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Konec roku se blíží
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ano, je to tak, konec roku je tu coby dup. Ani jsme se nenadáli a prázdniny a
dovolené jsou dávno pryč. Začátkem září jsme ve stranických organizacích započali
výroční kampaň a s tou se budeme potýkat do konce listopadu, kdy proběhnou v okrese dvě
městské konference. V okrese završíme celou výroční kampaň v sobotu 9. ledna 2016
okresní konferencí.
Kampaň bude samozřejmě
pokračovat
ještě
krajskými
konferencemi.
V Moravskoslezském kraji bude krajská konference
KSČM v únoru 2016, konkrétně v sobotu 13. února.
Završení celého výročního maratónu učiní IX.
Sjezd KSČM v termínu 13. a 14. května 2016.
Pevně věřím, že tento vrcholový orgán úspěšně
odstartuje další směřování komunistické strany pro
další období, zvolí vedoucí představitele strany a
ukáže společnosti, že komunistická strana stojí na
straně občanů.
K výročním členským schůzím se v tuto chvíli
nebudu vyjadřovat, protože je tato problematika
popsána v článku „Slovo místopředsedy“ s. Srubjana
dále v naší Štafetě. Najdete tam i článek z pera s.
Spálovské k ekonomické problematice.
Samozřejmě ve Štafetě /elektronické/ najdete
mnoho dalších článků a zajímavých informací pro
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☺
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☺

vaši potřebu. Doufám, že informace vám pomohou
orientovat se nejen v problematice „naší“ české, ale i
zahraniční.
Co říci závěrem? Věřím, že z jednání výročních
členských schůzí vzejdou kvalitní a fundovaní
kandidáti do stranických funkcí a rovněž tak
kandidáti do krajských zastupitelstev a samozřejmě
do Senátu P ČR.
Ještě si dovolím odcitovat poslední větu z mého
úvodníku ze Štafety číslo IV/2015:
„Věřte prosím se mnou, že se nám podaří
všechny úkoly zvládnout „na jedničku“ a výroční
kampaň proběhne bez zádrhelů a hlavně ke
spokojenosti všech.“
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál
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Třešničkový pohár
Druh akce:
společensko – sportovní OPEN turnaj
Místo konání: Bowling NIKITA – nám. 1.máje č. 4, Bruntál /naproti
Jesenky/
Termín:
21. 11. 2015 /sobota/
Prezentace:
v klubovně OV KSČM Bruntál, Rýmařovská 777/8 v čase od
13:00 do 13:30 hodin
Soutěž tříčlenných družstev, složeno i z jednotlivců.
Složení:
jakékoliv – muži, ženy, žáci, smíšené – věřící v cokoliv i nevěřící.
Pravidla:
určuje provozovatel herny
Startovní pořadí družstev: losováním
Startovné:
70,- Kč na osobu
Ocenění v turnaji jednotlivců a družstev:
1. místo putovní pohár + věcná cena
2. místo – věcná cena
3. místo – věcná cena
Přihlášky:
Dalibor Kaňák – MěV KSČM, mobil: 604 604 821; emailem: dalibor.kanak@centrum.cz
Přihláška musí obsahovat: počet týmů, název týmů, kontaktní osoby – kapitán (může být i nehrající), jméno,
příjmení, adresa, telefon (email).
Vyhlášení výsledků: v 17.00 hodin – v klubovně OV KSČM Bruntál. Svou účast a neformální besedu přislíbil
s. Miroslav Opálka – poslanec P ČR
Občerstvení zajištěno.
Organizátor si vyhrazuje právo úprav či změn jakékoliv části propozic.
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://www.ovkscmbruntal.cz/ ).

Přečti a pošli dál !!!
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Ruský raketový útok zásadně mění
situaci ve světě
Dne 7. října 2015 proběhla doslova historická událost, která může
na desetiletí dopředu ovlivnit globální vojensko-politickou situaci.
Ministr obrany Ruské Federace Sergej Šojgu oznámil, že poprvé v
ruské, ale i v sovětské vojenské historii byly do reálné válečné operace
nasazeny ruské řízené střely.

Islámskému státu skončil večírek, a nepřátelé Ruska se snaží
rychle analyzovat co všechno to pro ně znamená. Příkladem může být
vyjádření velitele NORAD (Severoamerické velitelství protivzdušné
obrany).
„Nasazují řízené střely, které jsou vysoce přesné a mají velmi
velký akční rádius a to do takové míry, že jejich dálkové letectvo nemusí opustit ruský vzdušný prostor a použít
obyčejné jaderné hlavice proti cílům a kriticky důležité infrastruktuře v Kanadě, USA a na severo-západním
pobřeží“, generál William Gortney, velitel NORAD.
Nové ruské střely jsou „velmi velkou výzvou“ pro obranu Spojených států. Podle velitele protivzdušné
obrany USA je ruské dálkové letectvo kvalitativně lepší než sovětské, a zachycení ruských raket je mnohem
těžší, než zachycení sovětských bombardérů.
„Řízené střely jsou velmi účinné, proti nim je velmi obtížné se bránit, a to je velmi velká výzva pro
NORAD“, řekl admirál Gortney, bývalý bojový pilot na amerických letadlových lodí, na zasedání Atlantické
rady ve Washingtonu. „Výzvou, která před námi stojí, je ruské strategické letectvo a hrozba ruských řízených
střel z ponorek a dalších podvodních a povrchových platforem. Je to výzva, protože během 57 let se NORAD
zabýval obranou. Předpokládalo se, že sovětské nebo ruské dálkové letectvo vejde do našeho bojového
prostoru, a tam se s nimi vypořádáme“, řekl velitel NORAD.
„Ale Rusko vykazuje kvalitativně lepší síly, než ty které se zakládaly na množství ozbrojených silách
Sovětského svazu. Mají jinou doktrínu“, řekl admirál. „Nutí nás to chytat šípy, místo toho abychom zasáhli
lukostřelce“, zakončil Gortney.
Skutečností je, že všech 26 střel vypálených z raketových křižníků v dislokovaných na akvatorii
Kaspického moře zasáhlo a zničilo všechny stanovené cíle. Přesnost zásahu byla s odchylkou 3 metry, což je na
vzdálenost přes 1500 km úctyhodný výkon. S přihlédnutím na ničivou sílu náloží nehraje metr žádnou roli.
Ruský útok řízenými střelami nebyl náhodný. Mohl být proveden leteckými silami, ale šlo o demonstraci
schopností a jasný vzkaz do světa. Změnila se geo strategická situace. Rusko sice má jaderný štít, ale nepřátelé
Ruska uvažovali v případě konfliktu o útoku konvenčními nejadernými řízenými střelami a dalšími přesnými
systémy, které měly odzbrojit ruskou obranu a přitom se měly vyhnout odvetnému jadernému úderu. Rusko
prokázalo, že je připraveno i na takový rozvoj situace.
Řízené střely měla sovětská armáda od roku 1984. Přesto byly do boje poprvé nasazeny až včera. Jejich
efektivita vyvolává paniku u nepřátel. Zejména je to jasný vzkaz Saudské Arábii, aby se nepokoušela o
dodávky moderních protileteckých zbraní teroristickým skupinám, protože je na mušce. Není přitom potřeba
ani nikam létat, stačí zacílit řízené střely z ruského území.
Někteří experti přirovnávají význam včerejšího útoku k datům jako je 29. srpen 1949, kdy Sovětský svaz
úspěšně vyzkoušel svoji první atomovou bombu, nebo ke 4. říjnu 1957, kdy vypustil první umělou družici
kolem země. Z obranného pohledu má totiž demonstrace ruských technologií podobnou váhu jako předchozí
uvedené technologické úspěchy.
Sýrie je nyní přikryta ruskými systémy protiletecké obrany, u jejích břehů se pohybuje 20 ruských
plavidel, která kontrolují celý prostor a řada z nich je vyzbrojena stejnými řízenými střelami nebo analogy z
rodiny střel Kalibr.
Nepříjemným překvapením byla navíc skutečnost, že takový masivní útok nebyl v podsattě nikým
zachycen. NATO se vyjádřilo post factum. Rakety proletěly po zadané trase, bez odchylky a s informacemi od
rozvědky o cílích a protivzdušné obraně. Hlavice může nést nálož o hmotnosti 450 kg, konvenční nebo
jadernou.
Přichází čas, kdy se bude analyzovat, a přemýšlet jak žít dál. Každopádně strategická situace se 7. října
2015 radikálně změnila.
www.facebook.com/EuroAsie.Info
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Cesta, která je jedině schůdná
Delegace sněmovního zahraničního výboru, vedená předsedou Karlem Schwarzenbergem,
navštívila Srbsko. Proběhlo mnoho schůzek s představiteli srbského parlamentu i vlády, kde nám
naši srbští kolegové objasnili aktuální situaci v Srbsku ve spojitosti s přístupovým jednáním k EU, a
samozřejmě také s krizí migrace. Jasně se ukázalo to, že EU chce využít snahu Srbska o vstup do EU
a snaží se vyvíjet tlak na srbskou stranu, aby se vzdala svého území, tzv. Kosova. Tento politický
tlak považuje Srbsko za neúměrné otevírání problému, který již dlouho řeší Srbsko s Prištinou a
který ještě dlouho bude bolestivým momentem na vztazích všech zúčastněných.
Nastal však výrazný posun ve vnímání tohoto problému, kdy srbská strana deklaruje: „Odložme
věci, které nejsme schopni nyní vyřešit, tj. územní statut, ale řešme problémy faktické, které brání
normálnímu fungování a komunikaci.“ Naopak zde se ukazuje nepružnost kosovské strany, která
klade důraz na řešení územního statutu. Tento postoj Prištiny již tak dosti výrazně komplikuje život běžných Srbů,
kosovských Albánců i jiných menšin, žijících na tomto území.
Srbská vláda věří, že se jí do konce tohoto roku podaří otevřít první kapitoly přístupových dohod. Negativně však
bohužel vnímají snahu poslanců německého Bundestagu předřadit kapitoly, týkající se statutu Kosova, které jsou v
současné době velice těžce řešitelné v návaznosti na Rezoluci OSN, uznávající nedělitelnost území Srbska. Toto také
srbští kolegové zdůrazňovali ve vztahu Ukrajina – Krym, kdy stojí za názorem nedělitelnosti Ukrajiny, stejně jako EU,
ale také trvají na tom, aby EU měřila stejným metrem.
Aktuálním problémem EU, potažmo Srbska, je migrační vlna, procházející touto balkánskou zemí. Migranti
přicházejí z Řecka, které je státem EU, dále pak procházejí Makedonií a Srbskem a míří přes Chorvatsko do bohatých
severských států EU. Srbská vláda nemá důvod nutit tyto migranty zůstat na jejím území a bránit jim ve splnění jejich
snu. Zvlášť, když prvním územím, na které vstoupili, byl již stát Evropské unie – Řecko.
Přesto jim nabízí humanitární pomoc a maximální ulehčení jejich strádání, které již nyní stojí tento ne velmi bohatý
stát nemalé finanční prostředky. Nastavili tím zrcadlo Chorvatsku, které zablokovalo dopravu na hranicích před vlnou
migrace na své území, přitom pokrytecky tvrdě kritizovalo Maďarsko za plot na svých hranicích. Tato neschopnost
Evropy řešit problémy, které mnohdy sama vyvolala svým jednáním, ať již vzpomeneme Libyi nebo Sýrii, dopadá na
balkánské státy nejen ekonomicky, ale i celospolečensky a vrhá velmi špatné světlo na EU. Existuje cesta ven, kterou
budu prosazovat. A to urychlené zahájení a brzké dokončení přístupových dohod o vstupu balkánských zemí bez výjimek
do Evropského společenství, a tím umožnit jednotně řešit problém EU.
Leo LUZAR, poslanec (KSČM)

Z webových stránek KV KSČM Ostrava
http://mskraj.kscm.cz/article.asp?thema=5402&item=101143
(24. 9. 2015)

Vážení čtenáři webových stránek zastupitelů za KSČM,
blíží se závěr roku 2015 a tím i 15. výročí ustavení krajského zřízení. Proto Vás mimořádně
již potřetí i prostřednictvím našich webových stránek seznamujeme s naplňováním
„Programového prohlášení Rady MSK na období 2012 -2016“, které přijala koalice KSČM
a ČSSD po volbách v roce 2013. Sami můžete posoudit, jak se nám toto programové
prohlášení daří naplňovat a z hodnocení je patrné co je nutné do konce volebního období
ještě udělat.
Rok 2015 je posledním rokem, kdy čerpáme finanční zdroje z Evropské unie
stávajícího plánovacího období, které spolu se zapojením vlastních krajských zdrojů
napomohly realizovat desítky staveb na území Moravskoslezského kraje, financovat řadu projektů, o kterých se
i v předloženém hodnocení hovoří.
Chtěl bych i na tomto místě poděkovat našim zastupitelům, kteří aktivní prací v zastupitelstvu, Radě kraje,
ale i v komisích a výborech MSK zajišťovali realizaci stanovených cílů a vyslovil přesvědčení, že rok 2015
bude při realizaci „Volebního programu KSČM pro Moravskoslezský kraj“ a „Programového prohlášení“
minimálně stejně úspěšný jako rok uplynulý.
JUDr. Josef Babka
1. náměstek hejtmana MSK
předseda klubu KSČM v Z MSK
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka redakce:
Materiál má celkem 32 stran ve formátu pdf a tudíž se nám na stránky Štafety nevejde.

Přečti a pošli dál !!!
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Evropě vládnou největší hlupáci a
oportunisti, já je poznal.
V Bruselu jsou idioti. Jozef Banáš, exdiplomat a nejpřekládanější Slovák, naložil i Merkelové, USA a dalším...
Bývalý diplomat, poslanec a dnes v zahraničí nejpřekládanější a nejcitovanější slovenský spisovatel Jozef
Banáš si při hodnocení současné utečenecké krize nebere servítky. Evropští politici, jejichž značnou část za své
kariéry osobně poznal, jsou podle něj hlupáci a oportunisti nejhrubšího zrna, kteří se bojí přiznat i to, co prý dnes
už ví každý idiot- totiž, že Sýrii, Irák a další turbulentní regiony rozdrbaly USA.

Téma migrantů určitě sledujete pozorně. Kde je podle vás skutečná příčina takové masivní vlny?
Vždyť i v minulosti se v arabském světě bojovalo a nikdy nebylo tolik utečenců. Proč tomu tak je?
Mám k tomu jednu metaforu: Někdo proděravěl vanu, z té vany vytéká voda. Co udělá normální člověk,
když z vany vytéká voda? Snaží se zacpat díru! A tady nyní všichni evropští politici běhají a přemýšlejí: „Co
budeme dělat s tou tekoucí vodou z té vany?“ Jsou to hlupáci a oportunisti nejhrubšího zrna! Osobně jich znám
více, seděl jsem s nimi v Radě Evropy i v Parlamentním shromáždění NATO. Proto říkám: Ano, vždy byli
uprchlíci, samozřejmě, protože tento svět je nespravedlivý. Pokud však děti v Bangladéši a v Indii pracují jako
otroci na dámských kabelkách, které tu potom nosí dámy, nevím, pod jakou značkou, a kupují si je jen tak z
prostopášnosti, tak tento svět nebude nikdy dobrý. Nyní by mě někdo mohl osočit, že mluvím jako marxista, ale
je to tak!
Tak buďme tedy konkrétnější, jak vnímáte současnou masivní vlnu utečenců?
Pokud jde o uprchlíky, nikdy jich nebylo tolik z těch zemí, které jsou relativně blízko k Evropě, tedy z
Libye, Sýrie, z Iráku či částečně z Afghánistánu. Je to zejména poslední čtyři či pět let. Ale odkud ti utečenci
utíkají? No z měst, kde jsou konflikty. Jak mluví Syřané: „Zastavte válku a my nebudeme utíkat...“ Čili
vzkazuji paní Merkelové a všem, kteří tu nyní dělají velká ramena – chápu lidsky, že je to strašné pro ty mladé
lidi – čím více bude uprchlíků brát, tím více bude zhoršovat jejich vlastní situaci. Protože kdo už chce utíkat ze
své vlasti? Mám přátele v Sýrii, v Egyptě, kdo už chce opustit svou vlast? Nikdo! A oni je z té vlasti vlastně
lákají, takže je tu jediná odpověď. Je třeba se zeptat, kdo to celé způsobil? A když se zeptáme, kdo „rozdrbal“
Libyi, Sýrii, Irák, Afghánistán, vychází nám jediná odpověď: Spojené státy americké! To už každý idiot ví! Jen
evropští politici – neboť jsou podplaceni vysokými platy a bojí se o svou moc a svoje místa, vždyť nejsou
sprostí – jen nikdo z nich to nepoví nahlas. V těchto dnech jsem tu měl své přátele z Německa a ptal jsem se
jich: Jak Němci přijímají uprchlíky? Víte, co mi řekli? „To je propaganda jako svině, v Německu jsou lidé
nasraní a oni v televizi ukazují, jak je v Mnichově vítají s otevřenou náručí. To je taková cenzura, že až...“ Čili
my se tu musíme starat o to, abychom zacpali špunt, jen jde o to, že kam máme dát tu vodu, která z děravé vany
vytéká...
Jsme jako Slováci či Češi povinni respektovat kvóty určené Bruselem? Je to podle vás cesta, protože
zejména země V4 v minulých dnech vyjádřily výrazný odpor proti této metodě přerozdělování?
Tady není nad čím přemýšlet. Samozřejmě v tom podporuji Fica i Orbána. Na tom je vidět, jací idioti jsou
v Bruselu, kteří jsou úplně mimo realitu. Představte si, že sem přijde Syřan, jeho bratr jde do Německa a další
do Nizozemska. Jeden druhému zavolá a zeptá se: „Starý, kolik dostáváš na dávkách?“ Ten v Německu poví
500 eur a ten na Slovensku poví – já 50... Tak jak dlouho tu zůstane? Ani pět minut! Co nyní uděláme?
Postavíme armádu, aby bránila uprchlíkům, aby neutíkali dál? Ty kvóty jsou totální nonsens! Četl jsem
například rakouské noviny a tam byl titulek: „Z patnácti tisíc uprchlíků, kteří přišli do Rakouska, požádalo o
azyl 89!“ Čtete dobře – jen 89(!), jelikož Rakousko je z hlediska životní úrovně jinde, než jsme my. Čili kolik
by jich chtělo zůstat na Slovensku?
Znáte dobře německé i rakouské prostředí. Proč to tedy Angela Merkelová dělá, že nabízí
migrantům téměř milion míst v Německu? Není to precedens, jak donutit „malé“ jako my, aby výrazně
zvýšili počet přijatých uprchlíků?
Vím, proč to Merkelová dělá. Ze dvou důvodů. Je pod tlakem USA, to je jasné, a za druhé si myslí, že tito
nešťastní lidé jim tam budou zametat ulice a dělat podřadné práce. Jenže ne všichni mezi nimi jsou šťastní. Je
______________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Evrope-vladnou-nejvetsi-hlupaci-a-oportunisti-ja-je-poznal-V-Bruselu-jsou-idiotiJozef-Banas-exdiplomat-a-nejprekladanejsi-Slovak-nalozil-i-Merkelove-USA-a-dalsim-399019
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třeba se zeptat, kdo jsou ti lidé? Nebo když vidím obrázky uprchlíků, je tam pár matek s dětmi, které zneužívají
na vyvolání soucitu, ale ostatní jsou většinou mladí, zdraví, silní chlapci! To znamená, že je tu jednoznačný
zájem rozbít Evropu, neboť Evropa bez Německa nemůže fungovat. Kdo položí na kolena Německo, položí na
kolena Evropu. To znamená, vzkazuji paní Merkelové, že ona potápí Evropu. Může tu prezident Kiska říkat,
jak chce, že mluvím o nějakém „bílém Slovensku“, to jsou takové diletantské vize, že člověku se až rozum
zastavuje.
Pojďme k problému, který též s utečenci souvisí. Jak se podle vás dá bojovat s Islámským státem? Je
nevyhnutelná širší dohoda i mezi dosud znepřátelenými stranami – USA, Ruskem, Čínou a EU?
Hodně čtu i zahraniční média, na Slovensku je totální mediální cenzura v názorotvorných médiích.
Islámský stát vznikl z vysokých sunnitských důstojníků armády, policie, tajných služeb, které měl v moci
Saddám Husajn. Američané chtěli „dát dolů“ Asada v Sýrii, Rusové řekli, Asada si nepustíme. Ale tak z těchto
lidí vymysleli ISIS (Islámský stát), aby se tam dostali „zadními dveřmi“. Nyní však nastává hodina pravdy.
Zachytil jsem prohlášení Rusů, že když Američané neumějí udělat pořádek s ISIS – logicky – nechtějí udělat
pořádek, neboť jim vyhovuje „bordel“, tak Rusové řekli: „My tam přijdeme a pořádek tam uděláme.“ Proto
nyní Američané protestují. Vytvořit koalici proti ISIS? Samozřejmě, jen Američané žádnou koalici nechtějí!
John Kerry dokonce řekl, že by to mohlo eskalovat konflikt mezi USA a Ruskem. Jaký konflikt, kdyby měli jít
společně proti ISIS?
A co koalice Ruska s EU proti ISIS?
Dávám půl roku – pamatujte si, co říkám – do půl roku budou evropští politici v čele s Merkelovou, pokud
ji mezitím Němci nepošlou do háje, chodit s prosíkem za Putinem, aby pomohl Evropě. Do půl roku, když to
takto půjde s uprchlíky dál.
Jak se podle vás může změnit Evropa, když se pustí uzda a přijme se tu neúměrné množství
migrantů, zejména muslimů?
Mám mezi muslimy mnoho přátel, dokonce jsem se setkal osobně i s dalajlamou a k tomuto setkání
významně přispěli právě moji muslimští přátelé. S normálními muslimy skutečně nemám problém, někteří
chodí do mešit více, jiní zase méně. Ale nemám rád fanatiky, nemám rád ani fanatické muslimy, ani fanatické
křesťany. Čili vůbec nemám problém s multikulturou. Mám však problém s těmi, kteří chtějí dostat tento
kontinent „zu grunt“! Ať už tedy chceme nebo nechceme, musíme se neustále vracet k tomu, co jsem řekl na
začátku, kdo nám tu vodu z vany neustále vypouští? Kdo nám tam dělá stále ty díry?
Nejsou problém a příčina i v tom, že kdysi za vlády Charlese de Gaulla Francouzi až příliš pustili
uzdu benevolentnosti k přistěhovalcům z Alžírska či jiným přistěhovalcům z muslimského světa?
Podobně později hranice otevřeli i Němci Turkům či Kurdům, ale učinily tak i severské země,
Nizozemsko nebo Anglie? Nebyl problém už tam?
Nyní jste to v podstatě pojmenoval. To jsou všechno bývalé koloniální země, připočítal bych k nim ještě
Portugalsko či Španělsko. Tyto chudáky vyrabovali, udělali si z nich doslova otroky a dnes se diví, že pomalu
polovina zemské populace žije pod hranicí chudoby. To je prakticky všechno potenciál na uprchlíky. Ptám se:
Co mají Slováci, Maďaři, Poláci, Češi či Rakušané a Bulhaři společného s tím, že oni je rabovali? Zní to možná
velmi egoisticky, ale – ať si to řeší! Generál de Gaulle to „pustil“, oni to začali řešit tak, že je jich čím dá méně
a méně, a hlavně to, že potřebovali lidi, kteří u nich budou dělat podřadné práce. Tam je to celé podhoubí
migrantů. Proč bychom my měli za jiné řešit to, co jsme nezpůsobili? Mimochodem, podobný názor mají už i
Angličané. Tam dokonce začínají vznikat fankluby Vladimira Putina! To samozřejmě naše média nikdy
neřeknou.
Pozn. redakce: článek vyšel na webu PL dne 12. září 2015!!!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jozef Banáš, narozen 27.9.1948. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě, působil v
zahraničním obchodě a poté od roku 1977 v diplomacii. V letech 1990- 1992 byl zástupcem velvyslankyně ČSFR ve
Vídni. Později působil i v politice, v letech 2002- 2006 byl poslancem Národní rady SR, vedl parlamentní delegace
při Radě Evropy a Parlamentním shromáždění NATO. Zde byl zvolen místopředsedou. Ve volném čase se celý život
věnoval spisovatelské a dramatické činnosti, napsal scénář několika televizních inscenací a několik románů. Knihy
Zóna nadšení, Zastavte Dubčeka! a Kód 9 vyšly i v češtině. Píše i novinové komentáře a eseje.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Veřejně prospěšné práce nejsou řešením
Rozhovor s Jitkou Hanusovou (KSČM) – zastupitelkou MSK zastupitelstva
Jak se ve vašem kraji vyvíjí nezaměstnanost? Může kraj pomoci při tvorbě nových pracovních míst a pokusili
jste se o něco takového?
Z médií slýcháme pozitivní zprávy o poklesu nezaměstnanosti, avšak já jsem ze svého osobního hlediska
nezaznamenala nárůst pracovních pozic v našem okrese Bruntál. Díky této skutečnosti se mladí lidé po studiích nevracejí
nazpět do našeho okresu, ale zůstávají v Brně, v Praze a v Olomouci, tedy v místech, kde se nacházejí českými studenty
nejnavštěvovanější vysoké školy. Moravskoslezský kraj se svými dostupnými prostředky a možnostmi snaží elimininovat
negativní důsledky v rámci úbytku pracovních míst. Je významným zaměstnavatelem a zřizovatelem krajských organizací
(školství, zdravotnictví, sociální oblast). Využívá dotačních titulů pro udržení pracovních míst a připravuje lokality pro
vznik nových průmyslových zón, momentálně tolik v médiích diskutovaná průmyslová zóna Nad Barborou.
Jak hodnotíte politiku vlády v této věci?
Vznik nových pracovních míst je dlouhodobý proces, kde nejde pouze o danou pracovní pozici, ale i o její
dostupnost a možnost dopravy. Z hlediska úřadů práce nevidím efektivitu ve vytváření veřejně prospěšných prací, kde se
jedná o místo dočasné, a neřeší trvale nezaměstnanost v daném regionu. Snahou politiků by mělo být vytváření trvalých
pracovních míst a to například i navýšením obecních rozpočtů. Komunální politici znají lépe potřebu využití a vznik
nového pracovního místa. Stát ve spolupráci se zaměstnavateli by měl vytvořit podmínky pro finanční ohodnocení
zaměstnanců tak, aby se vyplatilo pracovat a nepobírat sociální dávky.
Zaměstnavatelé si stěžují na strukturu našeho vzdělávacího systému. Chybějí vyučení řemeslníci, chybějí lidé
v technických oborech. Pokusili jste se v kraji nějak zasáhnout do struktury školství?
Na jednání Výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se pravidelně řeší struktura
nabízených oborů. Taktéž jsou vedena jednání s řediteli škol s cílem omezení duplicitní nabídky oborů v blízkých
lokalitách, efektivnějšího naplnění tříd a snížení počtu víceoborových tříd. K účasti na těchto jednáních jsou pozvání
zástupci Úřadu práce, kteří reprezentovali informace zejména o uplatnění absolventů středních škol na trhu práce dle
oboru vzdělání. Na základě všech těchto opatření jsme zjistili, že technické a strojírenské obory jsou v Moravskoslezském
kraji v dostatečné struktuře nabízeny. Zájem o studium na technických školách se v posledních letech zvyšuje. Tento
pozitivní trend může být výsledkem mnoha marketingových a propagačních aktivit na podporu technického vzdělávání na
úrovni kraje i ČR.
Jaký největší problém v oblasti školství u vás v kraji řešíte?
V důsledku negativního demografického vývoje dochází k snižování počtu žáků ve školách. Jedná se o školy
z okrajových částí kraje působící v oblastech postižených vysokou nezaměstnaností s nízkou vzdělanostní úrovní a
postupným odlivem obyvatelstva. Jedná se o oblast Bruntálska, Vítkovska a Jablunkovska. V těchto oblastech již došlo
k optimalizaci neboli sloučení středních škol. Vzhledem ke stávajícímu způsobu financování škol v závislosti na počtu
žáků je pro tyto školy státní dotace nedostatečná a pro zajištění kvality vzdělávání je potřeba dofinancovat z jiných
zdrojů. V opačném případě by zřizovatel musel přistoupit k zrušení těchto škol se všemi negativními důsledky pro daný
region.
Jak jste vnímala bývalého ministra školství Chládka, jeho zvláštní konec a jak hodnotíte jeho nástupkyni?
Bývalý pan ministr Marcel Chládek se snažil o pojmenování problémů v současném školství, které trápí i naši
společnost. Aktivně projevil zájem nejen v oblasti sportu dětí a mládeže, ale také v oblasti zdravé výživy. Jeho snahou
byla i podpora technického vzdělávání. Zabýval se otázkou inkluze, neboli začleňování žáků do běžných tříd základních
škol a v této myšlence pokračuje i současná ministryně školství Kateřina Valachová. Paní ministryně se opět vrátila
k tématu financování školství. Z mého pohledu očekávám návrh z řad ministerských úředníků a jeho možné uvedení do
praxe.
Často se hovoří o romském problému ve vztahu ke školství. Aktivisté si stěžují, že romské děti jsou dávány
automaticky do „zvláštních škol“, jak se jim dříve říkalo. Někteří chtějí tyto školy zrušit úplně. Jak tento problém
vnímáte vy? Máte v kraji problém s integrací Romů do hlavního vzdělávacího proudu?
Počet „zvláštních škol“ postupně ubývá v důsledku začleňování žáků do běžných základních škol. Dle Českého
statistického úřadu se k romské populaci hlásí malé procento dětí. Takže tuto situaci nevnímám jako problém nejen ve
vztahu ke školství. Otázka vzdělávání a integrace Romů do hlavního vzdělávacího proudu by měla být řešena ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí i s romskými aktivisty a pro získání návyků a pravidelné navštěvování
základní školy by mělo začít již nástupem do mateřské školy v co nejútlejším věku. V této otázce je důležité působení na
rodiče, aby sami pochopili potřebu vzdělání pro dnešní společnost a pro zvyšování jejich životní úrovně.
HaNo – Jan Stern
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Přišlo nám emailem:
Vážení,
vzhledem k tomu, že se po internetu šíří nepravdivé informace, vydalo
MPSV podrobnou informaci o způsobu valorizací (viz níže). Mohu jen dodat,
že MPSV předložilo vládě návrh na navýšení valorizace měsíčně o dalších 100
Kč, což odmítlo ANO a jako kompromis předložený KDÚ-ČSL měl být k
prosincovým důchodům přidán jednorázový „vánoční“ příspěvek ve výši 600
Kč, což znemožnilo veto ODS a TOP 09 na zrychlené projednávání. Nyní se
jedná o dohodě koalice, že příspěvek bude vyplacen v únoru příštího roku ve výši 900 Kč. Osobně budu
předkládat návrh na jeho zvýšení na 1.200 Kč, což požaduje i Rada seniorů ČR.
M. Opálka – poslanec P ČR

MPSV: Jak to bude s důchody od ledna 2016?
Mezi veřejností na internetu a sociálních sítích kolují nepřesné a zavádějící informace týkající se výpočtu
zákonné valorizace důchodů od ledna 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo zveřejnit
podrobný přehled, jak a proč byly důchody dle zákona o důchodovém pojištění spočteny.
Ve zprávách zpochybňujících výpočet valorizace je sice správně uváděno obecně známé pravidlo, že
valorizace se odvodí podle růstu inflace a podle jedné třetiny růstu mezd, nicméně informace jsou zavádějící a
nepřesné, protože neberou v úvahu přesný postup stanovení těchto indexů.
Růst inflace
Pokud jde o růst spotřebitelských cen je rozhodující index za srpen 2015 (ve srovnání s cenovou úrovní ke
konci srpna 2014), jenž činí 0,3 %.
Růst mezd
Pro zohlednění růstu reálných mezd je velmi důležitá informace, že se bere do úvahy růst reálných mezd za
celé období od roku, kdy byl růst reálných mezd naposled zohledněn. Nelze proto vzít jednoduše jenom růst
reálné mzdy za rok 2014. V roce 2012 činila inflace 3,4 %, růst mezd činil 3,2 %, došlo tedy k poklesu reálných
mezd. Podobně v roce 2013 činila inflace 1,3 %, nominální mzdy nerostly vůbec, opět tedy došlo k poklesu
reálných mezd. Protože naposledy došlo k růstu reálných mezd v roce 2011, hodnotí se pro výpočet valorizace
v lednu 2016 vývoj mezd od roku 2011 do konce roku 2014. Za tyto tři roky vzrostly nominální mzdy celkem o
5 %, inflace vzrostla o 5,2 %. Za celé období posledních tří let tedy k růstu reálných mezd nedošlo, a proto
nelze při stanovení valorizace k lednu 2016 vývoj mezd zohlednit.
Při valorizaci se zvyšuje základní výměra. Výše průměrné mzdy pro rok 2016 je 27 006 Kč. Základní
výměra je podle zákona 9 % této mzdy (avšak zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru) - tedy pro rok 2016
platí 2440 Kč. Základní výměra všech důchodů se proto zvyšuje o 40 Kč. Celkové navýšení důchodů k lednu je
určeno statistickými indexy růstu cen a reálných mezd jen o 0,3 % (1). Protože při zvýšení základní výměry
důchodu o 40 Kč se tímto průměrný starobní důchod zvýší již o 0,4 %, ke zvýšení procentní výměry důchodu
proto nedojde. Průměrná hodnota starobního důchodu je 11 343 Kč, z toho 0,3 % činí 34 Kč.
Vlivem relativně ojedinělého vývoje makroekonomických ukazatelů tak dochází k výjimečné situaci, kdy
se všem důchodcům navýší jejich důchody o stejnou částku 40 Kč.
Na tuto situaci zareagovala vláda, která se dohodla na navýšení jednorázového příspěvku důchodcům o ?
900 korun.
_________________________________________________________________________________________
Poznámky pod čarou
1)růst indexu spotřebitelských cen domácností celkem dosáhl v období září 2014 až srpen 2015 pouze
0,3% a nedošlo k růstu reálné mzdy v rozhodném období let 2012 – 2014, podle ustanovení § 67 zákona je
celkové zvýšení vyplácených důchodů o 0,3%
Autor: tiskové oddělení MPSV - www.mpsv.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přesně tak, jak to známe z jedné pohádkové písničky:

„Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí“.
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Oskar Krejčí: Logika války a odpovědnost
hospodáře
Západ izoloval od Ruska především sebe, což ale neznamená, že je Rusko osamocené. Svět již dávno
nezačíná a nekončí v okolí severního Atlantiku, říká v rozhovoru pro
Prvnizpravy.cz politolog Oskar Krejčí.
PZ: Asi nelze začít náš pravidelný rozhovor jinak než problémem eskalace
bojů v Sýrii. Na bojišti se objevily ruské stíhací bombardéry pilotované ruskými
vojáky. Myslíte si, že je to správný krok?
Situace na bojištích v pásu od Afghánistánu po Sýrii se nelepší, spíše
zhoršuje. Talibán úspěšně zaútočil v afghánských provinciích Kundúz a
Badachšán, které přímo hraničí se středoasijským Tádžikistánem a s Čínou. Válka
proti bojovníkům tzv. Islámského státu jak v Iráku, tak i v Sýrii vykazuje všechny rysy nekonečnosti, přičemž akce
západní koalice vedené USA nikterak ke změně k lepšímu nepomáhají. Proud migrantů do Evropy se díky počasí
sice zmenší, ovšem pravděpodobnost, že příští rok se zvedne nová vlna, se blíží jistotě. Riziko prosakování
ozbrojených extremistů z této oblasti se zvyšuje, přičemž Ruská federace je zranitelnější než Evropská unie.
V této situaci Moskva zasáhla. Od tohoto okamžiku se zdá, že nejdůležitější je rychlost. Pro Rusko by bylo
tragédií, kdyby uvízlo v bahně válek, jak se to stalo Spojeným státům. A rychlého vítězství Rusko nemůže
dosáhnout samo.
PZ: Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že nikdo neměl o ruských
akcích v Sýrii předem informace.
Má pravdu. „Nikdo“ jako český ministr zahraničí informován nebyl. „Někdo“ jako například americký ministr
zahraničí informován byl. Tak už to v našem světě chodí.
Zdá se, že ruská diplomacie připravila podmínky na tento zásah dobře. Především ruská letadla jako jediná
bojují v Sýrii v souladu s mezinárodním právem, tedy se souhlasem legitimní vlády. O tento souhlas západní koalice
nikdy nepožádala, jedná z pozice arogantní moci. Na dohodě Ruska s USA se zřejmě pracovalo od únorové
návštěvy amerického ministra zahraničí Johna Kerryho v Soči. Moskva udržuje kontakt s tou částí syrské protivládní
opozice, která se neuchýlila k užívání zbraní, čímž ruská diplomacie vytvořila podmínky pro její jednání s vládou o
poválečném uspořádání.
A pak je zde vojensko-zpravodajská spolupráce. Vítězství nad bojovníky tzv. Islámského státu vyžaduje
koordinaci na bojišti. V Bagdádu se podařilo vytvořit centrum pro výměnu zpravodajských informací, na jehož
činnosti se podílejí Írán, Irák, Sýrie a Rusko. Takto se formuje předpoklad pro sladění vojenských akcí, hlavně těch
pozemních. Irácký premiér Hajdar Abádí už prohlásil, že by uvítal účast ruských letadel na bojích proti tzv.
Islámskému státu v jeho zemi.
PZ: Moskva to však odmítla.
Válka má jinou logiku než diplomacie. Riziko zatažení Ruska do širšího a delšího konfliktu z důvodů „vojenské
potřeby“ existuje. Doufejme, že k tomu nedojde – a že se na Blízkém východě nevytváří konfliktní linie „Západ +
sunité“ versus „Rusko + šíité“.
PZ: Pentagon vyjádřil nad vytvořením zmíněného zpravodajského centra v Bagdádu údiv. Francie jako první
dala oficiálně najevo, že ruskou účast v bojích pokládá za komplikaci. Ale následovali i další členové NATO a
Saúdské Arábie.
Tak to se dostáváme už do oblasti propagandy. Pentagon jistě o přípravě tohoto centra věděl. Již před prvním
útokem ruských bitevníků začalo ve Francii to, co bylo nazváno vyšetřováním zločinů syrského prezidenta. Po
začátku operací se objevily snímky, o jejichž původu sice nikdo nic netušil, ale mainstreamová média „věděla“, že
se jedná o ruské zásahy civilních objektů...
PZ: A zasáhla ruská letadla civilisty?
To v Česku nezjistíme. Chyby vyloučeny nejsou a válečné chyby jsou vždy tragické. Ostatně sama válka je
tragédií. Ale zpět k propagandě. Někteří politici ve Francii, a to napříč politickým spektrem, mají prazvláštní
komplex odpovědnosti za své bývalé kolonie a pokládají okolí Středozemního moře za francouzskou sféru vlivu. Po
1. světové válce byla Sýrie francouzským mandátním územím; poslední francouzské vojenské jednotky odtud odešly
až v roce 1946. To v neokoloniálním myšlení znamená: „My tam můžeme podněcovat války, vy tam ale nesmíte bez
našeho souhlasu nic podnikat.“
Zásadním příspěvkem k protiruské propagandě bylo ale vystoupení amerického prezidenta Baracka Obamy na
Valném shromáždění OSN. Prezident již sice nepřiřadil ruské nebezpečí na úroveň eboly a tzv. Islámského státu, jak
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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to učinil loni, ale mluvil o ohrožení kohokoliv tím, co nazval ruskou agresí na Ukrajině. A zdůraznil, že se podařilo
Rusko ekonomicky potrestat a izolovat. Což se vzápětí ukázalo jako problematická teze, neboť sám se ještě tentýž
den s ruským prezidentem sešel. Následující den pak bylo jasné, jakou podporu má Rusko při svých akcích v Sýrii –
a že má na jejich vedení i dostatek prostředků. Je zřejmé, že z pomyslného souboje Obama–Putin na tribuně OSN
vzešel jako vítěz ruský prezident. Pravdou je, že Západ izoloval od Ruska především sebe, což ale neznamená, že je
Rusko osamocené. Svět již dávno nezačíná a nekončí v okolí severního Atlantiku. Rusko-čínské vztahy…
PZ: Podle médií ale Čína již není tak věrohodný partner jako dříve. Má ekonomické problémy.
Čína si pro letošek stanovila jako cíl růst HDP o sedm procent. Podle vyjádření premiéra Li Kche-čchianga je
tento cíl stále reálný. A i kdyby byl výsledek o něco nižší, stále bude vysoko nad dynamikou USA a Evropské unie.
Většina médií reaguje na výkyvy na burze, tedy na virtuální ekonomiku…
PZ: Vy tyto výkyvy nepokládáte za důležité?
Jsou významné, protože ovlivňují rozhodování podnikatelů, spekulantů a politiků. Neodrážejí sice přesně stav
ekonomiky, ale mohou jej prostřednictvím špatně informovaných aktérů trhu zhoršovat.
Popravdě řečeno ale těmto otázkám příliš nerozumím. Účastnil jsem se však tento týden semináře, kde o stavu
globálních financí hovořil dr. Pavel Fabini. Ten se zabývá světovými a národními penězi stejně dlouhou jako já
teorií politiky. Podle něho by měl světový finanční trh zažít dramatické turbulence počátkem příštího roku.
PZ: Takových předpovědí jsou na internetu stovky! Proč Vás zaujala tato?
Dr. Fabini hovořil o kumulaci problémů. Například se vyčerpalo umělé udržování úrokových sazeb poblíž nuly
– jejich zvýšení by mohlo vyvolat nezvladatelnou vlnu požadavků na výplaty obrovského množství pojistek proti
ztrátě zisku. Je tu pokles věrohodnosti takových bankovních domů, jako je Deutsche Bank, kde hodnota derivátů
mnohonásobně převyšuje německý HDP. Umělé udržování nízké ceny zlata, protože její zvýšení by znamenalo
znehodnocení dolaru, se dostalo k bodu nezvladatelnosti. Přitom veřejný nákup zlata Ruskem, Indií a Čínou – u té
bez informací o nákupu zlata Centrální bankou – je více než tisíc tun nad roční těžbou.
Nakupuje se tedy ze západních rezerv. Údajný vývoz měnového zlata z Ukrajiny hned po převratu v Kyjevě do
USA a neochota Washingtonu vrátit zlato Německu i dalším žadatelům naznačují, že oficiální údaje o zlatých
rezervách ve Spojených státech nejsou korektní. Navíc by koncem roku měl být dokončen světový bankovní systém
východních států, jejich vlastní SWIFT, tedy systém mezistátní mezibankovní finanční komunikace, bude
dokončeno osamostatnění bankovních karet i internetu. Suma sumárum, struna světových financí je napjatá k
prasknutí, přičemž přetrhnout se může v libovolném místě – třeba ve zmíněném Německu.
PZ: A vy sám tomu věříte?
Jak jsem již řekl, nejsem v této oblasti žádný odborník. Je ale jasné, že manipulace s dolarem jako světovou
měnou se od roku 1944 zdokonalila na úroveň tunelování, což nové mocnosti nehodlají snášet. Když to ale
fungovalo dosud, proč by struna měla prasknout právě příští rok? Spíš věřím na plynulejší odchod dolaru ze slávy.
Na druhé straně, pokud má něco prasknout, tak poslední rok druhého období amerického prezidenta se může jevit
jako dobrý termín. Je to na koho svést…
PZ: Generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu paní Christine Lagardeová tento týden prohlásila, že
se musíme připravit na „novou průměrnost“, dlouhodobý menší růst. To je mnohem opatrnější vyjádření nedůvěry k
předchozím prognózám. Stále si myslíte, že Čína dokáže udržet stanovené tempo růstu?
Především menší růst není žádné velké neštěstí – neštěstím je nespravedlivé a nehumánní rozdělení světového
bohatství. Pokud jde o Čínu, prezident Si Ťin-pching se při cestě za americkým prezidentem a na Valné shromáždění
OSN zastavil v Seattlu. Přiletěl Boeingem a za jeho účasti dvě čínské firmy podepsaly kontrakt na nákup tří set
nových Boeingů. Kdo může udělat takový nákup? Prezident Si pak v OSN mimo jiné řekl, že Čína dá dvě miliardy
dolarů na spolupráci Jih-Jih, pro mírové operace OSN poskytne osm tisíc vojáků, 100 milionů dolarů věnuje na
vojenskou pomoc Africké unii, v příštích deseti letech poskytne fondu míru a rozvoje OSN miliardu dolarů, do roku
2030 dá 12 miliard dolarů na pomoc nejchudším zemím. V New Yorku také oznámil zahájení programu „Šestkrát
100“, to je nových projektů pro boj proti chudobě na příštích pět let: 100 programů omezení chudoby, 100
zemědělských projektů mezinárodní spolupráce, 100 programů pro obchod a pomoc, 100 environmentálních
programů, 100 nemocnic a 100 škol a tréninkových zařízení. Plus 120 tisíc stáží, 150 tisíc stipendií pro studenty a
pomoc pro 500 tisíc techniků z rozvojových zemí.
Takto nemůže v současné době mluvit nikdo jiný než čínský prezident. Není to jazyk státníka ze země s
ekonomickou krizí. Spíše jde o řeč odpovědného globálního hospodáře hledajícího novou podobu mezinárodních
vztahů. Je to snaha řešit chudobu Jihu, čelit sobectví některých mocných ze Západu a vzdorovat narůstajícímu
chaosu.
(Jiří Kouda, prvnizpravy.cz, foto: pl)
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Stanovisko KSČM k vládnímu návrhu
rozpočtu na rok 2016
Vláda ČR předložila do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2016. Slibuje
v něm spojení postupného snižování rozpočtového deficitu a podpory ekonomického růstu. Tomu
ovšem neodpovídá kompromisní hospodářská politika Sobotkovy vlády, ani její opatření na straně
rozpočtových příjmů, ani na straně výdajů.
Snižování salda není zásluhou vlády, ale věcí dopadu ekonomického oživení v zahraničí a mimořádné
dočerpání zdrojů z EU. Náběh nového programovacího období EU ale bude obtížnější
Otazníky jsou nad poměrně optimistickou makroekonomickou prognózou, která je základním
východiskem návrhu a která nezohledňuje podle KSČM některá významná rizika. V souvislosti s aférou
Volkswagenu může znovu začít stagnovat ekonomika Německa. Rizikem je rovněž zvýšené mezinárodní
napětí, vývoj migrační krize a nejistý je také vývoj cen na trhu surovin. Vnitřním problémem může být
dopad možného odchodu ČNB z dosavadní politiky měnové intervence.
Vláda slibuje růst daňových příjmů, ale návrhy KSČM na jejich větší progresi odmítá. Nadále se
zdaňuje hlavně spotřeba, kapitál a korporace jsou zdaněny podprůměrně. Úroveň daňové kvóty řadí ČR v
rámci EU mezi státy s nižší úrovní přerozdělení. Účinek lepšího výběru daní nemůže být dodatečný.
Navržené rozpočtové výdaje zahrnují zvýšení platů a valorizaci důchodů a platby za státní pojištěnce.
Ovšem na velmi dílčí úrovni - požadavky odborů a seniorských organizací byly vyslyšeny jen velmi
částečně a ani nekompenzují propad z předchozích let. Vládní investiční výdaje bez zdrojů z EU jsou na
nízké úrovni a nepředstavují slibovaný výrazný růstový impuls. Vrácení návrhu k přepracování tak, jak
navrhuje pravicová opozice, to znamená se škrty 20 miliard na straně výdajů, není podle KSČM řešení.
Vzhledem k tomu, že tento návrh stále nenaplňuje představu o zásadní koncepční změně hospodářské
a rozpočtové politiky a vláda dostatečně nezohlednila ani výhrady z tripartity, KSČM bude hlasovat proti
návrhu státního rozpočtu 2016.
Autor: VV ÚV KSČM

! ! NEZAPOMEŇTE ! !
Zimní čas /návrat na středoevropský čas/ začíná 25. října 2015 /neděle/.
Změna času se projeví tak, že ve tři hodiny ráno se ručičky hodin
posunou o hodinu nazpět a tuto neděli tak tedy získáme 1 hodinu navíc.
Tak si pospěte ze soboty na neděli o hodinu déle!!!
A ráno si nezapomeňte přetočit hodiny a hodinky!!!

☺ A ještě něco málo pro zasmání ☺
Jde tatínek s malým Pepíčkem na procházku a potkají cizího pána. Pepíček ho vzorně
pozdraví, pán odpoví a když zajde za roh, tak se tatínek ptá:
„Ty toho pána znáš Pepíčku?“
„Ano, to je pán z ochrany ovzduší.“
„A jak to prosím tě víš?“
„No on k nám chodí, vždycky když nejsi doma a ptá se maminky, jestli je čistý vzduch.“
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Na co si dát pozor u inzertní
nabídky nemovitostí
Sazby hypotečních úvěrů jsou příznivé a realitní trh zažívá nebývalý boom. Prodávají se hlavně
menší byty určené k dalšímu pronájmu či rodinné byty s výměrou okolo 80 metrů čtverečních. Avšak
zvýšeného zájmu o nemovitosti využívají i nepoctivci, kteří chtějí prodat za každou cenu. Pokusíme se
jejich triky prohlédnout.
I když Asociace realitních kanceláří dělá všechno pro to, aby čas a peníze klientů nebyly v ohrožení,
mnohé inzeráty jsou stále klamavé. Proto rozhodně nemají být hlavním zdrojem informací o vytipované
nemovitosti. Bohužel to, že inzerce uvádí potenciálního zájemce v omyl, často vychází najevo až při
samotném vyjednávání koupě.
Už před schůzkou se ptejte, zda je inzerovaná cena nemovitosti konečná
První otázka vznesená k makléři by měla znít: „Byl jste osobně v inzerovaném bytě a máte smlouvu s
jeho majitelem?“ Asi vám to připadá logické, ale praxe je jiná. Vysoká poptávka na realitním trhu vede k tomu,
že mnozí zprostředkovatelé inzerují „cizí“ nemovitosti, lákají na atraktivní popisky i fotografie, a teprve až
seženou kupce, volají majiteli.
Inzerát by měl uvádět kompletní cenu nemovitosti, ale v zájmu její atraktivity neseriózní prodejci či realitní
makléři zamlčí tu vybavení, tu povinné pořízení garážového stání. A to mohou být částky v řádu statisíců
korun. Proto si už před dohodnutím osobní prohlídky ověřte, zda je inzerovaná cena bytu nebo domu opravdu
se vším všudy. A zeptejte se i na případné recepční a jiné služby.
Co se skrývá pod pojmem „užitná plocha“?
První otázka vznesená k makléři by měla znít: „Byl jste osobně v inzerovaném bytě a máte smlouvu s
jeho majitelem?“ Asi vám to připadá logické, ale praxe je jiná. Vysoká poptávka na realitním trhu vede k tomu,
že mnozí zprostředkovatelé inzerují „cizí“ nemovitosti, lákají na atraktivní popisky i fotografie, a teprve až
seženou kupce, volají majiteli.
Inzerát by měl uvádět kompletní cenu nemovitosti, ale v zájmu její atraktivity neseriózní prodejci či realitní
makléři zamlčí tu vybavení, tu povinné pořízení garážového stání. A to mohou být částky v řádu statisíců
korun. Proto si už před dohodnutím osobní prohlídky ověřte, zda je inzerovaná cena bytu nebo domu opravdu
se vším všudy. A zeptejte se i na případné recepční a jiné služby.
Co se skrývá pod pojmem „užitná plocha“?
Další problém může avizovat deklarovaná výměra bytu. Každý zájemce by si měl ověřit, zda „náhodou“
nezahrnuje i sklepní prostory. Ideální je uvádět obytnou a užitnou plochu zvlášť, ale inzerenti někdy využívají
jen pojem užitná plocha a do té patří všechny místnosti bytu a také balkon, sklepy nebo půda.
Makléři manipulují i s dispozicí bytu, kdy např. 1 + 1 označují za 2 + kk, nebo suterén za 1. podlaží. Je
tedy nutno „číst mezi řádky“, zeptat se na aktuální stav nemovitosti a diskutovat o každé položce inzerátu.
Nahlédněte do katastru nemovitostí
Nejhorší důsledky mívá dopad zatajovaných právních vad. V katastru nemovitostí nebo CzechPointu jde
přitom snadno zjistit, kdo je skutečný majitel vyhlédnuté nemovitosti a jestli není zatížena zástavním právem,
věcným břemenem či exekucí. V místě potenciálního bydlení se zajímejte také o občanskou vybavenost,
parkování a možnosti dojíždění za prací, studiem či zábavou autem i veřejnou dopravou. Mnoho informací
včetně případných rizik územního plánu lze vyhledat na internetu. Nebo si můžete zajistit službu zastupování
kupujících.
Obezřetností ušetříte čas a peníze
Experti na reality se shodují v tom, že pokud vydrží nízké úrokové sazby hypoték, budou příznivé
podmínky pro nákup nemovitostí ještě minimálně do konce letošního roku. Zřejmě tedy nastal nejlepší čas pro
realizaci snů o vlastním bydlení. Dobrá zpráva je, že třetině lidí se výběr nemovitosti podaří hned napoprvé. A
díky odhaleným trikům nepoctivých inzerentů a důslednému prověřování každé informace jich bude určitě
přibývat.
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Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

16. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
V pátek 25. září 2015 proběhlo 14. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na
programu 98 bodů k projednání.

Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
Krajské zastupitelstvo:
•
Rozhodlo o závazku kraje v minimální výši 894.289.000 Kč k zajištění dopravní
obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko, a to na období 10 let od data
zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní
dopravou
•

Vzalo na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

•
Rozhodlo neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě
DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, ve výši 10 mil. Kč na provoz severovýchodní části
vodního díla „Havarijní nápravná opatření“
•
Rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Petrovice, IČ 00576123, v
maximální výši 300.000,-- Kč určenou na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje
•
Schválilo aktualizaci Střednědobého
Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020
•

plánu

rozvoje

sociálních

služeb

v

Schválilo Koncepci rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

•
Rozhodlo zahájit přípravu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“
financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady
projektu 30.000.000 Kč
•
Rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace IT vybavení škol zřizovaných
Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního
programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč“
•
Rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace IT vybavení škol zřizovaných
Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního
programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč“
•
Rozhodlo zahájit přípravu projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z
Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu
25.000.000 Kč

Přeji všem čtenářům příjemné prožití teplých letních dnů.
Bruntál – říjen 2015

ing.

Jitka Hanusová

– zastupitel MS KZ

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit
dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.
Jan Werich

Přečti a pošli dál !!!
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SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY
Na hodnocení VČS je ještě brzy, protože výroční členské schůze, které by měly proběhnout celkem ve 30
základních organizacích, v době, kdy píši tento příspěvek, jsme asi v polovině.
Společně s předsedou OV KSČM se snažíme těchto hodnotících schůzí zúčastnit. Ne proto, abychom
kritizovali a kontrolovali, ale poradili a pobesedovali se členy ZO a blíže se seznámili s problémy
v jednotlivých základních organizacích.
Ale musím také konstatovat, že zúčastňovat se všech výročních schůzí je nemožné z časových důvodů.
Ostatně zde by se měli v daleko větší míře zapojit ostatní členové OV.
Konečné zhodnocení průběhu VČS bude po skončení všech plánovaných výročních členských schůzí v
okrese.
Nyní jen několik postřehů ze schůzí, kterých jsme se zúčastnili. Že předsedové ZO odvedli kus práce bylo
vidět na připraveném a projednávaném programu výročních členských schůzích. Možná se někteří pozastaví
nad tím, že píši „předsedové“, ale v mnoha případech tomu tak je. Někde to tedy byli jen a jen předsedové a
výbory ZO jakoby spaly.
Jedna věc mě tak trochu mrzí a tou je účast, nechci používat fráze, ale je to „STRANICKÁ DISCIPLINA“.
Kde jinde je možnost se setkat, pobesedovat a zhodnotit svou práci a přínos pro členy strany a
sympatizanty/občany/? Že to ale také jde, bylo vidět u jedné ZO v Krnově, kde byla účast celých 100%.
Doufám, že výroční členské schůze proběhnou zdárně ve všech organizacích, které nahlásily termíny
konaní a splní tak svůj účel pro který se pořádají. Završením výroční kampaně v ZO budou městské a okresní
konference a vše uzavře IX. sjezd KSČM v květnu 2016 v Praze.
Srubjan Cyril - místopředseda OV KSČM
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E K O N O M I K A
INFORMACE pro předsedy a hospodáře ZO KSČM
Opět se blíží konec roku 2015 a nám z toho vyplývá povinnost zajistit, aby veškeré příjmové a výdajové
položky v základních organizacích, týkající se tohoto roku, byly zúčtovány v účetnictví OV KSČM, jak nám to
ukládají zákonné předpisy o účetnictví.
K tomu je třeba zajistit následující úkoly:
1) dokončit výběr členských příspěvků a odvést na OV KSČM,
2) dokončit výběr členských příspěvků na volby a sjezd (25,- a 30,- Kč na člena a rok) a odvést
na okresní výbor,
3) zapsat veškeré příjmové a výdajové položky za rok 2015 do pokladní knihy, tuto uzavřít a
originál listů pokladní knihy předat k zúčtování na OV KSČM na střediskových poradách
v prosinci – nejpozději však do 31. 12. 2015 !!!
4) zpracovat a schválit ČS rozpočet na rok 2016 a v jednom vyhotovení předat na prosincových
poradách ekonomce OV KSČM,
5) zajistit úkoly, vyplývající z Pokynů k archivaci účetních dokladů ZO KSČM ze dne 24. 8.
2015 (rozdáno na poradách předsedů v měsíci srpnu).
Členské příspěvky, pokladní knihy a doklady k archivaci lze předat osobně na OV KSČM v Bruntále,
Rýmařovská 8, v době od 8,00 – 11,30 hodin nebo na střediskových poradách předsedů ZO KSČM a to :
14. 12. 2015 – v Bruntále
15. 12. 2015 – ve Starých Heřminovech
16. 12. 2015 – v Třemešné
17. 12. 2015 – v Krnově
Zpracovala: Spálovská
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce
s naplánováním času a použijete a použijete svého zdravého selského rozumu.
Mark Hume McCormack
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Listopad 2015
05. listopadu 2015
09. listopadu 2015
16. listopadu 2015
17. listopadu 2015
21. listopadu 2015
27. listopadu 2015

čtvrtek
pondělí
pondělí
úterý
sobota
pátek

16,00
15,15
13,00
15,00

Městská konference – Krnov
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
12. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
Státní svátek
Třešničkový pohár – Bruntál
Městská konference – Bruntál

Prosinec 2015
07. prosince 2015
11. prosince 2015
12. prosince 2015
14. prosince 2015
15. prosince 2015
16. prosince 2015
17. prosince 2015
18. prosince 2015
24. prosince 2015
25. prosince 2015
26. prosince 2015
31. prosince 2015

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

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

*
01. ledna 2016
05. ledna 2016
09. ledna 2016

pátek
pondělí
sobota

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

2016 *
Státní svátek
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
Okresní konference KSČM – budova OV KSČM

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem vlastně byl.”

* * * 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 *********************

