocou rastových hormónov,
ktoré môžu spôsobovať rakovinu. Európa všetko toto všetko odmieta. USA sa cítia byť diskriminované. TTIP im môže
otvoriť dvere, aby mohli zahltiť Európu svojím, prepytujem, svinstvom.
Dnes totiž v EÚ platí tzv. preventívny prístup pri regulácii zdravotných rizík v potravinárstve. Ak firma chce
priniesť na trh produkt, musí dokázať, že je zdravotne nezávadný. V USA je to naopak. Ak tam firma ide na trh s novým
produktom, štát nesie bremeno dôkazu. Dôsledok: americký trh je zaplavený GMO a inými rizikovými potravinami, kým
európsky trh nie.
TTIP má pre tieto dva trhy nájsť spoločný prienik. Sú tri možnosti: a) Európa presvedčí USA, aby prijala európske
normy a teda de facto zlikviduje 99 % amerických firiem; b) USA presvedčia Európu, aby prijala americké normy, a teda
zničí 99 % európskych firiem; potom je tu slávne „po cé“ – nájde sa kompromis, čiže akási „zlatá stredná cesta“. Lenže
problém je, že „kompromis“ vždy bude znamenať, že Európa zníži svoje štandardy ochrany a na európsky trh sa dostane
rizikový tovar. Aj pri tom najoptimistickejšom scenári budú európski spotrebitelia vystavení americkej rakovine.
TTIP nie je nevinnou dohodou: ide o naše životy a zdravie
To isté platí nielen pre potravinárstvo, ale aj pre kozmetiku a ďalšie priemyselné odvetvia v chemickej výrobe. Kým
dnes Európa zakáže kvôli zdravotným rizikám v priemere 1200 zložiek pre používanie kozmetiky, USA ich zakáže
približne 12. Ide o neuveriteľný pomer. Opäť kvôli tomu, že v Európe funguje preventívny princíp (ak nie je istota, či je
niečo zdraviu škodlivé, radšej to nepovolíme), kým v USA funguje liberálnejší princíp (ak je len podozrenie, risknime to).
Európa sa vystavuje strašidelnému riziku a našim občanom hrozí vážne ohrozenie zdravia. TTIP nie je nevinná obchodná
zmluva, ide tu o život.
Deregulácia, ktorú prinesie TTIP, je hrozba nielen pre potravinárstvo či kozmetiku, resp. pre zdravie našich
občanov, ale aj pre najdôležitejšie ekonomické a sociálne ukazovatele: zamestnanosť, mzdy, sociálne istoty, hospodársky
rast.
Európsky sociálny model na odstrel
Čo sa týka pracovných miest, dokonca aj Európska komisia, ktorá TTIP vyjednáva s Američanmi, pripúšťa, že TTIP
pravdepodobne prinesie dlhodobú a významnú „dislokáciu“ pre európskych pracujúcich, keďže spoločnosti budú
stimulované k tomu, aby čerpali tovary a služby od amerických štátov, kde sú pracovné štandardy nižšie a odbory
prakticky neexistujú.
O prácu príde veľmi veľa ľudí a čo je ešte horšie, ohrozené budú naše sociálne štandardy v oblasti pracovného práva.
Je to podobný príbeh, ako v potravinárstve. Ak sa relatívne vysoké európske sociálne štandardy zamestnancov
(minimálna mzda, odvody, sociálne istoty, nemocenské, dovolenky, spoluúčasť na rozhodovaní atď.) dostanú do priamej
konkurencie s liberálnymi americkými štandardmi, americké firmy budú jasne zvýhodnené – ich produkty sú vďaka
absencii sociálneho zákonodarstva lacnejšie.
Aká bude odpoveď politikov? Európa musí znižovať sociálne štandardy, aby vedela konkurovať. A nakoniec bude o
pár rokov všetci robiť ako v Amerike, bez sociálnej ochrany, bez akýchkoľvek práv, bez akejkoľvek stability. A o pár
desaťročí budeme úplne všetci robiť ako v Číne či Hondurase: ako takí otroci. TTIP roztočí tie najobludnejšie „preteky ku
dnu“ a už ich viac žiaden štát nebude môcť zvrátiť: dohoda TTIP bude mať prednosť pre vnútorným právom. Rútime sa v
Európe do pekla, z ktorého nebude cesty späť!
Koniec zelenej Európy
To isté platí aj pre environmentálne normy v Európe, ktoré sú oveľa vyššie ako v USA. Čo myslíte, ktorým smerom
sa to pustí vďaka TTIP? Je to stále o tom istom princípe: prinajlepšom pôjde o kompromis, čiže, nepôjdeme smerom dolu
úplne strmhlav, ale iba polovične. Výsledok: naše životné prostredie bude zamorené viac a naše firmy, ktoré budú chcieť
byť priateľskejšie voči životnému prostrediu v tvrdej súťaži s americkými korporáciami jednoducho neprežijú. Obeťou
bude naša príroda, naše rieky, naše lesy, naše ovzdušie a v konečnom dôsledku opäť naše zdravie.
Kolotoč sa už roztočil: americké firmy v TTIP tlačia na zrušenie smernice EÚ o kvalite palív, aby sa k nám mohli
dostať americké rafinérie; očakáva sa aj masový export amerického bridlicového plynu, pri ktorom sa využíva
kontroverzné hydraulické štiepenie. Americké firmy jednoducho potrebujú TTIP na to, aby mohli žalovať európske štáty
za ich verejnú politiku v prospech ochrany sociálnych práv a životného prostredia.
Ohrozenie suverenity štátu
TTIP otvorí dvere aj pre ďalšiu privatizáciu vo verejnom sektore, napríklad v zdravotníctve. Problém je najmä v
tom, že proces privatizácie sa prakticky nedá zvrátiť. Ak nejaká pravicová vláda, povedzme, sprivatizuje zdravotníctvo,
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nasledovné (ľavicové) vlády majú veľmi obmedzené možnosti túto politiku zmeniť. Výborným príkladom je práve
Slovensko, ktoré sa snažilo zvrátiť privatizáciu zdravotného poistenia a zakázalo súkromným korporáciám tvoriť z
povinných odvodov pacientov zisky. Výsledkom bola žaloba na Slovensko. TTIP presne pre tento druh tlaku korporácií
vytvára podmienky.
Opakujem: Európa sa vystavuje riziku kolonizácie americkými, respektíve nadnárodnými korporáciami. Štáty sa
dostanú do úlohy štatistov. Alebo sa chce niekto púšťať do tisícky súdnych sporov s americkými nadnárodnými
korporáciami, ktoré platia najlepších právnikov sveta? Pomocou právnych kľučiek sú schopní vyhlásiť krajinu za
zbankrotovanú (viď aktuálny prípad Argentíny), skorumpované arbitrážne súdy nie sú zárukou štátnej suverenity. Štáty sa
stanu úplne bezmocné a prídu o akúkoľvek suverenitu.
Vládnuť už nebude parlament, ale veľké firmy
Tu sa dostávame k jednej z najkritizovanejších klauzúl v dohode TTIP. Ide o tzv. klauzulu ISDS, čiže právo
investorov žalovať štát. Podľa tejto klauzuly budú o sporoch rozhodovať nie normálne verejné súdy, ale súkromné
arbitrážne tribunály, ktoré majú podľa rôznych autorov plne pod kontrolou finančné korporácie. Ide o systém
korporátnych právnikov, ktorí zväčša nemajú jediný dôvod dať za pravdu štátom, zato svojim bývalým či budúcim
zamestnávateľom (rozumej gigantické nadnárodné korporácie) radi vyhovejú.
Biznis takto ovládne vzpierajúce sa štáty a nedá im šancu zvyšovať dane, regulovať výrobu v oblasti životného
prostredia či pracovného práva alebo zvrátiť predošlé privatizácie. Mimochodom, Slovenská republika má s USA
podpísanú z divokých klausovských čias ešte horšiu bilaterálnu investičnú dohodu (1991), než by bola ISDS, takže voči
ISDS nejako silne nenamieta, ale vyspelejšie európske štáty, ktoré žiadneho Klausa nemali (napr. Nemecko), nevidia
dôvod, prečo by sa takto nechali dobehnúť americkými korporáciami. ISDS je v ohrození (aj preto rastúca nervozita
USA), ale aj bez nej by TTIP bola pre Európu vážnou hrozbou.
Stratíme aj ekonomicky!
Ak to rozmeníme na čísla, TTIP môže pre Európu znamenať nasledovné ekonomické riziká. O sociálnych,
environmentálnych či zdravotných už teraz nehovorím. Za 10 rokov implementácie TTIP sa dá očakávať, že členské štáty
EÚ prídu o 5 – 14 biliónov eur ako výsledok nezamestnanosti, ktorú TTIP prinesie konkurenčnými tlakmi (podpora v
nezamestnanosti a strata na daniach). Zrušenie taríf bude znamenať stratu pre verejné rozpočty krajín EÚ v zhruba vo
výške 2 % ročne, čo je strata 2,6 bilióna eur ročne. TTIP zredukuje obchod medzi krajinami EÚ (keďže dôjde k
presmerovaniu na USA) o 30 %. Pocítime to všetci.
Obhajcovia TTIP síce hovoria, že TTIP prinesie ekonomické výhody, ale v ich prepočtoch sa tieto výhody z 80 %
odvíjajú od odstránenia alebo harmonizácie regulácií (netarifných bariér), čo – ako sme už naznačili – ohrozuje verejné
zdravotníctvo, ochranu spotrebiteľa či environmentálnu bezpečnosť, a teda zvyšuje aj verejné výdavky na tieto sféry.
Nevyčísliteľne. Riziká TTIP sú čisto z účtovníckeho hľadiska obrovské. Z hľadiska európskeho sociálneho modelu sú
ešte horšie: znamenajú, že Európa ako sociálny model zanikne. Naše vyhliadky sú mrazivé: skončíme ako sweatshop
Europe.
Rokovania o dohode sú netransparentné a nedemokratické
Na záver to najlepšie: o TTIP sa na základe rozhodnutia EÚ rokuje tajne. S vylúčením verejnosti. Korporácie, firmy,
biznis, banky majú prístup. Občania a ich zástupcovia nie. Ako predstaviteľ slovenského parlamentu nemám právo
vedieť, čo je obsahom rokovaní a aké sú výsledné dohody. Musím slepo dôverovať úradníkom v Európskej komisii,
ktorých čiastočne môžu korigovať úradníci z ministerstiev členských štátov.
O najdôležitejšej dohode Európy, ktorá môže zmeniť našu budúcnosť viac než čokoľvek iné okrem vojny, sa
rozhoduje nedemokraticky, bez občanov. O nás bez nás. Ktovie, či niektoré tajné rokovania neprebiehajú aj v Mníchove.
Bolo by to symptomatické: taká ďalšia mníchovská dohoda.
Strach z Ruska ako zámienka
Všeobecná zhoda panuje v tom, že USA získajú z dohody viac ako EÚ. Otázka znie, prečo by mala chcieť EÚ takúto
dohodu podpísať. Kritika v Európe rastie a zodpovední úradníci sa čoraz citeľnejšie boja, že s TTIP to nakoniec dopadne
ako s dohodou ACTA, ktorú nakoniec kvôli tlaku verejnosti Európsky parlament zablokoval. To môže EP nakoniec
urobiť aj v prípade TTIP.
Ako ale prinútiť Európanov, aby TTIP bez reptania podporili? Už som o tom písal: treba vyvolať strach. Aj túto
príchuť má dnešný spor o Ukrajinu. Takto totiž funguje kapitalizmus: kanadská analytička Naomi Kleinová v tejto
súvislosti hovorí o katastrofickom kapitalizme (disaster capitalism). Treba vyvolať katastrofy v podobe vojen či
sociálnych otrasov, aby sa ľudia nebránili reformám, ktoré by bez pocitu ohrozenia nikdy nepodporili. Bombardovanie
Iraku v mene ziskov korporácií, katastrofálna dlhová kríza v mene privatizácie Európy, rusofóbia a energetické špekulácie
v mene bridlicového plynu z USA a podpisu TTIP. To všetko nie je náhoda, ale stratégia. Ide o veľa: posledná borba
vzplála.
Ostáva už len záverečná otázka: naletíme?
Wake up, Europe!
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STARŠÍ ČLÁNEK – NEMĚLI BYCHOM SI VZÍT VZOR?

Na Slovensku stanovili co je lichva
Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu Občianskeho zákonníka, ktorá ma zabrániť úžerníckym
praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí definícia úžery aj v Občianskom zákonníku a stanovenie
maximálnej odplaty za poskytnutie úveru.
Nebankovým subjektom sa sprísnia podmienky pre podnikanie, obmedziť sa majú aj úžernícke praktiky.
To sú hlavné ciele novely Občianskeho zákonníka, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.
Zákon schválený parlamentom začiatkom apríla definuje, čo je to úžera a nekalé praktiky.
Ak sa preukážu nekalé praktiky po uzatvorení zmluvy, prestane platiť. Novela zároveň
zabraňuje takzvanému reťazeniu úverov. Po novom nebude možné, aby sa ľudia cyklicky
zadlžovali ďalšími a ďalšími pôžičkami.
Poslanci taktiež presadili, aby nebola v zmluvách s veriteľmi použitá rozdielna veľkosť
písma. Zmeny sa udejú aj v prípade vyplácania úverov, ktoré budú realizované bezhotovostne. Obmedzená
bude výška odplaty za požičanie peňazí, ohraničenie bude určovať vláda svojím nariadením.
Nebankové služby
Sprísnia sa aj požiadavky na poskytovateľov nebankových služieb. Tí budú musieť podľa zákona
disponovať vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a trojročnou praxou v oblasti úverových obchodov,
alebo v inej oblasti finančného trhu, alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou a sedemročnou praxou.
Poskytovateľ nebankových služieb zároveň bude musieť byť bezúhonný voči Slovenskej obchodnej
inšpekcii aj voči ďalším orgánom štátnej správy.
Novela taktiež zamedzuje tomu, aby pri pohľadávkach do 2000 eur dochádzalo k exekúcii nehnuteľností.
Exekútori po novom nebudú môcť exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník hlásený trvalý
alebo prechodný pobyt.
Drobná exekúcia
Budú však môcť dať dlžníkovu nehnuteľnosť do exekúcie, ak je voči nemu vedených viacero prípadov
nesplácania záväzkov, pričom jeho pohľadávky prevyšujú v úhrne 2000 eur a exekútor preukáže, že táto
pohľadávka sa nedá vymôcť iným spôsobom, ako predať dlžníkovu nehnuteľnosť.
Za drobnú exekúciu sa nepovažuje ani exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
Exekútori po novom budú môcť dlžníkovi na účte zablokovať iba sumu vo výške
pohľadávky, a nie celý účet, ako to platilo doteraz. Zabráni sa aj exekúcii motorových vozidiel
zdravotne ťažko postihnutých ľudí a vozidiel potrebných na výkon povolania. Zmeny týkajúce sa exekútorov
začnú platiť od júna tohto roka.
Veriteľom pribudne aj nová povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že nezaplatil splátku zo
spotrebiteľského úveru, a to písomnou formou alebo formou SMS. Veriteľ tak bude musieť urobiť do 15 dní od
uplynutia splatnosti konkrétnej splátky.
Ak tak veriteľ neurobí, hrozí mu, že dostane pokutu vo výške do 70.000 eur a ak bude túto povinnosť
viackrát porušovať, hrozí mu pokuta až do výšky 140.000 eur.
Autor: TASR - převzato z internetu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli.
Lech Przeczek
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PROVOLÁNÍ
KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, z.s. K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY
Vážení spoluobčané !
Ve dnech 16.-17. srpna 2014 se uskutečnil v hanácké metropoli Olomouci IX. národní sněm Klubu
českého pohraničí, o.s. (dále jen KČP) Toto občanské sdružení, jedno z nejsilnějších v ČR, vzniklo před 22
roky z iniciativy několika prostých občanů severočeského Chomutova jako protest proti vlastizrádné omluvě
prezidenta ČSSR V. Havla tzv. „sudetským“ Němcům za „vyhnání“, poté, co zradili předmnichovskou ČSR a
poté, co o jejich odsunu rozhodly vítězné velmoci na Postupimské konferenci. Jejich rozhodnutí bylo
realizováno příslušnými dekrety, prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které se staly ústavními zákony.
Myšlenka založení KČP sledovala obhajobu historické pravdy o soužití Čechů a Němců. Brzy se ujala
nejdříve v Ústeckém kraji a následně ve všech krajích ČR. V místních, městských, okresních a krajských
klubech KČP pracují tisíce vlastenců různého ideového zaměření, kterým není lhostejný osud naší vlasti, jež
vznikla z krvavých obětí bojů a z potu lidské práce našich předků. Všichni tito vlastenci, členové KČP, pracují
pro svou vlast dobrovolně, z hlubokého přesvědčení a bez osobních finančních nároků za vynaložené úsilí.
Všechny spojuje oficiální Program KČP, jehož podstatou je obhajoba českých národních zájmů, základních
lidských práv a spolupráce s pokrokovými organizacemi zejména sousedních států s obdobným politickým
zaměřením. Ústředním heslem Programu KČP je: „JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ,
ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST !“ Vychází ze zkušeností našeho národa, kdy ztráta jeho
pohraničí předcházela nebezpečí pro samotnou jeho existenci.
Reálná současnost je však taková, že po listopadovém převratu roku 1989 se podstatně zhoršily existenční
podmínky pro život lidí v našem pohraničí. Zanikly mnohé průmyslové a zemědělské podniky, zdravotní,
školní a kulturní zařízení, které vytvářely široké podmínky pro pracovní uplatnění, zdravotní zabezpečení,
vzdělání a kulturní rozvoj statisíců lidí. Život v našem pohraničí se po spravedlivém odsunu Němců, kteří se
provinili proti našemu národu a po dosídlení pohraničí Čechy, Slováky, Volyňskými Čechy a jinými
reemigranty ze zahraničí postupně konsolidoval a v osmdesátých letech dosáhl stejné úrovně jako život lidí ve
vnitrozemí. Po roce 1989 došlo k opačnému vývoji. Ztráta pracovních příležitostí plodí masovou
nezaměstnanost, která nutí mnohé občany hledat práci a důstojné životní podmínky ve vnitrozemí nebo v
zahraničí, což vede k oslabování českého vlivu v našem pohraničí.
Neutěšená situace v českém pohraničí je důsledkem ekonomické, politické, sociální a morální krize v
kapitalisticky globalizovaném světě a v naší zemi. Naše vlast nejen nevzkvétá, ale stala se jen omezeně
suverénním státem. V situaci, kdy nejméně 70% rozhodujících výrobních prostředků a všechny hlavní
komerční banky jsou v rukách zahraničních subjektů, jsou ČR a český národ plně závislé na zahraničních
ekonomických a politických subjektech. Výsledky práce lidí, které by měly zlepšovat jejich životní a kulturní
úroveň a zabezpečovat další rozvoj českého národa, plynou do zahraničí. Fakticky neexistuje dříve rozvinutá
česká ekonomika, ale hlavně cizí ekonomika na území ČR, v níž vytvářejí zisk pro cizí vykořisťovatele čeští
občané a to často za velmi nedůstojných podmínek.
Všeobecný úpadek života našeho národa je zakrýván zlehčováním jeho utrpení v období nacistické
okupace hitlerovským Německem, falzifikací a hanobením výsledků budování sociálně spravedlivé společnosti
ve druhé polovině XX. století. Základem pro revizi našich poválečných dějin a podstatou manipulace s
myšlením občanů byla a stále zůstává podvodná informace českého disentu, šířená médii o zabití studenta
Martina Šmída na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989. Lži a podvody jsou každodenní součástí našeho
života. Křivopřísežný slib věrnosti V. Havla Ústavě ČSSR otevřel cestu pro neústavní nastolení kapitalismu v
naší zemi, k ohrožení sociálních jistot lidí a suverenity českého státu a českého národa. Na tomto nebezpečí se
výrazně podílejí vedoucí představitelé římskokatolické církve.
Suverenita a budoucnost ČR je výrazně ohrožena jejím nedemokratickým vstupem do NATO a její účastí
na agresivních akcích této vojenské organizace řízené USA, které nejsou v zájmu našeho národa. Také
členstvím ČR v Evropské unii, v níž početně silněji zastoupené státy diktují podmínky početně slaběji
zastoupeným státům a tím omezují suverenitu a budoucnost ČR a jejích občanů.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
Honoré de Balzac
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Ekonomického a politického oslabení ČR a jejího vlivu na evropský vývoj využívá sudetoněmecký
landsmanšaft k zesilování požadavků na zrušení poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které jsou
stálou součástí právního řádu ČR. Děje se tak nejen za podpory vlád SRN a Bavorska, ale také díky
kolaborantské politice mnohých disidentů a polistopadových představitelů ČR, počínaje Václavem Havlem,
Karlem Schwarzenbergem, Jiřím Dientsbierem st., Petrem Pithartem, Petrem Uhlem až po současné politiky Petra Nečase, Petra Fialu, Helenu Válkovou, Michaelu Marksovou – Tominovou, vedoucí představitele KDUČSL Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, vedoucí představitele římsko-katolické církve, politologa a
vysokoškolského učitele Rudolfa Kučeru i mnohé další politiky, politology a prorežimní historiky. Díky
polistopadové politice českých vlád mohou na našem území volně působit tzv. Kancelář sudetoněmeckého
landsmanšaftu, různé protičeské a neonacistické organizace. Jejich prioritním cílem je likvidace poválečných
dekretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše a následné prosazování politických, právních a ekonomických
požadavků sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Výše uvedené skutečnosti musí vést vlastenecky smýšlející občany ČR a všechny demokratické,
vlastenecké organizace k ostražitosti a odpovědnosti za současný stav a budoucnost naší vlasti a českého
národa. KČP prohlašuje s plnou odpovědností: EXISTENCE A BUDOUCNOST ČESKÉHO STÁTU A
ČESKÉHO NÁRODA JSOU VE VÁŽNÉM OHROŽENÍ !
Delegáti IX. národního sněmu Klubu českého pohraničí, o.s. vyzývají všechny občany ČR, kteří ctí
pokrokové tradice českého národa: Bojujme společně všemi demokratickými prostředky za historickou pravdu
o naší minulosti, za šťastnou budoucnost našeho národa, za přátelské vztahy s našimi sousedy a za mír ve světě!
Oslavme důstojně společně s našimi slovenskými bratry 70. výročí Slovenského národního povstání a 70.
výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a armádami jejích spojenců.
V Olomouci 17. srpna 2014

Delegáti IX. národního sněmu Klubu českého pohraničí, z.s.
Více zde: http://www.klub-pohranici.cz/

Stanovisko ÚV KSČM k situaci na Ukrajině
(27. 09. 2014)

Současná situace na Ukrajině je výsledkem dlouhodobě neřešených a vystupňovaných vnitrostátních
konfliktů, které byly podporovány i ze zahraničí.
Obyvatelé Ukrajiny trpí ztrátou sociálních jistot, široce rozšířenou korupcí a faktickým rozkladem
fungování státu. Naděje na změnu se vždy rozdrobily v pouhý boj o politickou a zejména finanční moc.
Oligarchové posilovali, fakticky určovali směry politiky samostatné Ukrajiny. Eskalace problémů, počínaje tzv.
Euromajdanem, vyústila prakticky v občanskou válku.
Obyvatelstvo marně opakovaně žádalo parlament o schválení zákona o referendu. Přání ruskojazyčného
obyvatelstva nebyla kyjevská centrální vláda ochotna připustit. Nakonec došlo ke kroku nevídanému v
demokratických parlamentech a to, že legálně zvolená politická strana respektující ústavu a zákony Ukrajiny,
resp. její politický klub v parlamentu byl rozpuštěn. Komunistická strana Ukrajiny dnes stojí před hrozbou
úplného zákazu a je jí bráněno zúčastnit se blížících se voleb. Tím je eliminována nepohodlná část opozice.
Současný parlament má významně narušenou legitimitu. Jeho uspěchané rozhodnutí uzavřít Asociační
dohodu s EU nepřispívá k stabilitě ani k obnově demokracie. Zpochybňuje i ratifikační proces této dohody v
EU. Ukrajina potřebuje obnovit řádnou správu země. To ale předpokládá úctu k svobodné politické soutěži ve
volbách, jejichž termín je stanoven na říjen t. r. Jen tak vznikne vláda s mandátem k tomu vyvést Ukrajinu ze
současné krize.
Základním a trvalým východiskem z této humanitární a geopolitické katastrofy je mír. Teprve
summit v Minsku byl určitým posunem v tomto směru. Stále ještě umírají lidé a ohnisko občanské války
trvá. Je nezbytné začít řešit humanitární katastrofu a navázat na minský proces při hledání stability v
regionu.
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Válka je anachronismus. Vítězství bude jednou dosaženo bez děl a bez bodáků.
Napoleon Bonaparte

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otevřený dopis prezidentu republiky,
vládě ČR, poslancům PS PČR a senátorům
Senátu PČR
Vážení politici,
sledoval jsem vystoupení některých z Vás v diskuzi na PL a zděsila mě slova poslankyně Miroslavy
Němcové a některých dalších politiků ODS a TOP09 k vyjádření p. Putina na dotaz jednoho studenta, kde m.j.
řekl, že RF si nepřeje žádný válečný konflikt, ale že RF je jaderná velmoc, a v případě napadení RF s tím musí
ostatní počítat.
Neřekl to tak, jak to prezentovaly PL! On nevyhrožoval, pouze konstatoval a to je trochu rozdíl ! Vy to
považujete za vyhrožování a tudíž štvete proti RF! Když Tymošenková řekla, že Rusy na východě Ukrajiny je
potřeba zlikvidovat i za cenu použití nukleární bomby, to jsem od Vás žádné varování neslyšel. Rovněž
tak Alexandr Vondra strašil, že Putin prohlásil, že největší chybou bylo rozpuštění SSSR, a z toho vyvozuje,
že chce zabrat zpět i bývalé země VS - a to je opět důvod proti němu tvrdě zakročit ! To je šíření poplašné
zprávy ! A dle mého nynějšího názoru to byla chyba !!!
Zatím jsem nezaznamenal, že by chtěl zabrat Ukrajinu, Slovensko, ČR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko,
nebo pobaltské státy. Jsou-li to Vaše domněnky, nevydávejte to za obecnou pravdu. Rovněž nikdy neřekl, že
by chtěla RF zabrat nové státy, které kdysi patřily do SSSR. Chce jen, aby západ dodržoval slib, který dostal
Gorbačov před rozpuštěním VS a rozpadem SSSR od prezidenta USA, a sice, že se na území bývalých států a
satelitů SSSR NATO nebude rozšiřovat. A je všude, kromě Ukrajiny a pokud se dostane i tam, bude Rusko
obklíčené zcela. A pak že je NATO obranný pakt !
Chtěl bych vidět reakce USA a jeho vazalů, kdyby Putin dovezl rakety na požádání vlády Kubánské
republiky na KUBU ! A bylo by to velmi potřeba ! A co nejdříve ! USA se za mořem cítí moc bezpečně, zatím
co celý svět vystavuje své hrozbě na více než stovce vojenských základen na cizích územích. USA válčí po
celém světě a jeho území ještě nikdy ohroženo nebylo. Území USA nikdy ještě válku nepoznalo. Jmenujte mi,
kde má mimo své území vojenskou základnu RF !
Nestrašte lidi Ruskem a Putinem, my si to dovedeme vše pravdivě vyhodnotit bez Vašich komentářů,
které jsou nepravdivé a lživé, zrovna tak, jako v našich veřejných sdělovacích prostředcích. Když selhal
problém se sestřeleným malajsijským letadlem, který sestřelila stíhačka UA, o čemž se dnes na základě dohody
Holandska,Belgie, Ukrajiny a Austrálie (právo veta) nesmí mluvit (proč se vyšetřování účastnila Ukrajina a ne
také RF ?), musí se hledat jiný důvod, jak dostat vojska NATO na Ukrajinu a RF obklíčit. Vy, naši politici
pochlebujete USA a EU stejně, jako za komunistů pochlebovali SSSR. Že se nestydíte ! Dělejte tak, abyste nás
do války nezatáhli. Já rozhodně nedovolím, aby mé děti a mí vnukové museli jednou vstoupit do armády a jít
bojovat za zájmy USA proti Rusům, nebo komukoliv jinému jen proto, že naši nepoučitelní politici svým
zlovolným jednáním takový stav zapříčinili. Místo vašich protiruských válečnických vyjádření byste měli
působit na politiky EU, aby diplomatickým jednáním především s USA, tyto válečníky z povolání přiměli
jednou k rozumu, protože tento stav zavinili politici EU a USA ! Oranžová revoluce a Majdan byl dlouho
připravován a podporován USA s cílem dostat se na jejich území. Syn viceprezidenta Beidena, který chce těžit
ukrajinský břidlicový plyn a draze ho prodávat Evropě, asi bude muset odejít s prázdnou, protože občanská
válka, kterou po vzoru Egypta, Lybie a Sýrie vyprovokovaly USA na Ukrajině, jen tak brzy neskončí, pokud ji
politici, jako jste Vy a Vám podobní váleční štváči z ODS a TOP09 budete svými postoji neustále podněcovat.
Dokažte, že EU není pouhým vazalem USA a že nemusí přistupovat na všechno, co si americká vláda a
vojenskoprůmyslový komplex, který ji zpoza opony řídí, usmyslí. Dokažte, že je EU další světová velmoc !
USA nemá právo řídit planetu Zemi, přičemž se tak chová!
Dosud EU hrozí RF sankcemi,které hodlá stupňovat a dává si podmínky, že pokud se situace na
Ukrajině nezlepší (jako by za ni mohla RF), že sankce přitvrdí. Ještě nikdo z EU nedal podmínku Ukrajině, aby
nechala vyhlazování obyvatelstva Doněcka a Luhanska a usedla s jejími představiteli za jednací stůl. To má to
zlepšení situace nabýt takové podoby, aby ukrajinská vojska mohla bez odporu t.zv. separatistů zlikvidovat
tamější obyvatelstvo ? To má prezident Putin donutit „separatisty“, aby se vzdali ?Jinak si nedovedu splnění
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.
Albert Einstein
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tohoto požadavku vysvětlit ! To je podmínka nereálná. Bez důkazů stále EU včetně našich militantních politiků
obviňuje RF z podpory separatistů jak materiální, tak vojenské, přičemž Ukrajinskou vládu podporují
soukromé ozbrojené formace financované oligarchy a žoldnéřské skupiny ze zahraničí za podpory instruktorů z
CIA, a to vás nevzrušuje. Někdo může všechno, druhý, na koho si EU a USA zasednou, nesmí nic.
Když se USA hodilo urvat Srbům Kosovo (kde mají nyní USA obrovskou vojenskou základnu) a madam
Albrightová tam hned začala podnikat, tak bylo vše v pořádku, když nastane podobná situace na straně
nenáviděného Ruska, tak je to anexe ! Ruská vojska na Krymu byla se souhlasem ukrajinské vlády i před tímto
aktem a RF jim za to platila nájem .A mohla tam mít až 25 tisíc mužů. Ti tam byli i v době, kdy se občané
Krymu začali obávat fašistické vlády z Kyjeva, která ihned zakázala používání ruštiny a referendem rozhodli o
připojení k RF a RF jim vyhověla. Jinak to ani nemohlo dopadnout, protože už v době OH v Soči měly USA v
Černém moři svá vojenská plavidla (údajně podle nich na obranu OH proti teroristům) a chystala se na
vniknutí do Sevastopolu, kde již měla zpracované plány na přestavbu škol na kasárny.
Rovněž nesouhlasím s pozváním Petra Porošenka prezidentem Zemanem ke státní návštěvě ČR
okamžitě po jeho zvolení. Petr Porošenko je válečný zločinec, protože vede vyhlazovací válku proti občanům
Ukrajiny, kteří nesouhlasí s násilným převratem a politikou samozvané fašistické vlády v Kyjevě, podporované
militantními silami USA a EU. Měl by být postaven před mezinárodní soud, jako kdysi Miloševič.
Pokud chcete umístit vojska jiných států NATO na našem území, jedině na základě REFERENDA! ! A
pokud nás dostanete do války s RF, tak Vy a Vám podobní váleční štváči půjdete příkladem v prvních
bojových řadách ! Němcová, Vondra, Zahradil, Polčák, Bendl, Štětina, Schwarzenberg a další ! Vězte, že naši
občané se nechají raději zavřít, než by šli bojovat za naše politiky, kteří nejsou schopni samostatné úvahy a
nechají se vmanipulovat nikým nezvolenými úředníky EU a USA do jejich dobrodružství. Na takováto řešení
jsme vám mandát nedali !
Už těch lží vás politiků a veřejných sdělovacích prostředků máme plné zuby. Jenže pravda se dá zjistit i
jinde. Je ironií osudu a politování hodné pro naši demokracii, že za komunizmu jsme museli hledat informace
na RFE, Svoboda, BBC, Hlas Ameriky, dnes, v „demokratické“ společnosti amerického typu musíme pravdu
hledat na internetu. A nemyslete si, že jen na ruském. Pravda se dá zjistit i na amerických, anglických,
německých a jiných webech. To svědčí o tom, že i v těchto zemích žijí lidé se zdravým rozumem a objektivně
dokážou současný stav politiky USA a NATO zhodnotit.
I v zemích západní Evropy to vře, ale o tom se u nás nemluví. I tam je řada občanských iniciativ a
hnutí, které s politikou USA a EU nesouhlasí a v docela velkém rozsahu proti nim vystupují. Nyní zejména
proti TTIP ! Proč proti tomu něco neděláte, aby úředníci z Bruselu bez souhlasu EP tajně upekli něco, co
zavede obyvatele Evropy do otrockého područí USA. Ani nevíte, co má být obsahem té smlouvy. Proč o tom
detailně neinformujete ? Děláte si za zády svých občanů, co se vám zamane !
Nebyl jsem stoupencem komunistů, ani SSSR. Rusko ale není SSSR a prezident Putin není Brežněv !
Na stranu Ruska jste mě dostali vy, nepoučitelní čeští politici, kteří se chováte jako vazalové USA a EU, kteří,
pokud nejste psychicky nemocní, musíte vědět, kde pravda je ! A o to je to horší ! Lžete lidem do očí, stavíte
nás do nebezpečné pozice po boku notorických válečníků USA a ještě se chcete podílet na jejich šílených
válečnických dobrodružstvích. Pokud nechcete dělat politiku, prospívající svým občanům, jděte od toho a
dovolte občanům, aby si ve své vlasti, kde jsou jediným zdrojem veškeré moci, udělali pořádek. Protože to, co
jste vy, politici, udělali z naší země za posledních 25 let, to je hrůza. Kdybych věděl v r. 1989, co z toho
vyleze, jací moci a peněz chtiví diletanti budou tuto krásnou zemi plundrovat, nikdy bych na Václaváku klíči
nezvonil.
A vězte, že nejsem jediný, kdo má tento názor. Je mi již 71 let a zažil jsem všechny důležité milníky od
konce války, kterými naše země prošla a mám dosud zdravý rozum a dovedu si dát věci do souvislostí bez
emocí. A takových jsou nás tisíce. Jenže mnozí ještě mají obavu veřejně vystoupit a schovávají se za různé
přezdívky. Mě zbývá do konce života pár dní a nemám z vás strach. Dokud budu žít, budu proti vám brojit a
burcovat slušné lidi, dokud vás nepřivedeme k rozumu, nebo vás nedonutíme odstoupit a předat vládu lidem
poctivým, kteří to nebudou dělat pro okamžité zbohatnutí, ale pro své spoluobčany !
Vzpamatujte se, dokud je čas ! My si to nenecháme líbit do nekonečna !
Jaroslav Martínek, důchodce - 1. září 2014
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Učení v mládí je moudrost ve stáří.
Arabské přísloví
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Největším nepřítelem kapitalismu je
kapitál sám
Nestává se tak často, aby odborná ekonomická kniha, čítající v angličtině téměř 700 stran, lámala rekordy v
prodejnosti a stala se předmětem diskusí po celém světě. Přesně to se ale podařilo Thomasi Pikettymu s knihou Kapitál v
21. století.
Nechme nyní stranou, pro autora jistě milé spekulace, zda za ni dostane nebo nedostane Nobelovu cenu. Přínos
knihy je silný nejen svým tématem, ale i načasováním. Vydání knihy nicméně zachytilo minimálně západní svět (nikoliv
ovšem Česko, které je v tomto ohledu zcela mimo vývoj) v debatách o budoucnosti kapitalismu. Témata jako je nerovnost,
rozšiřující se (pracující) chudoba, nadvláda finančnictví a parazitických struktur, oslabování ekonomické suverenity
národního státu, povaha peněz a jejich tvorba, to jsou témata, která rezonují na západ od nás nejen v odborných debatách,
ale čím dál více se dostávají i mezi občany.
Pikettymu a jeho spolupracovníkům se podařilo nasbírat neuvěřitelné množství dat (jejich sběr a vyhodnocování
trvaly deset let), ze kterých následně vyplývají velice závažné závěry. Nejen pro kapitalismus (to je koneckonců socioekonomický systém a jako takový má svůj počátek a bude mít i svůj konec), ale především pro budoucnost demokratické
společnosti. Podobně jako mnozí jiní i Piketty dochází k závěru, že současná podoba kapitalismu ohrožuje fungování
demokracie jako politického režimu. Na základě čeho tak vyvozuje?
Od zisku k rentě
Hlavním destabilizujícím faktorem dle Pikettyho je to, že v mnoha obdobích vývoje kapitalismu je míra výnosnosti
kapitálu podstatně vyšší než růst příjmů a výstupu. Naakumulované bohatství má tendenci se dále zvyšovat, to znamená,
že roste rychleji než výstup a mzdy. Kapitalismus má tedy tendenci sklouzávat od svého dominantního prvku, zisku, k
rentě. Jak povědomě nám toto musí znít v současné situaci, kdy se dobývání renty stává dominantním znakem
nadnárodních firem a kdy k tomuto účelu existuje řada sofistikovaných technik.
Jak Piketty konstatuje v závěru (a ve shodě s Marxem): minulost požírá budoucnost. Tento prostý fakt má zásadní
dopady na distribuci bohatství a to v globálním měřítku. Piketty jde ještě dál. Ukazuje, že vysoká tempa růstu jsou typická
jen pro speciální období ve fázi dohánění, a že „usazené“ ekonomiky se stabilní strukturou mají tendenci dlouhodobě růst
v rozmezí 1 až 1,5 procenta, aniž by bylo možno různými hospodářskými politikami z nich „vydupat“ více. Jenže
průměrná výnosnost kapitálu je 4 až 5 procent. Výjimkou v tendenci kapitalismu zvrhávat se v rentu se stala část 20.
století – se dvěma světovými válkami a bipolárním světem, který podpořil vznik sociálního státu na Západě.
Uvědomí-li si čtenář tato prostá fakta, pochopí, co se myslí slovem „vykořisťování“, které bylo z českého veřejného
diskurzu vytěsněno, zatímco na Západě se běžně používá.
Pikettymu se nicméně z hlediska radiálních levicových pozic vytýká, že se snaží, podobně jako Keynes ve své době,
kapitalismus zkrotit (nikoliv nahradit jiným systémem), tentokráte na globální úrovni. Co tedy navrhuje? Progresivní roční
daň z kapitálu. Upozorňuje, že míra nerovnosti, kterou v současné době zažíváme, je dlouhodobě neudržitelná a že by
měla být varováním především pro ty, kteří horečně obhajují tržní samoregulaci.
Demokracie v ohrožení
Piketty i v závěru svého díla zdůrazňuje, že demokracie je v ohrožení, pokud se jí nepodaří nad kapitalismem získat
kontrolu. A to je možné jen ve větších celcích. Jako příklad uvádí EU – ta ovšem za přispění všech two-packů, fiskálních
kompaktů a podobných nesmyslů, které stejně nebudou dodržovány (neboť je to samo o sobě kontraproduktivní) jde
přesně opačnou cestou, než Piketty navrhuje.
Nutné je vyzdvihnout také metodologickou stránku, či spíše celkový přístup Pikettyho. Na rozdíl od ekonomů
„vševědů“, kteří se domnívají, že ekonomie vysvětlí vše od změn klimatu po technologický rozvoj, je Piketty pokornější.
Posun od primitivní arogance, která se snaží lidskou společnost nacpat to několika rovnic a grafů, k
interdisciplinárnímu, a troufnu si říci moudrému přemýšlení, je pro českou kotlinu nesmírně potřebný. Závěr jeho knihy,
kdy osvětluje nemožnost vědce se odtrhnout od zkoumání společnosti, jako by snad nebyl její součástí, důležitost
zakotvení (a podřízení!) ekonomie společenským vědám, a nakonec jeho preference používání termínu „politická
ekonomie“ (v Česku také neakceptovaného), je něco, co by se mělo na českých ekonomických fakultách zdůrazňovat
každý den.
Pikettyho kniha je výjimečným dílem. Svým tématem, rozsahem svého zkoumání, důrazem na propojenost (nikoliv
fachidiotské vytrhávání jednotlivostí) ekonomických jevů, na skutečnou politickou ekonomii, která se nutně koncentruje
na to, komu jaká hospodářská politika prospívá a proč se činí určité kroky (a ještě důležitěji, proč některé ne).
Musím přiznat, že nesdílím názor Pikettyho, že kapitalismus je možno na globální úrovni zkrotit, protože se
domnívám, že to elity nedovolí a raději vyvolají (nebo se o to alespoň pokusí) válku, resp. konflikty, než aby si nechaly
omezit své privilegované postavení.
13. 9. 2014 Ilona Švihlíková
Autorka je jednou z mluvčích Spojenectví práce a solidarity (SPaS).
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Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.
Henry Ford
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Braňte se neseriózním prodejcům: mobilní
provozovny jsou jen dalším podvodem
Pokud jste si mysleli, že praktiky tzv. „šmejdů“ jsou zaměřeny jenom na seniory, musím vás vyvést z omylu.
Podobnou praxi používají například prodejci v nákupních centrech. Sednete si do masážního polštáře a už jste jejich. Dá
se s takovými praktikami vůbec nějak účinně bojovat?
Právě masážní polštáře jsou ideálním příkladem, kde se s neseriózními prodejci setkáte. Podobní podvodní prodejci
si bohužel našli další cesty, jak z lidí vylákat nemalé finance. Už tedy neplatí, že „šmejdy“ najdeme pouze na
předváděcích akcích. Setkáme se s nimi i v supermarketech a nákupních centrech.
Díky mobilní provozovně nemůžete odstoupit od kupní smlouvy
Podvodníci totiž přicházejí s tzv. „mobilní provozovnou“. Jedná se vlastně o prostor, který není nijak ohraničený a
běžně slouží k pohybu zákazníků obchodních center. Na chodbách se posadíte do útulného křesla, vyzkoušíte dokonalý
masážní polštář a dostanete smršť informací o prospěšnosti výrobku pro vaše zdraví. Mimo to se lidé dozvědí, že je pro
ně připravena unikátní padesátiprocentní sleva, díky níž za polštář nezaplatí dvanáct tisíc korun, nýbrž pouhých šest tisíc.
Když se „obětem“ zbytečná koupě rozleží v hlavě, jaké je pak čeká překvapení, když zjistí, že prodejce neumožňuje
odstoupení od kupní smlouvy! Jedna ze společností neuznávajících odstoupení od kupní smlouvy svůj postoj odůvodňuje
institutem „mobilní provozovny.“ Tedy stavem, kdy: „Co je uzavřeno na provozovně, není uzavřeno mimo prostory obvyklé
k podnikání.“
Před „šmejdy“ chrání i nový občanský zákoník
Podvodní prodejci ovšem zapomněli na fakt, že dle § 1828 odst. 2, písmene a) občanského zákoníku má spotřebitel
právo odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že smlouvu uzavřel v mobilní provozovně.
Zákazníci se mohou bránit i díky ustanovení nového občanského zákoníku, který definuje smlouvy uzavřené mimo
prostory obvyklé k podnikání. Díky tomuto ustanovení má tak zákazník právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bez
udání důvodu i bez sankčních poplatků.
Stále se množící případy
Bohužel podobných prodejců rapidně přibývá. To na svých stránkách potvrzuje mezi jinými i spotřebitelský časopis
dTest, který podobné dotazy zaznamenal také na své poradenské lince.
Špatnou zprávou je jistě fakt, že „šmejdi“ a podvodní prodejci nevymizeli, naopak se zaměřili na jinou skupinu
obyvatelstva. Ovšem dobrou zprávou a nadějí je, že třeba právě nový občanský zákoník, platný od 1. ledna letošního
roku, chrání klienty nejenom před kritizovanými prodejními akcemi, nýbrž i před praktikami „mobilních provozovatelů“ a
dalších podvodníků.

Odpovědnost za radu aneb pojistka proti
nepoctivým finančním poradcům
Aktualizovaný občanský zákoník přinesl řadu novinek. Mezi ně jistě patří i tzv. odpovědnost za radu. Je tento nový
paragraf skutečným bičem na nepoctivé finanční poradce, nebo jenom dalším byrokratickým nařízením, které se mine
účinkem?
Snaha o bezpečí klienta při komunikaci a spolupráci s nejrůznějšími finančními poradci společně se zvýšenou mírou
odpovědnosti na straně poskytovatele informací byla asi tím hlavním motivem, proč institut odpovědnosti za radu vznikl.
Byla-li rada poskytnuta za odměnu, máte nárok na náhradu škody
Přestože by se toto ustanovení mělo týkat nepoctivých profesionálů nabízejících finanční služby, bude hodnocení,
soudní řízení a dokazování nesmírně složité.
Nejpodstatnější z hlediska postiženého je, aby byla rada poskytnuta za odměnu. Již onen výraz „odměna“ může být
dosti zkreslený, protože existují poradci, kteří své služby poskytují zdarma, respektive za reference či další kontakty. Je
tedy otázkou, zda ono plnění ve formě kontaktů můžeme nazvat odměnou.
Pokud bychom chtěli být opravdu konkrétní, museli bychom citovat § 2950 občanského zákoníku, který zní takto:
„Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník,
nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“
Jako důkaz poslouží zápis z jednání
Pokud budeme uvažovat v intencích toho, že odměnou mohou být i uvedené kontakty, vyvstává další problém. Tím
je samotné dokazování. Jednak jde o dokázání toho, co měly obě strany mezi sebou ujednáno. Musí tak být jasné, že se
skutečně jednalo o sjednanou dohodu. Proto bude požadován i zápis z jednání mezi klientem a finančním poradcem.
Z logiky věci vyplývá, že zápis by měl obsahovat klientovy požadavky, poradcovy návrhy a doporučení, údaje o
odměně a společné podpisy obou stran. Jestliže bude takovýto zápis vypracovávat bankéř či finanční poradce, má velkou
výhodu, protože díky své ústní a písemné stylizační obratnosti dokáže smlouvu zpracovat tak, aby mu v případě klientovy
finanční ztráty nehrozilo žádné nebezpečí.
Dalším neméně důležitým problémem se stává fakt, že poškozený musí onu neúplnost či nesprávnost rady dokázat,
respektive jasně doložit souvislost mezi škodou a nesprávnou radou. Nebude-li tedy vyhotoven zápis, bude velice obtížné
cokoliv dokazovat.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
__________________________________________________________________________________________________________

11. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 11. září 2014 proběhlo 11. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na programu 86 bodů k projednání Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
Krajské zastupitelstvo:
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Vítkov,
IČ 00300870, ve výši 150.000,-- Kč, na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnice II/462, s časovou použitelností dotace od 31. 3. 2014 do 31. 12.
2014
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014“
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“
• Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji – cesta k
udržitelnému rozvoji“ předkládaný do 2. výzvy z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce, cíl 2 – Podpora kapacity plánování, v celkové výši max. 1.000.000,-- Kč
• Schválilo Strategii protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 –2020
• Schválilo Strategii integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020
• Schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020
• Rozhodlo poskytnout dotaci městu Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, účelově
určenou pro organizaci Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, IČ
71294970, v celkové výši 5.960.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 3.900.000,-- Kč, investiční dotace ve výši 2.060.000,-- Kč, s časovou použitelností do 31. 5. 2015
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Janov,
IČ 00296066, ve výši 300.000 Kč za účelem financování nákladů výměny svítidel veřejného osvětlení s
časovou použitelností od 11. 9. 2014 do 31. 12. 2014
• Rozhodlo poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně
2014/2015“
Bruntál – říjen 2014

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života.
Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete.
Zig Ziglar

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E K O N O M I K A
Informace pro předsedy a hospodáře ZO KSČM v okrese Bruntál
S blížícím se koncem roku 2014 je třeba zajistit, aby veškeré příjmové a výdajové položky v
základních organizacích KSČM byly zúčtovány v účetnictví OV KSČM, jak nám ukládají zákonné
předpisy o účetnictví.
K tomu je třeba zajistit následující úkoly:
1) dokončit výběr členských příspěvků za rok 2014 a odvést na OV KSČM,
2) dokončit výběr členských příspěvků na volby (25,--Kč/na člena a rok) a
odvést na okresní výbor,
3) zapsat veškeré příjmové a výdajové položky za rok 2014 do pokladní
knihy, tuto uzavřít a originál listů pokladní knihy předat k zúčtování
na OV KSČM,
4) v jednom vyhotovení předat na poradách předsedů ZO KSČM v
únoru 2015 „Rozpočet ZO KSČM na rok 2015,“
VYBRANÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POKLADNÍ KNIHY lze předat
osobně na OV KSČM v Bruntále, Rýmařovská 8 nebo na STŘEDISKOVÝCH
PORADÁCH PŘEDSEDŮ ZO KSČM a to:
15. 12. 2014 v Bruntále
16. 12. 2014 ve Starých Heřmínovech
17. 12. 2014 v Třemešné
18. 12. 2014 v Krnově.
Ludmila Spálovská

! ! NEZAPOMEŇTE ! !
Při návratu na středoevropský čas skončí letní čas 26. října 2014 /neděle/.
Změna času se projeví tak, že ve tři hodiny ráno se ručičky hodin posunou
o hodinu nazpět a v tuto neděli tak získáme o hodinu navíc.
Tak si krásně pospěte o hodinu déle!!!
A ráno si nezapomeňte přetočit hodiny a hodinky!!!

Na podporu zaměstnanců 50+
Nezisková společnost Alternativa 50+, která usiluje o odstranění bariér na trhu práce pro lidi nad 50 let,
představila sít ambasadorů a ambasadorek nazvanou „Proti ageismu“. Informoval nás o tom Tomáš Křemek z
organizace.
Smyslem je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení
starších lidí u nás, a tímto „zviditelňovat prosazování principů rovných příležitostí i dalších opatření na podporu
ohrožených cílových skupin,“ vysvětlila Linda Sokačová, ředitelka Alternativy 50+. Do sítě se zapojili např.
politoložka Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerova, předseda
CMKOS Josef Středula, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, ekonomka Ilona Švihlíková, lékařka a vědkyně Eva Syková atd. Síť je otevřena dalším subjektům a osobnostem veřejného života k zapojení se do její
činnosti. Více na www.protiageismu.alternativaplus.cz.
V rámci tiskové konferenci; byly představeny výstupy z výzkumu, který v roce 2013 realizovala
Alternativa 50+ mezi zaměstnavateli a lidmi 50+. „Z výzkumu vyplynulo, že lidé nad 50 let nejvíce pociťují
právě věk jako největší handicap při hledání zaměstnání a že kvůli tomu se také setkali s diskriminací například
při náboru do zaměstnání,“ potvrdila Nikola Šimandlová, projektová manažerka. Zaměstnavatelé deklarovali,
že nástroje tzv. age managementu (age - věk) většinou používají, současně je pravdou, že stále převládají
stereotypy o starších pracovnících. Ti by měli být naopak vyhledávanými pro své bohaté pracovní a životní
zkušenosti.
(HaNo - mh)
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Listopad 2014
07. listopadu 2014
17. listopadu 2014
18. listopadu 2014
24. listopadu 2014

pátek
pondělí
úterý
pondělí

15,15

29. schůze VV ÚV KSČM – Praha
Státní svátek
6. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava

Prosinec 2014
05. prosince 2014
08. prosince 2014
13. prosince 2014
11. prosince 2014
15. prosince 2014
16. prosince 2014
17. prosince 2014
18. prosince 2014
19. prosince 2014
24. prosince 2014
25. prosince 2014
26. prosince 2014
31. prosince 2014

pátek
pondělí
sobota
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
středa
čtvrtek
pátek
středa

14,00

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

*
01. ledna 2015
09. ledna 2015
12. ledna 2015

čtvrtek
pátek
pondělí

15,15

zasedání Klubu KSČM ZMSK – Ostrava
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
13. zasedání ÚV KSČM – Praha
I. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
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
7. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
SILVESTR

2015 *
Státní svátek
30. zasedání VV ÚV KSČM – Praha
7. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do nového roku!”
„Neblbněte,” říká soused, „vždyť už je únor!”
„A sakra, to zase bude doma mazec,” zakleje pan Krško. „Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než loni!”
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 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 *********************

