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VOLBY VOLBY a zase VOLBY
IX. Sjezd KSČM je za námi a nyní se musíme soustředit na druhý hlavní úkol
tohoto roku a to jsou volby do Senátu a krajského zastupitelstva.
Svým úvodem mého článku nechci rozhodně říct, že IX. sjezd naší strany není
důležitý, ale závěry sjezdu se budeme zaobírat po rozpracování usnesení. Z toho
plynoucí úkoly pak budeme zapracovávat do plánů činnosti okresní organizace pro
další období.
Zahájení krajské volební kampaně KSČM moravskoslezského kraje proběhlo dne
12. června v Brušperku. Pozvání dostali všichni kandidáti, kteří jsou na kandidátní
listině komunistické strany moravskoslezského kraje. Je škoda, že tohoto pozvání
využilo tak málo navržených kandidátů. Sice polovina není málo, ale …
Proběhla tam prezentace našeho kraje a představení jednotlivých kandidátů,
s čím vstupují a čeho chtějí po zvolení dosáhnout.
Nyní co musíme udělat pro zabezpečení volební kampaně v rámci našeho okresu.
Zorganizovat a také se zúčastnit předvolebních akcí v našem regionu. Jelikož na nějaké monstrózní akce
asi nebudou finance, budeme se muset zaměřit na takzvanou kontaktní kampaň.
V Bruntále to bude 23. září 2016 od 13:00 hodin na náměstí Míru, kde se bude konat předvolební mítink. Z
ostatních míst našeho okresu jsem termíny zatím nedostal, třebaže vím, že předvolební akce připravují.
Již v minulé Štafetě jsem některé úkoly zmínil a protože opakování je matka moudrosti budu se opakovat a
znova připomínat až do voleb, které proběhnou ve dnech 7. a 8. října letošního roku.
Volby nejsou jen záležitostí okresního výboru nebo volebního štábu, ale záležitostí a povinností všech nás
komunistů a sympatizantů. Blíží se doba dovolených a proto je potřeba se předstihu na uvedený termín
říjnových voleb připravit - abychom něco nezaspali.
Připomínám, že delegování člena nebo členů do okrskových volebních komisí je třeba nahlásit jméno a
příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu /vše dle občanského průkazu/, případně kontakt /pokud možno
telefon i email pro případnou nutnou komunikaci/.
A hlavně nezapomenout na náhradníky. Pokud by měl kdokoli námět či nápad jak oslovit a získat co nejvíc
voličů pro naše kandidáty je vítán.
Hlavní díl předvolební práce je před námi a proto doufám, že každý, kdo to myslí z naším regionem vážně
pomůže, abychom obstáli ve volební kampani na výtečnou.
Cyril Srubjan
místopředseda OV KSČM

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkaz na video z Brušperku je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5OrXTHPRUs

Přečti a pošli dál !!!
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Nové vedení KSČM
zvolené delegáty IX. Sjezdu KSČM

Na fotografii zleva:
Ing. Jiří Dolejš, místopředseda pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a
levicovými subjekty
JUDr. Zdeňka Lišková, předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM
Petr Šimůnek, první místopředseda
JUDr. Vojtěch Filip, předseda
Mgr. Helena Vrzalová, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM
PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda pro ideologii, propagandu a mediální činnost

Postřehy ze sjezdu
S odstupem času si stále silněji uvědomuji význam květnového IX. sjezdu KSČM v Praze. Význam ve smyslu
atmosféry ve které proběhl. Ač proběhl v Praze, tak nikde jsem nezaznamenal ani náznak protestu tvz. pražské kavárny.
Možná si pražská kavárna uvědomila svůj hluboký omyl a uznala schopnosti KSČM spravovat věci veřejné ve prospěch
lidí lépe, než jimi protěžované zejména pravicové strany. Určitě se tak stalo i díky našemu bezchybnému řízení krajů.
Kdy se ve velkém opravují silnice, budují nové hasičské zbrojnice, opravují nemocnice a zároveň i zařizují novým
vybavením a to tak zdatně, že např. Moravskoslezský kraj má pro letošní rok schválený vyrovnaný rozpočet. Na to ani
pražská kavárna nemůže říct půl křivého slova. Z tohoto pohledu vnímám IX. sjezd jako velmi úspěšný, protože vše
nasvědčuje tomu, že nás občané ČR začínají silněji vnímat jako úspěšnou stranu současnosti. Mgr. Fotis Fotopulos
delegát IX. Sjezdu KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti.

Albert Camus

Přečti a pošli dál !!!
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Kandidáti KSČM startovali v Brušperku
Brušperk se stal v neděli /12. 6. 2016/, místem setkání kandidátů KSČM do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a Senátu s občany. Ti zde odstartovali sou volební kampaň.
„Jedná se o zásadní volby pro náš kraj, který se potýká s řadou problémů, zejména s problémem, který se
dotýká OKD a jeho zaměstnanců. Dlouhodobě jsme upozorňovali, že privatizace strategických odvětví, jako
jsou doly, energetika, plyn, by neměla být uskutečněna,“ uvedl na setkáni lídr kandidátky a první náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka. Privatizace, která přinesla vlastnictví do rukou soukromého
kapitálu, sklízí dnes podle něj své smutné ovoce. „Jsou ohroženy desetitisíce pracovních míst, nejenom na
našich šachtách. Protože na OKD jsou navázány další podniky, a to řádu tisíců zaměstnanců, kteří by se mohli
dostat do vážných problémů,“ zdůraznil Babka s tím, že vláda řeší některé otázky zejména z podnětu pracovní
skupiny pro restrukturalizaci Moravskoslezského kraje a z podnětu Tripartity, kde KSČM má své výrazné
zastoupení.
Miroslav Hajdušík (KSČM), náměstek primátora statutárního města Karviná a druhý na kandidátní listině
komunistů do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, řekl: „Jdu do voleb s heslem Atraktivní kraj pro naše
děti. Jako otec dvou dětí chci, aby naše děti měly atraktivní život v našem kraji a neutíkaly jinam. Aby zde našly
práci a dobře se jim tady žilo.“
Další z kandidátů, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň (KSČM), který se současně
uchází o post senátora, uvedl, že cestovní ruch je důležitý pro celý Moravskoslezský kraj a daří se do něj zvát
návštěvníky. „StoupIa nám návštěvnost o deset procent a v tom bychom rádi pokračovali. Vidíme v tom
smysluplnost, neboť se díky cestovnímu ruchu tvoří nová pracovní místa,“ zdůraznil Strachoň.
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatopluk Recman (KSČM), odkázal ve svém projevu na
svůj červnový, rozsáhlý rozhovor v deníku Haló noviny. „Právě tam jsou popsány úspěchy a výsledky, a to od
roku 2008, kterých jsme v Moravskoslezském kraji dosáhli v koalici s ČSSD,“ upozornil Recman. Současně
vyzval k mobilizaci voličů, aby nezůstávali doma a ve volbách dali hlas KSČM. „To znamená, že chceme, aby
pokračovala koalice KSČM a ČSSD v Moravskoslezském kraji“ řekl. „Máme dva náměstky, jednoho prvního
náměstka, co nám tedy schází, je hejtman Moravskoslezského kraje. Přeji Josefu Babkovi, aby po vítězném
tažení KSČM v Moravskoslezském kraji se stal hejtmanem,“ dodal Recman.
Zmíněného předvolebního setkáni se zúčastnil také například poslanec Miroslav Opálka (KSČM),
europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) a další hosté. Součástí akce byl kulturní program, jehož součástí
bylo vystoupení dechové hudby Boršičanka, mažoretek, ale i kouzelnická show a balónková show.
HaNo (rad)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkaz na video z Brušperku je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5OrXTHPRUs

Přečti a pošli dál !!!
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1. máj 2016 v Bruntále
Oslava 1. máje v Bruntále, proběhla jako každoročně na hřišti Slavoje a hlavním organizátorem byl MěV
KSČM ve spolupráci s OV KSČM Bruntál. Letošní oslava se nesla i ve znamení voleb do Zastupitelstva kraje a
do Senátu PČR. Účastníkům oslavy byli představeni kandidáti, kteří nás budou zastupovat a jednat v zájmu
našeho kraje.
Přijeli se představit zastupitelé z Vrbna pod Pradědem s. Soudková a s. Fotopulos, Město Albrechtice
zastupovala s. Hanusová, která je lídrem naší kandidátky a s ní s. Špalek a s. Suda, za město Rýmařov pan
Koňařík, z Krnova s. Onderka, p. Suchomel a
hlavně s. Ladislav Sekanina, náš nadějný
kandidát do Senátu PČR.
Potleskem jsme přivítali také zastupitele z
našeho města s. Bačgoně, s. Baráthovou, s.
Dworokovou, s. Kotlára a s. Přasličáka. Při této
slavnostní příležitosti všichni vzkázali, že
potřeby pro dolních 10 milionů se prosazují
pomalu a tak při volbách nezůstávejte doma a
přijděte posílit naši stranu.
Zasloužilého potlesku se dočkal také s.
Kaňák za organizaci 1. máje a fotodokumentaci
tohoto aktu.
Následovaly projevy a jako první se prezentoval náš kandidát na senátora PČR s. Ladislav Sekanina. Ve
svém projevu se dotkl všeho, čeho se obyčejným lidem nedostává. Věci, jako jsou jistota práce a odpovídající
odměny za ni, sociální a zdravotní péče, které připadaly, jako samozřejmost se dnes stávají předmětem
nedostatečného zájmu. Vláda, která odmítá skládat účty a vyhýbá se parlamentní kontrole, nemá právo si tak
říkat. Česká televize a média vytvářejí atmosféru nesnášenlivosti, a kdo nekonvertuje s pravicovými názory,
nemůže se spolehnout ani na ochranu svých práv. A migraci? Od počátku tvrdíme, že příčiny je musíme hledat
tam, kde vznikly. Také odmítáme podněcování nenávisti k lidem pro jejich původ a přesvědčení a také
zneužívání těchto obav k politickým účelům. Tak, tolik ve stručnosti z projevu s.Sekaniny a ještě navíc, jako
dřívější zástupce ředitele ZŠ učil mládež poznání smyslu života a životních hodnot, aby nechtěli všechno jen
pro sebe. Na tom také stojí naše strana, která chce být společenstvím hrdých občanů, a svou aktivitu proměnit
ve prospěch lidí této země.
Ke krátkému projevu se také přihlásila také s. Hanusová. Víme, že působí jako lektorka rekvalifikačních
kurzů pro Úřad práce a vzdělává uchazeče i uchazečky o zaměstnání v marketinku a finanční gramotnosti. Byla
také místostarostkou a jako stávající zastupitelka minulých volebních období MSK má v kompetenci školství.
Také její projev byl projevem úspěchů, že se podařilo spolufinancovat z EU 103 projektů z oblasti školství
za více než 2 miliony Kč. Má velký zájem o obnovu učňovského školství a snahu, aby už nedocházelo k
poklesu kvality vzdělání.
S krátkou zdravicí vystoupil předseda OV KSČM s. Bačgoň, tlumočil pozdravy k našemu prvomájovému
svátku od našeho poslance s. Opálky a europoslankyně s. Konečné. Jinak že 1. máj má nezastupitelné místo v
kalendáři a ani 2 desítky let antikomunismu proti tomuto svátku, udělat z něj odsouzený pozůstatek minulosti,
vycházejí naprázdno. A vláda, ať složí účet z toho, jak naložila s národním majetkem a jestli z něj ještě něco
zůstalo lidem této země.
Tímto skončila oficiální část a začalo tradiční zábavné odpoledne. Na určeném středovém prostranství
vystupovaly dvě hodiny střídavě mažoretky, gymnastky – Koťata, mladí hasiči a hasičky a další dětské,
kolektivy, aby obohatily tento den radostí z pohybu, dobré nálady a úsměvy na tváři. A za to jim patří vřelý dík.
Mezi tím prodávaly příjemné učitelky s. Smutková a s. Dworoková losy do tomboly, do které připravili
pořadatelé celkem 99 cen.
Se slosováním měli práci s. Baráthová a s. Svoboda, našim ternem byla opět komentátorka s. Patíková,
která s inteligentním důvtipem dokázala celé odpoledne řídit, radit a také se usmívat na účastníky oslav.
Počasí bylo o mnoho lepší než loni, občerstvení k dispozici všeho druhu a tak si příští rok svátek jara,
lásky a práce zopakujeme.
Ludmila Habidová - členka MěV KSČM Bruntál

Přečti a pošli dál !!!
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1. MÁJ v Krnově
Poznámka k tradici.
Tradici 1. máje jsme si v Krnově připomněli již po 25 od politického převratu. 1. máj Svátek práce a jeho
význam, se nepodařilo přes různé snahy znevážit ani vymazat z kalendáře ani z paměti. V současné době jeho
význam a myšlenka naopak narůstá, proto a nejen proto je potřeba jeho myšlenku a tradici udržovat a
prosazovat. Nejsme na to sami, na mnoha místech po celé republice proběhly oslavy 1. máje.
Také u nás v Krnově jsme oslavili tento den již tradičně v zahradě -Střediska volného času dětí a mládeže
Méďa - dříve Střelecký dům pak dům Pionýrů nyní SVČ Méďa. Jeho zahrada také pamatuje tradici 1. máje již
více než před 100 lety. Tentokrát se dopoledne zaplnila více než 700 občany města.
Májové počasí nám opět přálo, naši spoluobčané, jak starší tak mladší, sympatizanti i zájemci o zábavu a
setkání opět přišli a zaplnili tuto zahradu. Hudba bratří Tlachů nám zahrála, tanečníci souboru Flesch, držitelé
titulů mistrů republiky předvedli své umění, další soubor The plaky (TEPLÁKY) zatančil skladbu nazvanou „s
politiky netančím“, skladba je ale zaměřena na jiné politiky - ne naše.
Děti měli možnost si vyzkoušet své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích a hrách, jízdou na koních,
vydovádět se na skákacím hradě nebo se seznámit s technikou policie ČR.
Dospělí se setkali se známými a kamarády, vyposlechli si projev soudruha Ladislava Sekaniny kandidáta do senátu a také zdravice hostů - náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje soudruha Ivana
Strachotě, dále také krajských zastupitelů - soudružky Jitky Hanusové a Pavla Bačgoně, předsedy OV KSČM
Bruntál. Setkání a diskuse byla možná s krajskými i krnovskými zastupiteli přímo na místě.
Občerstvení bylo dobře zajištěno a využíváno ve všech směrech.
1. MÁJ V KRNOVĚ SE OPĚT VYDAŘIL A BYL ÚSPĚŠNÝ - DVACÁTÝ PÁTÝ.
Poděkování patří všem, kdo se svým přičiněním zapojili a podílel na jeho přípravě a zdárném průběhu.
Petr Vartecký
MěV KSČM Krnov

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další fotografie z prvomájové akce naleznete na: http://www.ovkscmbruntal.cz/fotoalbum/1.maj-v-krnove/

Přečti a pošli dál !!!
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Volební úspěch si nejde koupit
Rozhovor Haló novin s prvním místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem
Jaká bude základní koncepce letošní kampaně KSČM pro krajské a senátní volby?
Snažíme se především kampaně pro krajské a senátní volby propojit. Protože
mnoho témat je společných – krajů se dotýká řada věcí, které projednává sněmovna, a
tím pádem i Senát, a naopak, každý senátor by měl ve zvýšené míře vnímat potřebu
krajů a regionů.
Nejsme bohatou politickou stranou, takže naše kampaň bude kontaktní. Je to již
tradice, která se v minulosti mnohokrát osvědčila. Navíc, naši voliči ani nevnímají
dobře, když se vyhazují peníze za billboardy a podobné věci.
Velice se nám osvědčilo nasazovat na kandidátky zkušené krajské zastupitele,
nebo starosty obcí. Okolí zná jejich práci a reakce v kontaktní kampani tomu
odpovídají. Je velkou devizou KSČM, že takových lidí má dost. A že prací těchto lidí
vytváří jakousi permanentní kampaň.
Jaká budou hlavní témata kampaně?
Velkým tématem letošní kampaně jistě bude bezpečnost občanů. Dále je to pochopitelně zaměstnanost,
byť toto téma je horkým zejména v určitých oblastech. Všichni víme, že nyní se řeší situace OKD v Ostravě a
hraje se o to, zda nevylétne nezaměstnanost v celém Moravskoslezském kraji, už tak dost vysoká. Problémy
jsou stále i v Ústeckém kraji, kde je vše navíc propojeno s tématem další těžby uhlí. Složitá situace je také v
Karlovarském kraji.
Velký význam pak mají naše další klíčová témata – zdravotnictví a sociální péče. V řadě regionů je
problém zajistit v odlehlejších obcích praktické lékaře, personál v nemocnicích, zubaře... Mít kvalitní péči jen
ve velkých městech, s tím se nemůžeme smířit, tomu nelze říkat kvalitní zdravotní péče. Velkým problémem je
rovněž bydlení. Zatím jen v minimální míře se podařilo rozjet městskou či krajskou výstavbu bytů pro seniory
či mladé rodiny.
Tématem krajských voleb také jistě bude – jakkoli se zdá, že jde jen o téma centrální – do jaké míry mzdy
rostou adekvátně tomu, jak roste ekonomika. Zde jsme ve shodě s odbory a domníváme se, že nerostou
adekvátně a že se zaměstnavatelé snaží neúměrně navyšovat zisk a těžit z toho, že jsou u nás dlouhodobě nižší
platy, a že lidé nejsou zvyklí se o spravedlivé navyšování mezd hlásit tak razantně jako v některých západních
zemích. Podobné je to v otázce nájemného. My v této souvislosti dokonce hovoříme o „divokém východě“.
Pokud vycestujete na západ od našich hranic a začnete studovat zákony o nájemním bydlení, vidíte mnohem
přísnější a jasnější pravidla. U nás na sebe zákony vůbec nenavazují a umožňují majitelům domů dělat si v
podstatě cokoli. V Německu, Rakousku, Švýcarsku, Norsku není možné svévolně navyšovat ceny za bydlení
tak jako u nás.
A nezapomeňme také třeba na tématiku sucha a zadržování vody v krajině. Obávám se, že i letos nás
příroda donutí toto téma velmi vnímat.
Oproti minulosti je zde jeden rozdíl. KSČM nesla v uplynulých letech v řadě krajů odpovědnost. Projeví
se to v kampani a máme se čím chlubit?
Práci krajských zastupitelů jsme zhodnotili i na ústředním výboru, a to s uspokojením. Nebyl zaznamenán
žádný problém, incident, žádná aféra, která by nás doprovázela do těchto voleb. KSČM se může v každém z
krajů, kde se podílela na vládě, úspěchy pochlubit. Vezměte, jak se v Karlovarském či Ústeckém kraji velice
rychle vypořádali s dluhy, které zde zůstaly po předchozích vedeních. V oblasti zdravotnictví se našim
krajským politikům podařilo kupříkladu podepsat dohody o zajištění přeshraniční zdravotní péče, neboť máme
v pohraničí místa, kde je pochopitelně rychlejší dojezd lékaře třeba z Německa nebo Polska.
Myslím, že lidé naši práci vidí a oceňují. V Moravskoslezském kraji již při minulých volbách pozorovali,
že hlasy pro KSČM už nejsou jen takzvanými protestními hlasy, hlasy všeobecné nespokojenosti. Už se jim
podařilo získat občany na svou stranu svou prací, začali získávat tzv. programové hlasy. Věřím, že tento trend
se nyní bude po úspěšných čtyřech letech práce v mnoha radách a zastupitelstvech přesouvat i do dalších krajů.
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Co by KSČM považovala za svůj volební úspěch?
Za úspěch bývá obvykle považováno získat víc než v minulém období. Kdybychom byli schopni v devíti
krajích sestavit krajskou vládu a získat v jednom kraji hejtmana, byl by to jasný úspěch. Volby ovšem nejsou
jen o volebním výsledku, dohrávají se ještě v povolebních vyjednáváních. Musíme být také schopni být
důvěryhodnými partnery.
Tyto volby budou asi specifické tím, že se očekává nástup hnutí ANO. Otázkou je, kolik získá hlasů, a jak
se postaví ke KSČM ve zmíněných povolebních vyjednáváních.
Hnutí ANO podle mne zdaleka neuspěje tolik, jak se ještě nedávno očekávalo, nebo stále ještě očekává.
Myslím, že občané velmi dobře vnímali, jaké problémy má hnutí ANO na radnicích velkých měst, kde se kvůli
rozhádanosti a programové neujasněnosti frakce ANO začaly rozpadat a s nimi se rozpadly často i vládní
koalice. Veřejnost také jistě vnímá pochybné výsledky ANO ve vedení Prahy.
Nějaké hlasy ANO samozřejmě získá. Je ovšem otázkou, kde tyto hlasy takříkajíc „bude brát“. Budou to
hlasy tradičních voličů ODS a TOP 09? Nebo ANO získá bývalé voliče ČSSD? V tomto myslím ještě není
jasno, a proto mluvit o povolebních vyjednáváních je velmi předčasné. Přesto si troufnu říci, že hnutí ANO
může po volbách spoluvytvořit řadu středolevicových koalic a my jsme připraveni k nim přistupovat
pragmaticky. Koneckonců, v některých městech vidíme, že koalice KSČM, ČSSD a ANO jsou možné.
Nebojíte se, že by hnutí ANO, třeba svou nově zdůrazňovanou blízkostí k prezidentu Zemanovi, mohlo
lovit i mezi komunistickými voliči?
Toho se příliš neobáváme. Myslím, že naši voliči dobře vidí, že politika, kterou ANO prosazuje na
celostátní úrovni, je pravicová – vždyť je to hnutí ANO, které brání daňové progresi a řadě sociálních opatření.
To je pro naše voliče klíčové, jakkoli mohou mít souběžně sympatie k prezidentovi Zemanovi. My dlouhodobě
soupeříme o hlasy nikoli se středovými a pravicovými formacemi, ale se sociálními demokraty. A zde by podle
mne měla mít obavy spíše sociální demokracie než my, protože ČSSD má za sebou velmi podivné období. Stačí
připomenout, jak ve vládě pod tlakem ANO a lidovců rezignovala na úpravu dopadů církevních restitucí či
spravedlivější daňový systém. Nebo, jak váhavě prosazuje české národní zájmy na úkor diktátů z Bruselu.
ANO má takřka neomezené prostředky na kampaň. Kolik proti tomu investuje do kampaně KSČM?
Na senátní volby to bude šest milionů korun, přičemž v rezervě máme milion pro druhé kolo voleb. Na
kampaň v krajských volbách dáváme z centra sedm milionů korun, plus zhruba stejnou částku věnují jednotlivé
krajské výbory KSČM. Řekněme, že naše horní hranice je 20 milionů korun. Sociální demokraté, navzdory
tomu, jaké mají problémy s aférou Altner, ohlásili, že utratí 80 milionů. Pan Babiš nedávno řekl, že „budou mít
levnou kampaň jako vždycky“, a že na ní dají 60 milionů. Z toho vidíte, že jsme zhruba na jedné čtvrtině
výdajů oproti ostatním politickým stranám. Přesto věříme, že si volební úspěch nelze prostě koupit. A také to
máme ověřeno z minulých let.
Jistě se bude diskutovat i o tématu migrace.
Bezpochyby. Nedávno se objevila zpráva, že ve Vídni ubil starou paní nelegální přistěhovalec. S každou
takovou zprávou se přivalí další vlna emocí. Migranti samozřejmě zatím nemají zájem se u nás usídlovat a snad
přes nás ani zatím nevedou migrační trasy, ale ta situace se může rychle změnit. To lidé cítí a bojí se. Je potřeba
jim dát záruky. A o to se mohou zasloužit i kraje, když třeba jasně odmítnou, aby se na jejich území budovala
nová detenční zařízení.
Nebojíte se, že se tématu chopí extremisté?
Mnoho lidí v této otázce vládě nevěří, čemuž se nelze ani divit. To je situace, kdy se budou objevovat lidé
nabízející jednoduchá a rychlá řešení, především na krajní pravici. Myslím, že je úlohou našich kandidátů, aby
ve svých projevech nezamlčovali rizika migrace, aby poukazovali na hlubší příčiny a zároveň dali jasné záruky,
že nedopustí ohrožení bezpečnosti občanů a budou stát v této věci vždy na jejich straně.
HaNo, Jan STERN
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Společná schůze na OV KSČM u
příležitosti konání IX. Sjezdu KSČM
Dne 31. května se konala z iniciativy MěV KSČM s. Kaňáka společná schůze všech ZO z území města a
byli pozváni také naši příznivci, aby se setkali s účastníky IX. sjezdu KSČM. Mezi hlavními hosty byl první
místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, náš kadidát do senátu s. Ladislav Sekanina a kandidáti
podzimních voleb do kraje s. Jitka Hanusová, Pavel Bačgoň a Fotis Fotopulos.
Jako první se ujal slova s. Sekanina, představil se zúčastněným stručným životopisem. Jako pedagoga se
jej velmi dotkl r. 1989, který vyprodukoval kolem něj lidi, kteří mysleli jen na sebe a když poznali, jak chutná
moc neváhali ji využít. Kritizoval dosud špatnou službu senátu v objasňování a prosazování ústavních a
sociálních práv. Pro svou volební kampaň nechce žádné billboardy, své voliče chce získávat na ulici mezi
lidmi. Také je ochotný setkávat se se soudruhy jakékoliv ZO KSČM a po spoustě antikomunistických
informací, které lze před volbami očekávat, nevadí mu setkání s odmítavými postoji a dá se do polemiky s těmi,
kteří minulou strukturu rozbili, ale nic lepšího nevytvořili. s. Sekanina si nás všechny získal, rozhodně mu dáme
hlas, ale konkurence je tvrdá a je mezi
nimi i lékař.
Další slovo dostal s. Šimůnek, který
začal základními údaji ze sjezdu. Bylo
zajištěno bezpečí z hlediska policie, také
lékařská péče byla v pohotovosti, ale nic
z toho nebylo potřeba.
Sjezdu se zůčastnilo356 delegátů,
203 hlasy byl zvolen stávající předseda
s. Filip a náš host s. Šimůnek obhájil
post prvního místopředsedy a bude mít
na starosti vnitrostranickou práci a
ekonomiku. Nevynechal také funkce
nově zvolených místopředsedů s.
Dolejše a s. Skály.
V projevu s. Filip nevynechal s
poděkováním nikoho, za kterým stojí
poctivá práce v zastupitelstvu měst, obcí
a hlavně krajů, které dokáží posílit naši autoritu. Máme celorepublikově 182 krajských zastupitelů.
Zazněla i kritická slova, že se málo vymezujeme, ale při tom se staráme o neustálé plnění volebních slibů, které
ČSSD už dávno opustila, jako jsou církevní restituce, změny daňového systému a jiné. Také je slabý náš
mediální obraz zaznělo v kritice, ale ten je dán tím, jak jsou naši zastupitelé přijímáni na veřejnosti. Sám s.
Šimůnek se zaměřil na mládežnické organizace, které nesou název KSČM, ale naši spolupráci se vymykají.
Proto navrhuje vznik mladých 14 až 15-letých, kteří by formou nějakých kroužků k nám našli cestu a potom už
stále věděli kam patří. Ze sjezdu vzešlo 9 priorit, kterými se bude řídit naše strana do X. sjezdu a se kterými
bude pracovat.
Sjezdu se zúčastnilo mnoho zahraničních hostů, Řecka, Francie, Slovenska, Portugalska, Běloruska, Číny,
Venezuely, ale hlavně z Ukrajiny s. Petr Symoněnko, který poděkoval naší KSČM za solidaritu a pomoc v boji
který vedou ukrajinští komunisté v podmínkách kompradorského režimu od února 2014.
USA chtějí oslabit Evropu tím, že vyvolávají válečné konflikty, které slouží k migraci. Chtějí světovládu a
ty vojenské konvoje, nejsou jen tak party spojeneckých vojáků na cestě, ale aby jsme je viděli a souhlasili se
smlouvou TTIP a jejich modifikovanými potravinami, poškozovali zdraví svých občanů. Potom následovala
ještě diskuze, kterou s. Šimůnek zvládal bez problémů a celou tu naši levicovou rodinu natáčel s. Kaňák více
než jednu hodinu. Členovi MěV KSČM Krnov s.Vinklerovi se nelíbilo, že když byly v televizi šoty ze sjezdu,
tak stále zdůrazňovali, jak komunistů ubývá, že se nikdy nezměníme a z našich rozporů měli radost. S odpovědí
přispěchal s. Bačgoň, „nesmíme se nechat utopit v rozbouřených vodách, antikomunistické služby dělají buď
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placení agenti ne nevzdělaní politici a my k našemu mediálnímu vlivu máme už na profesionální úrovni webové
stránky, Futuru, KSM, HaNo a další.
S. Fotopulose zajímala práce s. Skály. S. Šimůnek konstatoval, že s. Skála je místopředseda ÚV KSČM, na
starosti bude mít propagandu a mediální činnost a z jeho slov na sjezdu - kapitalismus nezůstává na místě, tak i
my se musíme snažit nedávat prostor populistům, přidat na solidaritě ,práci s odbory, zamezit rozkrádání
veřejných financí a uprchlické krizi. To jsou jeho úkoly kterými se bude zabývat.
S.Vartecký se dotkl odborů a stížnosti, kterou na naši adresu pronesl předseda odborů pan Středula.
Poděkoval sice za spolupráci, ale měl také výhrady, že jsme nepodpořili strop pro zvyšování nájmů a volné
svátky v marketech. S. Šimůnek řekl, že Odborových svazů je přes 30 hodně jich vyjmenoval a zdůraznil, že
nejsou jednotní ani mezi sebou a z takového spojení má naše strana obavy. Chceme být jednotní ve slovech i
činech. Migrace - Němci a EU nás osočují že jsme xenofobní. S. Šimůnek - není to pravda, zajistili jsme domov
3OO Ukrajincům, starali jsme se o Řeky, Korejce, Vietnamce - prý Ti za nás dělají. To také pravda není, jen si
odpracovali své bezplatné vzdělání u nás.
Byly nějaké námitky z volebních obvodů a výborů kraje. - Cílem politiky našich krajů je zvyšovat
schopnost konkurence jednotlivých regionů a v určitém období se dostat k potřebné částce z Bruselu a tímto se
zmenší mezi regiony rozdíly.
Sudetáci - 28. 5. 2016 se konal sjezd SL, kterého se zúčastnil ministr kultury Herman a velkou podporu
mají u Sobotky, Bělobrádka, Schwanzenberga a primátora města Brna Vokřála.
Protestní akce připravil KČP a další vlastenecké sdružení. Za KSČM se akce zúčastnil s. Skála, s. Semelová, s.
Grospič a komunisté z Brna a dalších měst. Co k tomu dodat musíme - být na stráži a nadále bojovat protože
„Zůstane-li naše pohraničí České, zůstane Českou i celá naše vlast“.
Nakonec ke krajským volbám - s. Šimůnek - při akcích máme občanům nabízet řešení nezaměstnanosti na
základě hospodářského růstu, ochranu míru ve světě, úctu k mezinárodnímu právu všem a odmítáme dobyvačné
války - pojďme k volbám a volme kandidáty KSČM!
HaLu

Setkání se zastupiteli města Bruntál
Dne 22. dubna 2016 se konalo na OV KSČM setkání se zastupiteli města Bruntál.
Slova se ujal s. Svoboda, který jako předseda „kontrolního výboru“ věděl všechno co bylo třeba
zodpovědět.
Setkání zastupitelů před zasedáním zastupitelstva pro zajištění jednoty při hlasováních, tak abychom stále
získávali ve volbách podporu občanů. V tomto
výboru pracuje také s. Pavel Bačgoň, p. Michaela
Valouchová, s. Jiří Patík a ještě dalších 6 občanů.
Za předsedu finančního výboru s. Františka
Cába se dostavil s. Přasličák. P. Smutková je
zapojena do školské komise a také náš nejmladší
zastupitel p. Franěk. Oba jsou někdy hodně
vytížení z kulturních akcí pro děti, mládež i dospělé
v našem městě.
S. Kaňák je v dopravní komisi, která
neodpovídá za komunikace, které spadají do oblasti
mimo město.
Za všechny komunistické zastupitele prohlásil s.
Svoboda, že se všichni budou chovat i nadále čestně
a zásadově.
S. Bačgoň podotkl, že by potřebovali při veřejném zasedání mít za zády aspoň desítku občanů, aby s jejich
pomocí mohli prosadit co je potřebné pro všechny občany města.
Diskuze se obrátila i jiným směrem - v ČR je denně zašantročena, rozkradena, nebo špatně použita nějaká
ta miliarda Kč.
HaLu
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Šuk, Zeman i Troška.
Tolik umělců a známých tváří najednou se dlouho neprojevilo v jeden moment. Způsobí to povyk
Komunistické Haló noviny oslavily v minulých dnech čtvrtstoletí své
existence. K jejich výročí jim popřály desítky politiků i umělců, o jejichž slova se
Haló noviny podělily ve svém čtvrtečním vydání /2. 6. 2016/. Přání vzbudila
velký ohlas mimo jiné i na sociálních sítích.
Prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, jihomoravský hejtman Michal Hašek, ale i režisér
Zdeněk Troška, houslista Jaroslav Svěcený či gynekolog a porodník Karel Šuk. Ti všichni se rozhodli popřát
komunistickým Haló novinám k jejich 25. výročí existence.
„K pětadvacetinám přeji Haló novinám, aby se nenechaly otrávit konkurencí. Vyplňujete prostor, který má
právo na existenci,“ uvedl prezident Miloš Zeman.
Předseda Senátu Milan Štěch ve svém přání ocenil, že se Haló noviny nikdy neschovávaly za politickou
nestrannost. „Osobně zastávám názor, že by veřejnost měla mít přístup k co nejširšímu spektru informací. Lidé
chytří a vzdělaní se ve zdrojích informací umí orientovat a vyberou si ty, ke kterým se přikloní. K tomu by
všechna média měla přispívat svou pestrostí,“ uvedl.
Jihomoravský hejtman Michal Hašek pro změnu pozvedl imaginární číši výborného jihomoravského vína a
popřál čtenářům objektivní a pokud možno i pozitivní zprávy z domova i ze světa.
„Haló novinám bych rád popřál hlavně stále spokojené čtenáře, kteří si nepřestávají držet svůj názor,
mnoho pozitivních zpráv a minimálně ještě dalších pětadvacet let existence,“ podotkl zpěvák a skladatel
Dalibor Janda. Režisér Zdeněk Troška popřál periodiku, aby bylo stále tak objektivní a úspěšné, jako
předcházející čtvrtstoletí. „Zejména v té dnešní dynamické době, plné rozporů a nespravedlností. Taky aby i
nadále Haló noviny pomáhaly lidi sbližovat. To jim z celého srdce přeji k další pětadvacítce. Mám sice dojem,
že v jednačtyřicátém roce budu méně aktivní než dnes, ale na oslavu padesátého výročí se těším ještě víc,“
uvedl Troška.
„Stejně tak jako každému periodiku, které hojně a dobře píše o české kultuře, včetně mé milované klasické
hudby, přeji dlouhý život! Děkuji za to a blahopřeji Haló novinám k 25. narozeninám!“ řekl houslista Jaroslav
Svěcený.
Podle politologa Oskara Krejčího jsou Haló noviny jediným dospělým tištěným médiem v Česku, a to pro
své samostatné uvažování a jednání. „Je to statečné, ale zároveň smutné, protože dospělost potřebuje partnera...
Samostatné uvažování a jednání vyžadují od novin dobré autory a co nejpozdější uzávěrku. Jestliže mají noviny
informovat a pomáhat organizovat, musí dnes odmítat falešný jazyk zakrývající problémy či přehazující
znaménka. Do minulosti odešel čas prázdných slov, je třeba dávat věcem, událostem i lidem pravá jména.
Pýchou Haló novin budiž schopnost diskuse a schopnost prorážet informační embargo,“ myslí si Krejčí.
„Čtvrtstoletí uběhne jako voda, zvláště v deníku. Den co den Haló noviny představovaly a představují
jediný tisk, který přenáší do budoucnosti štafetu levice. Proto nemají ustláno na růžích. A to je dobře, protože
na růžích se povalují nemakačenkové a růžovými sady se procházejí miliardáři, kteří ukradli majetek lidem
práce. Takže přeji: výdrž!“ podotkl básník Karel Sýs.
K tomu, že si z denního tisku vybírá právě Haló noviny, se přiznal při své gratulaci porodník a gynekolog
Karel Šuk. „Jednotlivé rubriky – kulturní, sportovní, politická – a komentáře převyšují mozkové poluce pánů
redaktorů z jiných tiskovin. Těším se, že v dalších letech bude tato vysoká úroveň, objektivita a stranění nám
milionům ‚dolních‘ zůstane zachována. Obzvláště si vážím, že se nesnížily k urážkám hlav našeho státu, té
současné i té minulé,“ řekl.
„Přeji Haló novinám k pětadvacátým narozeninám plastickou operaci a lepší stravování, aby byly v
kondici, protože nároky stoupají,“ popřála periodiku spisovatelka Lenka Procházková.
Happy Birthday, to mimo jiné popřál komunistickému deníku zpěvák Michal David. „Haló noviny již slaví
své čtvrtstoletí, a tak bych rád popřál všem z redakce a i věrným čtenářům mnoho zdaru do další pětadvacítky,
abychom mohli pořádně společně oslavit tu padesátku,“ řekl.
„Jsem rád, že jsou noviny, které se s jistým ponorem zabývají kulturou v tom nejširším slova smyslu.
Kultura totiž není jen film, divadlo či výstavy, ale také vzájemná slušnost, respekt k odlišným názorům nebo
zcela obyčejná lidská vlídnost. Kultura je také úsměv, který patří k pozdravu. A tak Haló novinám přeji hodně
úsměvů,“ řekl moderátor Petr Jančařík.
Zdroj: Parlamentní listy
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Nacismus a komunismus nelze srovnávat
Že mezi komunismus a nacismus staví rovnítko jen idiot, napsal už před lety i profesor Václav Bělohradský. K radikální levici má
jinak řadu averzí. Házet nás, komunisty, do jednoho pytle s nacistickou verbeží vyžaduje nejen IQ tykve, ale i
nulové svědomí a „morálku“ tchořího pižma.
Dopřává-li si obojí advokátka Samková, měla by vrátit diplom i maturitní vysvědčení a dát se na doživotní
pokání. Dostát nárokům obou dokladů o vzdělání totiž předpokládá vědět, že Hitler to ze žvanila bavorských putyk
dopracoval až na kancléře jen díky „elitám“ 30. let, jimž slíbil utopit komunismus v krvi. Právě o tom byl i obludný
mnichovanský holport, jímž naši zemi třetí říši vydaly „sladká Francie a hrdý Albion“. Hitler pak, tak jako každý
bin Ládin, obrátil zbraně i proti svým »demokratickým« sponzorům. I je potom musel před nacistickou genocidou
zachránit hlavně Sovětský svaz, jehož programem bylo právě komunistické krédo. Až k zemi se mu za to klaněli i
Roosevelt a Churchill, sám antikomunista do morku kostí.
Až se Samková probere z fanatického rauše a doplní si své děravé vzdělání, osvítí ji to i na téma, které ji
k urážkám na naši adresu přivedlo. Terorismus pod »islámskou« fanglí vždy šel a jde i dnes po krku především
komunistické a každé skutečné levici. Počínaje osvícenou, sociálně vstřícnou vládou Afghánistánu 70. a 80. let - až po sekulární Sýrii,
nabízející víc lidských práv, než všechny ostatní země Blízkého východu dohromady. Teroristickou chátru, která jim vyhlásila krvavý
džihád, změnil z hejna groteskních hadrníků v sílu, masakrující statisíce, poťouchlý sponzoring týchž »demokratických mocností«, které si
piplaly už Hitlera a pak se nestačily divit. Brzezinski se tím v týdeníku Time vychloubal už na prahu 80. let. Fakty, usvědčující in flagranti
dnešní liberální svatoušky, neskrblí ani americká média.
Pravému opaku toho, čím se Samková lacině zviditelňuje, přitom slouží i její inkviziční blábol proti islámu. Svádět zvěrstva, dějící se
jeho jménem, na samotný Korán, je stejný logický zkrat jako vyčítat křižáky v potocích krve »osvobozeného Jeruzaléma« každému z
dnešních křesťanů. Islám je vírou půldruhé miliardy lidských bytostí. Drtivou většinu z nich drží v mezích morálních zábran, podobných
zákazům křesťanského Desatera. Pasáží, plných krajně nesnášenlivé intolerance, je spousta i ve Starém zákonu. Dvojí metr je trapným
švindlem i v tomto případě. Měla by si ho odpustit i advokátka Samková. Korán, vzniklý až šest století po křesťanství, se hlásí i k jeho
klíčovým postavám a tématům. To třeba co možná kultivovat, a ne se jarmarečně »zviditelňovat«. Koho nepohání sobecká hysterie, ale
zdravý rozum a odpovědnost, ten ví, že bohabojné muslimy třeba od fanatiků izolovat, a ne jim je nahánět do náruče. Samková je jedním ze
stachanovců pravého opaku.
Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM

Vážený primátore města Brna, vážená brněnská radnice!
Vzhledem k tomu, co se děje již 10 let ve vedení města Brna, jsme nuceni postavit se proti snahám přepisovat dějiny a lživě je interpretovat ve
vztahu k působení německého obyvatelstva v českých zemích prakticky od Bílé hory až po dnešek. Plně stojíme za slovy předsedy Národní rady
Klubu českého pohraničí př. RSDr. Milana Richtera CSc., která přenesl na shromáždění vlastenců v Brně na Komenského náměstí u sochy zakladatele ČSR
T. G. Masaryka; shromáždění proti lžím, demagogii, a přepisování dějin, zejména od r. 1918, 1933 až po r. 1945. Proti provokačnímu pochodu sudetáků a jejich
„českých“ příznivců na trase z Pohořelic do Brna, na pamět tzv. pochodů smrti při odsunu v r. 1945.
Předseda NR KČP řekl: „tyto akce měly zamaskovat to podstatné, postavit český národ na pranýř za tzv. zločiny proti sudetským Němcům po
porážce hitlerovského Německa a zrelativizovat genocidu hitlerovského Německa a sudetských Němců proti ČSR a Českému národu. Vyvrcholením je
závěrečný pochod sudetáků a jejich příznivců na trase z Pohořelic do Brna před jejich transferem do Rakouska“. „V Brně a ČSR mohli po válce
zastat antifašisté a kdož nezradili svou vlast“. Richter odmítl princip kolektivní viny.
„Nezapomínáme , že až 90 % občanů ČSR německé národnosti přijalo s nadšením státní občanství Velkoněmecké říše, přes 1,1 milionů bylo
vyznamenáno Hitlerem za aktivní podíl na rozbití ČSR, podíleli se na 360.000 zmařených životech občanů ČSR v nejkrvavější genocidní válce
lidské historie vyvolané Německem a po prohrané válce se nepoučili, protože se zejména v pohraničí dopouštěli ve formací např. wehrwolfů teroru
na českých občanech“.
My dodáváme, vzdal se současný Sudete landsmannschaft svých „20 bodů“, zaujatých plánem sudetoněmecké rady 7. května 1961 a přijatých
spolkovým shromážděním Sudetoněmeckého krajanského sdružení? Nikoliv. Nordická lež vystupovala vždy v pozadí dlouholetých provokací vůči
ČSR, ČSSR a nyní proti okleštěné ČR. Svaz vyhnanců a jeho součást Sudeten landsmannschaft, revanšisti síly Bundesnachrichtendienst a BRD stály v pozadí
rozbití ČSFR, Jugoslávie i SSSR, spolu s domácí i zahraniční iredentou a kolaboranty, v těchto zemích. A jako kostlivec ze skříně vystupuje i nyní. A líbivými
akcemi, podbízením se a rádoby přátelskými akcemi k našim vstřícným politikům, kteří vědomě či záměrně, nebo někteří nadšeně věří staletým, jen s dobou
obměňovaným praktikám se zamlžovanými cíly německého „Drang nach Osten“.
Hospodářsky jsme již zcela podřízeni Německu. A Evropa rovněž. Loutkové divadlo s novodobým stěhováním národů z muslimských zemí, po
totálním rozbití NATO a USA těchto států a jejich infrastruktury, má zastřít dlouhodobé cíle globálního kapitálu na rozvrácení světa a nastolení nového
pořádku. Kdo je obět a kdo agresor v posouvání se NATO a USA na východ? A co madam Albrightová prohlásila, volně tlumočeno, „že není dobře, aby
jeden stát (RF) vlastnila nezměrné nerostné zdroje Sibiře a Ruska!“ Do toho dobře zapadají dlouhodobé strategické cíle BND a Svazu vyhnanců, včetně
SL. Je vysloveně zrádcovské, jestliže vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jejíž premiér vyšle oficiálního člena vlády p. D. Hermana na letošní sněm SL
v Norimberku. Partnerem pro ČR je pouze vláda BRD a nikoliv Bavorská, nikoliv SL (Sudetenlandsmanschaft) ! ! ! Znovu a znovu se vracejí prorocká slova pres.
Dr. Edvarda Beneše: „Může stát, tak jako v minulosti, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou
nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte (Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít
vlastizrádci, kteří budou o usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky (což se již stalo)…
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to
kdokoliv a v kterékoliv době!“ (Praha, květen 1947). (a dnes si můžeme dosadit jména politiků, kolaborantů a zrádců po r. 1989 a po nezákonné rozbití
ČSFR v r. 1992.
Nikdo nedal mandát těm, kteří hlasovali v listopadu 1992 pro rozbití ČSFR. Nikdo z 15. milionů občanů této země, jen pár iredentistů ze Slovenska a pár
zrádců z čekých zemí! A nikdo nepověřil všechny ty, kteří vycházejí vstříc SL, Posseltům a Svazu vyhnanců! Tak jaké v Brně, Norimberku, Augsburgu, Praze či
jinde. Zadržte , dokud je čas.
MěR KČP(Klubu českého pohraničí Bruntál, Krnov, Opava
V Bruntále dne 2. 6. 2016
a MS KR (Moravskoslezská krajská rada KČP)
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Díky operativnímu leasingu vozidel ušetříte
mnoho času, peněz a starostí
Operativní leasing vozidel výrazně snižuje firemní náklady, a protože je stále cenově dostupnější, jeho
obliba roste. Od tradičního leasingu se odlišuje tím, že po skončení smlouvy zůstává vozidlo majetkem
leasingové společnosti.
Protože z ceny vozu zaplatíte pouze část odpovídající jeho opotřebení v období leasingu, například tří let,
všestranně ušetříte.
Podle odborníků se operativní leasing stává opravdu výhodným při provozování alespoň 10 firemních vozidel,
protože toto množství už obnáší značné administrativní a personální nároky. Podnikatelé mu však dávají přednost
nejen z ekonomických důvodů, ale také pro komfort, který přinášejí doprovodné online služby pro správu vozového
parku.
Co získáte využíváním operativního leasingu vozidel:
• snížíte provozní a investiční náklady, množství administrativy a vše máte pod kontrolou
• leasingovou splátkou hradíte jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozidla
• nemusíte skládat žádnou akontaci – platíte fixní měsíční splátky a využíváte 100% servis
• zbavíte se starostí, protože za všechna rizika spojená s vozem odpovídá lesingová společnost
• celé splátky operativního leasingu vozidel zařadíte mezi daňově odpočitatelné položky
• stabilizujete budoucí firemní cash flow, protože si předpokládané služby předplácíte
• vylepšujete image své společnosti pravidelnou obměnou starších aut za moderní vozy
Operativní leasing vynesla na výsluní krizová léta, kdy firmy intenzivně hledaly možnosti úspor. V roce 2015
vzrostl jeho podíl na financování nových osobních firemních vozidel v České republice téměř o 5 %, na úkor
podnikatelských úvěrů a finančního leasingu.
Podnikatelé si začali uvědomovat, že automobil je pouze prostředkem k rozvoji firem, a není nutné ho vlastnit.
Tento trend je v souladu s rozvojem plného outsourcingu a zaměřením na efektivní řízení nákladů. Podporuje ho
také zvýšená poptávka po online elektronických službách a chytrých aplikacích. Leasingové firmy nabízejí například
elektronické knihy jízd či online školení řidičů.
V dnešní složité době každý uživatel uvítá i to, že leasingová splátka zahrnuje řadu služeb a zákonných
povinností, mezi které patří servis vozidla, výměna pneumatik, asistenční služby při nehodách, poruchách či
odcizení vozu, dálniční známky, vyřizování pojistných událostí, silniční daň, zákonné a havarijní pojištění, poplatek
za rádio nebo tankovací karty.
Operativní leasing vozidla z daňového hlediska
Z pohledu daňového poradce je operativní leasing vozidla pro podnikatele často výhodnější než podnikatelský
úvěr nebo finanční leasing. Celou splátku operativního leasingu lze totiž zahrnout do daňových nákladů (na rozdíl
od finančního leasingu), protože je považován za službu. Nájemné u operativního leasingu je tedy daňově
uznatelný náklad.
Praxe však přináší i odprodeje vozidel po ukončení operativního leasingu nájemci. V takových situacích je
nutné provést test kupní ceny. Splátky zůstanou daňově uznatelné pouze v případě, je-li kupní cena vyšší nebo
stejná jako daňová zůstatková cena evidovaná v účetnictví pronajímatele.

Polovina poskytovatelů úvěrů nehraje férově
Česká obchodní inspekce loni prokázala rozsáhlé porušování zákona o spotřebitelských úvěrech.
Odhalila nedostatky u více než poloviny kontrolovaných subjektů a udělila jim v součtu milionové pokuty.
„Nejčastěji porušovali zákon zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří opět neposkytovali spotřebitelům
všechny povinné informace a při uzavírání smluv používali klamavé obchodní praktiky. Poskytovatelé úvěrů si zase
ne vždy řádně ověřují schopnost dlužníků splácet,“ uvedl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní
inspekce.
Co musí obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr?
Spěch klienta, při hledání půjčky běžný a pochopitelný, bohužel velice nahrává podvodníkům, kteří v
reklamách na spotřebitelský úvěr často záměrně chybují. Seriózní nabídka úvěru by měla uvádět následující údaje:
• reprezentativní příklad
• výpůjční úrokovou sazbu
• RPSN (roční procentní sazbu nákladů)
• celkovou výši úvěru
• celkovou částku, která má být splacena
Solidní poskytovatel půjčky nepotřebuje inzerovat v novinách nebo. . .
http://www.vladislavutikal.cz/clanek-1733pokračování článku najdete na webových stránkách autora:
polovina-poskytovatelu-uveru-nehraje-ferove/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________

20. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 23. června 2016 se uskuteční 20. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které má
na programu tentokrát 110. bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Vezme na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2015.
• Schválí účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
• Schválí závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015.
Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2015 činil 1.770.777 tis.
Kč (včetně zůstatků na účtech fondů).
Hospodaření kraje bylo za rok 2015 úspěšné. To dokazují rovněž účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2015 částky 755 mil. Kč.
Z pohledu hospodaření kraje byl rok 2015 mimořádný, ať již ve srovnání s předchozími roky i oproti
současnému roku 2016. Podařilo se maximálně využít a dočerpat evropské zdroje v rámci končícího
programového období (zejména z ROP Moravskoslezsko) a díky tomu navýšit objem rozpočtu kraje o
4,6 mld. Kč zejména na realizaci investičních akcí, přičemž z rozpočtu Evropské unie bylo nebo ještě
bude v roce 2016 z této částky uhrazeno cca 3,6 mld.
• Rozhodne poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu MSK Ivanu Sekaninovi, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním soutěže „Křížovkářská liga“ ve výši 200 tis. Kč.
• Křížovkářská liga je originální a inovativní projekt v rámci celého Moravskoslezského kraje, zaměřený na aktivizaci seniorů a cílené využití jejich volného času. Je hlavním projektem programu „Stárnout s chutí“ na rok 2016. Projekt má důležitou společenskou i preventivní roli a využívá skutečnosti,
že senioři rádi luští křížovky, proto jim nabízí oblíbenou činnost formou pravidelné soutěže, přičemž
dlouhodobé trénování paměti je prevencí např. Alzheimerovy choroby.
• Schválí poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu.
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017.
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v
oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017
• Rozhodne o žádosti Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace o zajištění
kofinancování projektů v rámci výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ z Integrovaného regionálního
operačního programu.
• Rozhodne o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ve výši 750.000,-- Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy.
• Rozhodne poskytnout invest. dotaci obci Bohušov, ve výši 1.000.000 Kč, maximálně ve výši 51,51 %
celkových uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu
„Rekonstrukce střech bytových domů ve vlastnictví obce Bohušov“.
• Rozhodne poskytnout investiční dotaci městu Bruntál, ve výši 6.500.000 Kč na úhradu uznatelných
nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever.

Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců.
Bruntál – červen 2016

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Televizní reklama
Televizní reklama,
hýbe celým světem,
z dospěláků dělá voly,
plete hlavy dětem.
Dětičkám se dobře daří,
Actimel je chrání,
za maminku dneska vaří,
z Vitany ta paní.
K snídani si dávám Be-Be,
k tomu šálek Granka,
slíbila mi modré z nebe,
Hypoteční banka.

Hypotéka za hubičku,
odloží Ti splátky,
jen pár procent za
službičku,
účtují si zpátky.
Za Vašutem jsem si skočil,
za chvilku mě přesvědčil,
dřív jsem za den stokrát močil,
Prostenal mě vyléčil.

Objevil se příznak chřipky?
Horečka a kašlání?
Do krabičky vraťte čípky,
Coldrex, ten Vás zachrání.
Děti hnusem křiví tlamu,
když jim večer mažu Ramu.
Že prý k žrádlu vůbec není?
Je však zdravá, to se cení.
Tatínek má svoje dny,
na balkóně chlastá,
maminku to netrápí,
vyšla nová Vlasta.

Žirafa co duhu svačí,
to mě vždycky bere,
v bříšku ji to hrozně tlačí,
Lentilky pak sere.
Na kopci jsem zpozoroval
fialovou krávu,
kdo tenhle spot nafilmoval,
asi hulil trávu.
Z WC leze
havěť,
svěžest se jí příčí,
ať si mrchy píšou závěť,
Domestos je zničí!
Sušenku si omlékuje,
malá chytrá holčička,
zaskočil jí keksík v krku,
zmodrala jí hlavička.
Neolízne, neotočí,
marně lapá po dechu,
slzy se jí řinou z očí,
neměla žrát ve spěchu.
Pampers, nebo jiné pleny?
Maggi nebo Vitana?
Co rozpustí nejlíp hleny?
Škodovku či Nissana?

Vy, co ještě tápete,
chcete filmy v celku,
u reklamy chrápete,
přepínáte telku.
Ten kdo stvořil reklamu,
zasloužil by přes tlamu!
Ten kdo tohle zrýmoval,
snědl kýbl vtipné kaše.
Neznámý autor

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přejeme vám krásné a hlavně veselé léto!

CO

KDY

KDE



Červenec 2016
05. července 2016 úterý

Státní svátek – Cyril a Metoděj

06. července 2016 středa

Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

11. července 2016 pondělí

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

17. července 2016 neděle
↕ ☺

↕

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.
↕

☺

26. července 2016 úterý

↕

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.

SRPen 2016
22. srpna 2016

pondělí

15,oo

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM

23. srpna 2016

úterý

15,oo

Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřmanovy

24. srpna 2016

středa

16,oo

Porada předs. ZO KSČM – Janov

25. srpna 2016

čtvrtek

15,3o

Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov

26. srpna 2016

pátek

15,15

zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

27. srpna 2016

sobota

12,oo

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Brušperk

12. září 2016
16. září 2016
17. září 2016
22. září 2016
26. září 2016

pondělí
pátek
sobota
čtvrtek
pondělí

13,oo

zasedání VV a KV KSČM – Ostrava
zasedání klubu KSČM při MS KZ – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha
zasedání MS KZ – Ostrava
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

09,oo
15,15

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

!!! PRÁZDNINY !!!
!!! DOVOLENÁ !!!




Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Bruntále Vám všem přeje překrásné a hlavně mírové léto, hodně sluníčka, všem dětem nádherné prázdniny a všem dospělým příjemnou dovolenou. Krásné zážitky a chvíle pohody se svými blízkými i přáteli. Nám všem přejeme to nejdůležitější – načerpání nových sil a
elánu na „volební podzim“ letošního roku, kdy budeme volit kandidáty KSČM do krajského zastupitelstva a
tentokrát i do Senátu P ČR.
Za redakci Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

