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 Z obsahu tohoto čísla : 
* Komunální volby v okrese *. Úprava hlasovacího lístku *
* 75% slevy na vlaky a autobusy *. August 68 versus November
* CO KDY KDE *
Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete
v naší elektronické verzi Štafety *
 * Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě,
stačí zaslat z Vaší emailové adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz s textem „mám zájem o Štafetu“ a příští
čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *
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Zaregistrované KL KSČM do zastupitelstev měst a obcí
okresu Bruntál konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Název obce
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Brantice
Bruntál
Břidličná
Býkov – Láryšov
Dětřichov nad Bystřicí
Dvorce
Horní Benešov
Horní Město
Hošťálkovy
Karlovice
Krnov
Město Albrechtice
MS Kočov
Oborná
Osoblaha – nezávislí kandidáti
Rýmařov
Sosnová
Svobodné Heřmanice
Třemešná
Úvalno
Vrbno p. Pradědem
Zátor
celkem
Celkem kandidátů: 251
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neúplné KL : 2

Takto jsme tedy „dopadli“ se sestavovánímKL, i když z počátku sestavování to vypadalo ještě daleko hůř.
V roce 2014 jsme měli ve 34 obcích postaveny KL. – letos je to je o 12 méně !!!

Co bude za další čtyři roky v roce 2022 ?!?
V tomto předvolebním měsíci a dnech do voleb udělejme vše pro to, aby 251 našich kandidátů získalo co nejvíce
hlasů a mohli v zastupitelstvech prosazovat své programy ve prospěch všech občanů. Ti co „neprojdou“ ať nerezignují, ať
nám zůstanou věrni a jdou s námi i do příštích voleb.
Ověřte si platnost průkazů totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas. V případě, že se nemůžete
z vážných důvodů /zdravotních/ dostavit do volební místnosti požádejte obecní úřad – případně ještě ve dnech
voleb volební komisi o přenosnou volební schránku.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, který činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Doporučuji upravit si hlasovací lístek doma – případně požádat o pomoc známé a s takovýmto hlasovacím
lístkem vstoupit do prostoru určeného k úpravě hl. lístku /za plentu/ a poté jej vhodit v úřední obálce do volební
schránky. Volíme nejlépe celou kandidátní listinu KSČM.
M. Domin – místopředseda OV KSČM
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80 let od liptaňské tragedie
Připomínka zločinů páchaných Němci v českém pohraničí před zradou Československa
spojenci v Mnichově 29. září 1938
Dne 22. září 1938, asi v 18 hodin, když se již stmívalo, dali Alfred a František Seligovi, Karel Reichel a František
Görlich povel k odzbrojení četnické stanice v Liptani. Zjistili, že na četnické stanici v Liptani je důležitá telefonní ústředna pro
sběr zpráv pro velitelství praporu SOS, který měl svoje sídlo v Bruntále. Hlavní původcové bratři Seligové, Reichel a Görlich
se sešli již před 18 hodinou na nádraží v Liptani, jsouce ozbrojeni automaty. Odtud pochodovali přes obec k četnické stanici,
která byla umístěna v domě č.p. 261 v horní pol. obce Liptaně, poněkud stranou od hlavní silnice.
K tomuto demonstrativnímu ozbrojenému hloučku, za různých výkřiků, přidružovali se ostatní mladí z Liptaně, vesměs
nacisté, kteří byli pravděpodobně předem informováni nebo vyzváni, aby se zúčastnili slavnostního odzbrojení četnické stanice.
Než tento zfanatizovaný zástup nacistů došel k četnické stanici, čítal asi 150 – 180 mužů. Ozbrojený zástup došel až k budově
četnické stanice a hlavní původci vstoupili do úředních místností. Ostatní ozbrojenci zůstali zatím stát venku u vchodu do
budovy a střežili kasárna zvenčí. Velitel stanice vrchní strážmistr Rudolf Mokrý při vstupu hlavních původců do kasáren byl ve
své kanceláři a podle neprokázaných výpovědí prý pronesl tato slova: „Jsem na smrt připraven.“ Nato si ozbrojenci kategoricky
žádali vydání zbraní a pohrozili posádce, že v případě odporu a nevydání zbraní budou na místě postříleni.
Celá situace byla pro posádku četnické stanice natolik hrozivá, že velitel Mokrý se rozhodl dát se odzbrojit. V té době
přijížděla na motorce ke stanici dvoučlenná hlídka dozorčích finanční stráže praporu SOS Inocenc Dostál a Vítězslav Hofírek.
Ozbrojená skupina nacistů, která střežila příjezd k četnické stanici, chtěla tuto hlídku zastavit. Hlídka však nezastavila a teprve,
když byla bezprostředně ohrožována nacisty zbraněmi, oba její členové seskočili z motocyklu a doběhli k četnické stanici, kde
se chtěli ukrýt (Netušili však, že stanice je již obsazena nacisty a byli stejně jako ostatní příslušníci SOS odzbrojeni).
Při útěku hlídky směrem ke stanici padl první výstřel. Poté došlo ze strany vzbouřenců k prudké palbě. V nastalém
zmatku dav střílející před stanicí zastřelil tři německé občany. Zabiti byli: Karel Metzke, Jan Křístek a Alois Müller. Rozlícený
dav počal křičet, že za jejich mrtvé musí být všichni čeští četníci na stanici zastřeleni. Na toto zavolání davu se Alfred Selig,
který byl ozbrojen automatem, vrátil s několika ozbrojenci znovu do místnosti četnické stanice, kde chladnokrevně postřílel
odzbrojené a tedy zcela bezbranné příslušníky SOS. O život tak přišli vrchní strážmistr četnictva Mokrý, četnický strážmistr
Leher, vrchní respicient finanční stráže Svoboda a dozorci finanční stráže Dostál, Čech a Hofírek.
Tolik vyšetřovací spis. Vyšetřovatelé si byli vědomi, že vše se zcela objasnit nepodaří. Celá posádka četnické stanice
byla zavražděna a výpovědi účastníků se rozcházely. Podařilo se však zjistit, jak bylo s těly zavražděných naloženo. Všichni
zavraždění byli následujícího dne 23. září 1938 nákladním vozem odvezeni za československou hranici do Německa a
zahrabání u hřbitova města Leobschütz (dnes Glubczyce v Polsku). Pachatelé tím sledovali zahlazení stop zločinu. Události v
pohraničí pak nabraly rychlý spád a po Mnichovské dohodě vraždy v Liptani nikdo nevyšetřoval.
Vyšetřování zločinu začalo ihned po skončení války. Výslechy se konaly v Liptani. V červenci 1945 bylo 8
podezřelých dáno do vazby ve věznici u Okresního soudu v Krnově. Odsun německého obyvatelstva skončil v říjnu 1946. Z
Liptaně odešlo přes 800 obyvatel. Lidový soud v Opavě rozsudkem z 29. října 1946 odsoudil tři účastníky vraždy k trestu smrti,
ostatní k trestům dlouholetého vězení a doživotí. Bratři Seligové, kteří byli hlavními viníky, však dopadeni nebyli a
spravedlnosti tak unikli.
K 8. výročí liptaňské tragédie byl dne 22. září 1946 v Liptani odhalen pomník s nápisem:
„PŘÍSAHÁME, ŽE BUDEME DRUH DRUHA MILOVATI, K SOBĚ VĚRNĚ STÁTI, V NEBEZPEČÍ SE NEOPOUŠTĚTI, ALE
DO KONCE SE BRÁNITI, JAK NÁM KÁŽE MUŽNÁ ČEST A VĚDOMÍ POVINNOSTÍ OBČANSKÝCH“. TAK PŘÍSAHÁME!
22. září 1938
V NEROVNÉM BOJI S NACISTICKÝMI ORDNERY HRDINNOU SMRTÍ PADLI:
VRCH. STRÁŽM. RUDOLF MOKRÝ
VRCH. RESPICIENT LUDVÍK SVOBODA
STRÁŽM. VILÉM LEHER
DOZORCE FIN. STRÁŽE VÍTĚZSLAV HOFÍREK
DOZORCE FIN. STRÁŽE FRANTIŠEK ČECH
DOZORCE FIN. STRÁŽE INOCENC DOSTÁL

Na pomníku byla pod textem přísahy příslušníků Stráže obrany státu jména zavražděných. Pietního aktu odhalení
pomníku se zúčastnili příbuzní obětí, kteří převzali všem šesti obětem posmrtně udělený Československý válečný kříž 1939.
Jelikož mnoho členů Sudetoněmeckého Freikorpsku, organizace prohlášené tribunálem v Norimberku za teroristickou,
uniklo potrestání a bylo po válce činných v Sudetoněmeckém Landsmannschaftu, snažila se tato organizace dlouhá léta zločiny
Freikorpsu zakrývat nebo bagatelizovat. Události jako ta, která se stala v Liptani, se už u nás přestaly připomínat. A dokonce se
najdou i čeští hlupáci, kteří si sypou popel na hlavu a omlouvají se. Proto by události jako je liptaňská tragédie z 22. září 1938,
ke kterým v předvečer Mnichovské dohody a rok před vypuknutím druhé světové války v československém pohraničí
docházelo, neměly být nikdy zapomenuty.
Aleš Uhlíř

Přetiskujeme výtah z článku http://www.novarepublika.cz/2018/08/80-let-od-liptanske-tragedie-pripominka.html
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sraz v 10:00 hod. u památníku zastřelených četníků /bývalá strážnice/
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AUGUST 68 VERSUS NOVEMBER 89
Výročia pripomínajú udalosti, v ktorých sa vždy riešil istý druh konfliktov. Od názorových, hodnotových až po
územné, národnostné a i. Z toho vyplýva aj ich rozdielne historické (i osobné) hodnotenie, neraz protichodné, až
antagonistické. Nie je to náhoda, lebo na ich pozadí vždy boli triedne záujmy. Čo ako maskované, napr. vojnami či
národnostnými nepokojmi, nakoniec vždy išlo o moc v prospech vládnucej triedy; o jej udržanie, rozšírenie alebo
pád. Hodnoty víťaznej triedy potom determinovali ďalší vývoj, osudy jednotlivca, národa (etnika, rasy) i spoločnosti
ako celku.
Aj vznik samostatného Slovenska je toho dôkazom. Resuscitovaná buržoázia len využila národnostné ambície,
aby si rozdelila trhy a mohla na svojom teritóriu neobmedzene vládnuť. S deštrukciou socializmu, s likvidáciou moci
v mene a v prospech pracujúcich, bol zánik spoločného štátu len otázkou času. Stál sa nevyhnutným. Z obáv o
výsledok, kapitálo-tvorná vrstva, budúcich hlupáčikov nepripustila ani len k referendu. Hra na slobodu a demokraciu
má svoje nepísané, ale o to drzejšie a bezohľadnejšie pravidlá.
Štefánikov osud je rovnakým dôkazom. Bol spolutvorcom vzniku ČSR, ale svoje légie poslal proti Leninovi,
proti ruskej revolúcii. Zabíjať. Za to je dnes, za kapitalizmu, medaila. Za socializmu len strohá pripomienka. O našu
ČSR sa zaslúžili aj Francúzi, aby nás o 20 rokov neskôr podhodili Hitlerovi. Výročie Mníchovskej zrady sa dnes
nepripomína. Lebo nateraz, spolu s Talianmi, Angličanmi a Nemcami, sú naši včerajší zradcovia našimi triednymi
spojencami v NATO a únii. U nás i tam vládne trieda kapitálu, taká istá, aká zradu na našich národoch spáchala.
xxx
Za vstup vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 68 nesie zodpovednosť vtedajšie vedenie KSČ, na čele s A.
Dubčekom. Pražská jar bola roky a dobre pripravovaná akcia Západu. Nikdy sa nezmierili so socializmom ako
slobodnou voľbou pracujúcich vo februári 48. Skúšali to v Maďarsku 56, v Poľsku takmer nepretržite, donútili
sovietov k výstavbe berlínskeho múra; ale kľúčové Československo nie a nie načať. Pochopili, že pevnosť sa najlepšie dobýja zvnútra.
Pražská jar bol útok na socializmus, tak ako november 89. Ani on, ani november nezačínali otvorenými atakmi
na systém. Až na výnimky, v oboch prípadoch začínal trójsky kôň ako kôň klasický. Voľná hra politických síl, ako
jedna z požiadaviek na reformu socializmu s ľudskou tvárou, sa po novembri stala normou. Ukázala, o čo išlo už v
pražskej jari; aby po novembri 89 ukázala kam až pokojnú a vyspelú krajinu možno doviesť. Do akého rozvratu,
úpadku a do akých spolkov.
Pre bratov Čechov bude tento august pamätný aj tým, že im v Afghanistane zabili troch vojakov (celkom na
misiách už 28). Padli pri internacionálnej obhajobe záujmov, presnejšie zločinov, USA. Našich, slovenských
žoldnierov padlo 57. Z tých istých príčin. Padnúť v takejto vojne nie je hrdinstvom, hrdinstvom je nedať sa do nej
vtiahnuť. Za socializmu vojaci slúžili svojej vlasti, teraz podpisujú kontrakt. Kontrakt na čo, na hrdinstvo?
Vstup vojsk na územie ČSSR nemožno pravdivo a objektívne vysvetliť, a tak pochopiť, bez kontextu vtedajšej
medzinárodnej situácie. Svet bol permanentne, od konca druhej svetovej vojny, vinou Západu, na pokraji novej.
Odtajnené dokumenty len dokazujú, ako sa na to pripravovali. Na Prahu, už v roku 1956, bolo našimi milými
Američanmi, naplánovaných 56 atómových úderov, na Bratislavu 24 – zničili by aj neutrálnu Viedeň - na Brno 28,
na historickú Banskú Štiavnicu dva, a celkom len na Slovensko, bez Čiech a Moravy, 170 atómových bômb! Toľko
Hiroším a Nagasaky nám malo zaručiť, vo svete bez ľudí, návrat demokracie a slobody.
Kľúčovým plánovačom i hráčom boli USA. Doláru v tej dobe nehrozila klinická smrť, ba naopak. Stačilo len
vkladať papier do rotačiek a financovanie vojen, zbraní, prevratov, vrážd nepohodlných politikov, a všetkých
možných darebáctiev, korupciou počínajúc a skupovaním mozgov končiac, bolo len za cenu onoho papiera. To sa
vládne!
A morálka? Jej piliere zatĺkli kolonizátori, ctení Angličania, Francúzi, Nemci, Španieli, Portugalci, Holanďania a
i. Od začiatku bola postavená na brutálnom násilí a vyvražďovaní pôvodných obyvateľov. Zelení, spolky na ochranu
zvierat, i účastníci Pohody, by mali vedieť, že vystrieľali aj milióny bizónov. Aby zlikvidovali hlavnú obživu Indiánov.
A táto znôška, už bez krvavých skalpov v ruke, naprataná do drahých oblekov a šiat, sediac vo vedení NATO a
únie, je dnes našim povinným priateľom. Našimi vzormi v obhajobe ľudských práv. Spolu s nimi bojujeme proti
extrémizmu, ktorý oni zasiali a oni generujú.
Britský parlament dnes rieši brexit, ale pred pár rokmi – také isté papierové hlavy – hlasovali o výške odmeny
za zabité (!) indiánske dieťa, ženu, dospelého. Vyrobili na to aj cenník. Pripomína im tieto výročia niekto?
60-té roky minulého storočia začali rokom Afriky, formálne padol celý koloniálny vykorisťovateľský a
utlačovateľský systém. Kolónie dostali vlajku a hymnu, ale potešeniu žiť na úkor druhého sa kapitál nevzdával
ľahko. Po zverstvách Francúzov v Alžírsku, a nie len v 50-tých rokoch, rabovačku preniesli aj do Vietnamu. Až po
výprasku pri mestečku Dien Bien Phu sa stiahli. Vojny radikalizovali domáce nepokoje a veľa nechýbalo, aby došlo
k zmene systému. Komunistická strana Francúzska bol vtedy pojem, ale ešte väčší zasiahol spoza oceánu.
Vietnam svojim potenciálom i polohou lákal. Sebavedomé a nenásytné USA sa rozhodli, že namiesto
Francúzov mu slobodu a demokraciu dostrieľajú oni. Začali okupačnú agresívnu vojnu aká v novodobých dejinách
nemala obdobu. Len stručne, zhodili tam viac ako tri milióny ton bômb, rozmenené na kilogramy sú to miliardy, a je
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

…trocha slovenštiny nikoho nezabije…
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to takéto desivé číslo: 3.000.000.000 ! Nadrogovaný a alkoholom omámený výkvet Ameriky používal napalm proti
všetkým, aj proti civilistom; presne ako Nemci svojho času plameňomety. Nasadili aj zbrane hromadného ničenia.
Chemické zbrane v takom rozsahu ešte nikto dovtedy nepoužil. A to aj keby sa zarátal použitý i plánovaný plyn v
nacistických koncentračných táboroch. Na pokojné obyvateľstvo Vietnamu, na jeho pôdu, vodu, na lesy, na všetko
živé i neživé, zhodili viac ako 75.000.000 litrov toxických látok! Skúšali aj biologické a geofyzikálne zbrane. Len pre
to, aby si udržali koloniálne postavenie, aby mohli žiť na úkor iných. Nič nepomáhalo, ani modlenie vojenských
kaplanov.
Aj taký bol vonkajší svet v roku 1968. A len naivní si mohli myslieť, že nás sa to netýka. A čo dianie v Latinskej
Amerike, kde USA podporovali všetky krvavé a diktátorské režimy? A okrem Fidelovej Cuby (59/60), také boli
prakticky všade.
Socializmus, a nie len u nás, hľadal – za takýchto zložitých vonkajších okolností - nové cesty, nové riešenia
stáročných (!) sociálnych a národnostných problémov. Zároveň zápasil s nepriateľmi, i teroristami, doma i vonku.
Ale i s radikálmi vo vlastných radoch (poručíme větru, dešti; ako symbol).
Nie vždy bolo jasné, kto je aj doma, vo vlastnej strane, priateľ alebo zločinec. Znova treba pripomenúť, že
socializmus nemohol byť lepší, dokonalejší: nie cieľmi, ale prostriedkami ich dosahovania – teda humánnejší a
demokratickejší - než bola doba, v akej vznikal. Niesol všetky jej odtlačky, jej problémy, neistotu, rozpory,
nedostatky i nádeje. Takým bol aj náš rok 68.
Drvivá väčšina spoločnosti si úprimne želala socializmus a netúžila po návrate predfebruárových pomerov.
Dubček to vyjadril heslom: socializmus s ľudskou tvárou. Aby sa odlíšil od etapy radikalizmu, od chýb a tragických
omylov, ktoré boli po vojne a do začiatku 50-tých rokov súčasťou rodiaceho sa systému.
Nepriatelia socializmu snahy o očistu, o renesanciu socializmu po-chopili ako príležitosť naň zaútočiť.
Spochybniť a rozvrátiť. Sebakritiku považovali za slabosť, nie ako podmienku prekonania chýb. Našu spoveď
ponúkli diablovi. Svoji svojim.
xxx
Ako ilustráciu uvediem osobnú spomienku z futbalového štadióna Slovana Bratislava. Ako 15 roční žiaci
vojenskej strednej školy z Nového Mesta nad Váhom sme boli na veľkom zápase Československa. Hlásateľ privítal
Alexandra Dubčeka, prvého tajomníka ÚV KSČ. Preplnený futba-lový štadión začal skandovať Nech žije Dubček,
Nech žije KSČ! Ohúrila neuveriteľne spontánna atmosféra. A taká bola celá spoločnosť. Fandila Dubčekovi, i
socializmu. Máj 68.
xxx
Československo bolo súčasťou zoskupenia, ktoré – či sa to dnes nie-komu páči, alebo nie – bolo jedinou silou,
ktorá mohla čeliť a zabrániť agresii USA. Dôkazom je vlastne dnešok, lepšie povedané doba po deštrukcii svetovej
socialistickej sústavy. Koľko krajín, USA spolu s Anglickom, Talianskom, Francúzskom a ďalšími našimi priateľmi,
rozvrátili, zbombardovali a zničili, len aby si uchovali moc a diktovali svetu? Kto spočíta desiatky miliónov ich
ponovembrových obetí? A čo migrácia; kto a prečo ju vyvolal? Kto a prečo ju nechce zastaviť? Triedne ciele
kapitálu, napriek majstrovskému maskovaniu, boli a sú v rozpore so všeľudskými hodnotami, lebo sú totalitaristické.
Dejiny sveta sú dôkazom.
To, čo sa dialo u nás v 68, nebolo len našou vnútornou záležitosťou. V hre neboli len naše ambície, ale aj
ambície celej sústavy socialistických krajín. Politické a vojenské vedenie Sovietskeho zväzu bolo k takýmto
zmenám veľmi citlivé. Boli to ľudia, čo prežili fašistické besnenie a jeho zverstvá. Aby diabla, a jeho spojencov,
vyhnali z krajiny, denne videli zomierať svojich vojakov, svojich občanov. Milióny! Len v Leningrade ich hladom a
zimou zomrelo viac ako 2.000.000; dva milióny detí, žien, bezmocných a chorých stareniek a starčekov. Kto, než
oni, poznali lepšie cenu mieru, ale i jeho krehkosť?
Voľba, pred akú postavil Dubček Brežneva, bola nakoniec voľba Sophiina! Pravdepodobne sa čakalo len na
podnet. A pravdepodobne, takým bolo Memorandum Vojenskej politickej akadémie v Prahe. Akokoľvek dobre
myslený dokument, ako príspevok k tvorbe čs. vojenskej doktríny, nemohol nebrať do úvahy vonkajší svet. Jeho
vojenskú, ekonomickú, politickú či duchovnú (psychologickú) realitu. Naše miesto i našu zodpovednosť. To bola
jeho základná teoretická, politická i vojensko-strategická chyba. Naivita (?) poslúžila ako rozbuška, a vývoj dostal
svoj autonómny, a neželaný smer. Pre nás, i pre našich spojencov.
O tento stav sa, pravda, veľmi pilne usilovali „tenkrát na Západě.“ Všade naokolo nám tlieskali a povzbudzovali
nás, aký sme majstri sveta. Pestovanému ošiaľu uverili aj mnohí vzdelaní ľudia, vrátane spomínaných vojenských
špičiek. Hlavný ekonóm, Otta Šik, napríklad vyhlasoval, že naša koruna sa do piatich rokov vyrovná americkému
doláru! Kto by ho nemiloval? Takmer na Nobelovú cenu.
Pochybnosti budili aj iné výroky a osobnosti, predseda parlamentu Smrkovský - ktorý ako jediný politik na
svete podpísal s fašistickým Nemeckom, ako predseda ČNR, pred koncom vojny, separátny mier – spochybňoval
naše spojenectvo so Sovietskym zväzom. On?
Kvantita naivity, ale aj zahraničných a domácich provokácií, chýb, ale i otvorených útokov sa blížila k bodu
zlomu. Vojenský zásah je vždy krajným a nebezpečným riešením. Alternatíva už nebola. A nebyť toho, ako ukázal
vývoj po novembri 89, tento dnešný chaos, by sme tu mali už od roku 68! Len s inými maskami.
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Novembrový prevrat 89 bol len zavŕšením udalosti spred augusta 68; teraz už dokonale pripravený, zrežírovaný a
zinscenovaný. Tak, aby vyzeral ako dielo domácich majstrov. Urob si sám. November vlastne - po rokoch - potvrdil,
že vstup spojeneckých vojsk bol oprávnený, že zabránil rozvratu a deštrukcii socializmu v ČSSR; zabránil
občianskej vojne.
Nepripomína sa, že vtedajšie sovietske vedenie navrhovalo našej vláde, práve s ohľadom na medzinárodnú
situáciu, iné riešenie. Aby sa predišlo vojenskej agresii NATO cez Nemecko, sovieti navrhovali, že západnú
hranicu, našu i socializmu, budú na svoje náklady strážiť oni. A my, aby sme takto uvoľnené dve divízie, cca cez 30
tisíc vojakov, využili pre potreby národného hospodárstva; pre výstavbu bytov, ciest a diaľnic, pre obnovu železníc a
pod. Kto nám, a prečo našepkával a radil, aby sme to neprijali?
xxx
Západ v auguste 68 pochopil, lepšie povedané skúsil a overil, že rozvrat jednotlivých socialistických krajín, per
partes, nie je možný; nedá sa. Trvalo im približne 20 rokov, aby pripravili útok na všetky socialistické krajiny naraz.
Využili k tomu aj Hitlerov návod z Mein kampfu: ako zapojiť mládež, ako narýchlo vytvoriť lumpenproletariát, i ako
zastrašiť masy nimi samotnými. Potrebnú lumpeninteligenciu si pestovali na diaľku. Parta 77 bola praktický v každej
krajine. Zradcovia, karieristi, prebehlíci a pobehlice sa vždy nájdu; v každom národe.
Prevrat, a tak plánovaná deštrukcia socializmu, sa v podstate urobila naraz vo všetkých socialistických
krajinách. V Nemecku využili múr, v Poľsku cirkev a kostoly, u nás popularitu hercov a umelcov, v Rumunsku
maďarský nacionalizmus, pričom Maďarsko samotné už predtým chytili do dlhovej pasce atď. Na Juhosláviu si
akoby počkali, tam mali iné plány, a podarili sa. Neoceniteľnú prácu pre úspech akcie vykonal poľský pápež. Aby sa
neskôr, než ho určili za svätého, zaradil medzi veľkých kritikov kapitalizmu, svojho životného diela. Zdá sa, že ani
Stvoriteľ to so svojimi podriadenými nemá ľahké.
V každej krajine sa niečo našlo, vlastné chyby, vlastné krivdy, nadutosť, povrchnosť, nesplnené ambície
jednotlivcov, staré účty, ale najmä roky pestované, a denne omieľané lži a klamstvá. Vyhrali v psychologickej vojne,
ktorú sme celkom nepochopili. V nej nás uzbrojili, našimi ideálmi, našou vierou v lepší a spravodlivý svet. Dnes
Nemci z NDR plačú za svojim socializmom, za Ruskom, Maďari boli prvý, ktorý zrušili plot so Západom, a teraz sú
prvý, ktorý ho znova – a aký – postavili. Rumuni, Bulhari majú chudoby a problémov toľko, že by z toho postavili
rebrík na Mesiac. Zatiaľ si vystačia s americkými základňami proti Rusku, ale dočkajú sa. Poliaci si Walesov chaos
vymenili za chaos únijný. Ako vždy, potrebujú k tomu Rusko ako nepriateľa; biskupi útočia na pápeža, že im svojou
skromnosťou nedá žiť. Aby prestal, lebo ich viera je ohrozená.
Nuž, bratia v Kristu, život je aj materiálny. A kresťania ako politici, či ako podnikatelia a privatizéri, ako veliaci
vojaci, to len dokazujú. Vedú v chamtivosti, egoizme a v zločinoch. Bombardovanie Juhoslávie bol len skromný
príspevok na ich neodvratnej ceste do pekla. Aj so svojimi voličmi?
Pád socializmu – symbolicky spájaný s pádom berlínskeho múru – odštartoval však neodvratný pád
kapitalizmu. Načas si svoje problémy vyviezli vonku, aj k nám, ale priestor sa zužuje. Aj preto, že hranice Ruska už
druhýkrát jeľcinovský neprekročia. A socialistická Čína im ide v ústrety. Koľko času zostáva americkému doláru? Na
rozdiel od Krista nevstane z mŕtvych, lebo jeho hodnota stojí už len na vojnách, na zbraniach a zabíjaní.
Čína, Vietnam i Cuba nepodľahli Gorbačovskej perestrojke. Dokázali, že systém je reformovateľný, i keď to nie
je jednoduché, ani samočinné. Čas ukáže, či u súdruha Gorbačova išlo o zradu, alebo len o naivitu Dubčekovského typu. Napáchané škody, a vonkoncom nie len materiálne, a nie len u nich, či u nás, už teraz sú
nevyčísliteľné.
xxx
Česká i slovenská televízia nám už dlhšie pred výročím augustových udalostí pripomínajú ako a čo sa stalo.
Pamätníci striedajú pamätníkov, vzdychajú a spomínajú, vyťahujú staré fotografie, články a iné relikvie. A ako
tradične, na striedačke je vždy pripravený, a v dobrej kondícii (už) profláknutý Golonka. Áno, spomínať treba. Ale
ucelene, a teda pravdivo. Inak je to len formát o zbabelosti autorov, a príklad vymývania mozgov.
Obe televízie, a nie len ony, majú vo svojich archívoch aj dokumenty tej doby z diania vo svete, osobitne z
vietnamskej vojny. Nech seriálovo, pararelne, ukážu ako statoční americkí chlapci oslobodzovali Vietnam od
komunizmu, ako masakrovali deti a ženy, osobitne v dedinke My Lai, ako B 52 z bezpečnej výšky hádzali tony
bômb na ľudí dole; nech pripomenú ako horí napalm na ľudskom tele. Aby aspoň trocha ukázali na rozdiely v
okupácii u nás a tam, vo Vietname. Kde vojenskú akciu viedli naši dnešní triedny bratia z USA. Tí, ktorí si od
novembra 89, potichu a plazivo, budujú okupačné body na našom území. Normalizujú, len inak.
Verejnoprávne televízie majú príležitosť – ak slúžia pravde a verejnosti – ukázať a porovnať konanie dvoch
veľmocí v rovnakom historickom čase. A mohli by to pripomínať každý rok, a nie len 21. augusta. V prestávkach
medzi augustami by mohli pripomínať, obrazom i zvukom, Irak, Afghanistan, Juhosláviu, Sýriu, Líbyu , Chile a i.
Falošní proroci ovládli veľkú časť sveta, kde egoizmus, chamtivosť a najmä bezohľadnosť sú podmienkou
úspechu. Hlúposť a neznalosť, hore i dole, podmienkou moci. Svet bez ľudí sa stáva globálnou realitou. Náš príspevok k nej začal novembrom 89. Ale mohol i skôr.
Hlupákom stačí kapitalizmus. Múdri a čestní ľudia chcú viac.
8. augusta 2018 PhDr. Michal Dieneš, CSc.
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O nenávisti paní Hrzánové
Paní Hrzánová,
dovoluji si tímto reagovat na vaše „lidsky demokratické“ rozhořčení, které jste vyjádřila v
rozhovoru pro server Fórum24 a které zveřejnily Parlamentní listy.cz
Upřímně, nejsem ani trochu překvapen, dokonce s vámi mohu částečně souhlasit, pokud jde o vaši reakci
na současné společenské a politické dění, které opravdu není nejlepší.
Co mě však opravdu překvapuje, je vaše naprostá demagogičnost a neobjektivnost. Jakkoli chápu vaše
osobní ideologické zaměření, obhajobu polistopadového vývoje společnosti jako aktivní příslušnice pražské
kavárny, nechápu vaše obavy, jak se v tomto smyslu pro Fórum24 vyjadřujete. Říkáte, že se vám nelíbí
současné poměry, bojíte se návratu normalizace, Babiš se Zemanem vás rozčilují.
Paní Hrzánová, jak jsem zmínil, souhlasím s vašimi některými názory na stav společnosti, ovšem
uvědomte si, že za tento stav jsou zodpovědní ti politici, které jsme si my, občané, po revoluci 1989 dobrovolně
zvolili. A rád bych vám také připomněl, že to nebyli současní komunisté, kteří přivedli společnost do tohoto
stavu, ale se značnou převahou pravicoví politici ODS, TOP 09, STAN, KDU - ČSLa svým dílem v rámci
koaliční spolupráce i ČSSD.
Zaráží mě, že vás nerozčilují ti lidé, co jsou momentálně nahoře, ale společnost, která si to nechá líbit a
nechá se manipulovat. Jenže manipulovat a manipulovat není vždy jedno a totéž. Dáváte vinu společnosti, tedy
občanům, že se nechávají manipulovat, přičemž máte jistě na mysli manipulaci zemanovskou, proruskou,
pročínskou a antiunijní politikou, zatímco vy a vaši kolegové z pražské kavárny, havloidi a pravdoláskaři všeho
druhu máte naprosto opačné, ale hlavně to správné, nezmanipulováné smýšlení. Měla byste si také v hlavě
urovnat myšlenky, než je vyslovíte, paní Hrzánová.
Říkáte, že vás rozpaluje doběla návrat komunistů k moci. Pochybuji, že jste vůbec schopna konkrétně a
věcně vyjádřit či vysvětlit, v čem skutečně spatřujete „návrat komunistů k moci“. Vám už jen z principu prostě
vadí, že se komunisté, legitimně a demokraticky zvolení poslanci Sněmovny Parlamentu ČR, mají právo k
věcem veřejným, a podotýkám pozitivně, vyslovovat.
Apropó, pokud by se stejnými, pro občany výhodnými, potřebnými a spravedlivými požadavky přišli jiné
politické subjekty a jejich politici, možná by se komunisté „k moci“ znovu nedostávali! Nevím, zda jste
zaregistrovala na jedné straně naduté a namyšlené, na druhé straně naprosto zbabělé a pokrytecké jednání
představitelů např. ODS, kterým byla panem Babišem několikrát nabízena účast ve vládě, ale furiantský postoj
pana Fialy napovídá, proč komunisté podporují vládu pana Babiše. Stačí?
Říkáte, že vidíme jen špičku ledovce (správně by mělo být, že vy vidíte...), např. jednotlivé lidi, ale to, že
komunisté jsou ve „všech“ dozorčích radách a rozhodujících komisích, spousta lidí ani neví! Tak proč, paní
Hrzánová, také neřeknete, v čem jsou komunisté v dozorčích radách špatní či horší, nebo jak ovlivňují jednání
dozorčích rad, čemu a jak škodí? Ráda byste těm současným komunistům něco vyčetla, ale nemáte nic, co
můžete jako důkaz jejich „draní se k moci“ použít. Tak si aspoň pustíte ústa (správně má být „hubu“) na špacír,
s chutí si do nich kopnete jako do něčeho, co společnosti a nám občanům škodí.
Zcela zbytečně se rozčilujete, paní Hrzánová, když zoufale voláte, jestli to opravdu nikomu nevadí, že
spolupracovník StB rozhoduje o našich životech a o tom, co můžeme? Jste si naprosto jista, paní Hrzánová, že
mezi politiky, kteří se od roku 1989 angažovali v politice a ve vedení státu, nebyli také spolupracovníci StB?
Jistěže byli, ale tenkrát nebyl důvod někoho napadat, osočovat, protože to byli lidé, kteří se vám a vašim
přátelům hodili a vyhovovali vám. Stejně tak často útočíte na některé, pro vás nežádoucí, lidi s tím, že jim
vytýkáte členství v KSČ, ale že např. generál P. Pavel, generál J. Šedivý, Šiklová, Štětina, Füle ad. byli v KSČ,
vám už zřejmě nevadí.
Jóóó, to všecko vóóódnes čas!
Pokud se ptáte, paní Hrzánová, zda nám - předpokládám, že máte na mysli nás občany - nevadí, že na
Hradě máme Miloše Zemana, mohu otevřeně prohlásit, že nevadí. A také není každému jasné (jak byste si asi
přála), že je to nehoráznost, mít na Hradě Miloše Zemana. Nicméně, co by byla skutečně nehoráznost, by bylo,
kdyby tam exceloval váš černý kůň, na kterého jste zcela jistě sázela či sázeli, pan Drahoš. To, že u vás a celé
řady vašich kolegů z pražské kavárny není Miloš Zeman oblíbený, je celkem normální.
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Jiná věc ale je, že vzhledem k vašemu předpokládanému IQ (myšleno vašemu = kolektivu pražské kavárny)
osobnost prezidenta znevažujete, dehonestujete, cynicky a vulgárně se vysmíváte jeho zdravotně fyzickým, ale i
lidským problémům jenom proto, že nenaplňuje vaše představy, že jako prezident neplní v hlubokém předklonu
západním politikům jejich (potažmo vaše) přání a požadavky, že se snaží poctivě, rovnoprávně, vyváženě a
objektivně uplatňovat v přátelském duchu politiku vzájemné, prospěšné spolupráce v rámci možností se všemi
zeměmi, ale hlavně, že jako prezident věnuje pozornost vámi tolik opovrhované Číně a především zlému,
nebezpečnému, imperiálnímu a stejně tak nenáviděnému Rusku a Putinovi.
Zato pochlebujete a tleskáte USA a NATO, které mj. expanzivně obsazují západní hranice Ruska, válčí
leckde a po celém světě rozmisťují své základny.
Paní Hrzánová, máte značně zkreslenou představu o úrovni dnešní mládeže. Jste z ní nadšená, ale současně
litujete, že, jak říkáte, cituji: „…zřejmě příjdu do styku jen s tou částí krásných, osvícených, vzdělaných, kteří si
vše uvědomují naprosto jasně a zároveň i v evropském kontextu, jsem ráda, že mnozí tito mladí studují
v zahraničí a k volbám se sjíždějí v Paříži nebo v Bruselu, aby mohli ovlivnit dění v Čechách!“ Pěkná, skoro
vlastenecká slova, ale falešná až běda!
Ptám se vás, paní Hrzánová, co ten (většinový) zbytek mladých, kteří už podle vás nejsou „krásní, osvícení,
vzdělaní, kteří si vše neuvědomují tak jasně v evropském kontextu a kteří, bohužel, nestudují v zahraničí?“ Ti
jsou podle vás co? Ale máte pravdu v tom, že těch, co vám budou ochotni naslouchat a chápat vás, bude
opravdu, ale opravdu jen menšina, čehož jistě litujete, že?
Paní Hrzánová, mluví z vás zhrzená (jak přiléhavé vašemu jménu), zapšklá, neopodstatněná a falešná zášť,
marně živená idejemi „sametky“ a odkazem vašeho milovaného alkoholika Václava Havla. Pochybujete, jestli
jsou ještě vaše slova vůbec schopná někoho přesvědčit a zda nemluvíte už jen k těm, kteří vás rádi poslouchají.
Vaše pochybnosti, paní Hrzánová, zda vaše slova mohou někoho přesvědčit a zda již nemluvíte jen k těm, kteří
vás - zda zrovna rádi, nevím - poslouchají, jsou zcela namístě!
Vaše slova skutečně jen stěží mohou někoho přesvědčit. Nemají totiž reálný základ, jsou falešná a
nevěrohodná a jako sláma z bot z nich trčí intelektuální domýšlivost, nadutost, umělecká surovost,
antivlastenecké (prozápadní) smýšlení, zášť a nevraživost vůči těm lidem, kteří navzdory vašim pochybnostem
a neetickému opovržení jsou lepší, než celá vaše prozápadní politikou infiltrovaná pražská kavárna!
Vydáváte-li se za vlastenku, paní Hrzánová, pak vězte, že opravdový vlastenec nemluví, nepředvádí se,
neudivuje silnými slovy, vlastenec koná! Koná bez toho, že mu někdo klepe na rameno a chválí jej, jak je
skvělý! Koná bez nároku na odměnu ku prospěchu celé společnosti, nejen ku prospěchu kruhu vyvolených. A
hlavně, je slušný, čestný a objektivní. Přesto neztrácejte víru, neklesejte na mysli, paní Hrzánová, lépe už bylo,
bude hůře! Pro všechny, tedy i pro vás!
Přeji vám více zdravé myšlenkové racionality, více pozitivního myšlení, osobní a profesionální úspěch (ale
ne na úkor obyčejných občanů).
S pozdravem Jiří Baťa – HaNo

                      

Předvolební úvaha z Krnova
Jsou před námi komunální volby obcí a měst. Ani ve městě Krnově tomu není jinak, také u nás si můžeme
ukázat jak se – demokraticky - postavíme už jen tím že se dostavíme k volebním urnám. Nebude to jednoduché,
ale společně se nám to může podařit.
PODPOŘÍME své kandidáty, ty které známe kterým věříme a kteří budou naplňovat naše představy a přání
v našich obcích a městech.
Předstírat se dá pouze činnost VÝSLEDKY nikoliv.
V naší 27 členné kandidátce která je naplněna jmény starších i mladších, žen, členů KSČM i bezpartijních,
zaměstnanců, živnostníků, důchodců, vysokoškoláků, středoškoláků a dalších spoluobčanů. Věříme že svůj
standart udržíme a uspějeme.
Naše heslo v záhlaví volebního programu zní:
OD KONSTRUKTIVNÍ OPOZICE K EFEKTIVNÍMU ŘÍZENÍ MĚSTA!
Volte v Krnově kandidátku č 4.

Vaši kandidáti z kandidátky KSČM.



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kešem nebo šekem? Nejlépe bezhotovostně
S rozšiřováním využití moderních technologií roste důvěra v bezhotovostní transakce. Zatímco dříve byly
takové finanční pohyby vzácnější a omezovaly se především na šeky a později na platební karty, dnes je možností
daleko více. Máme se v blízké budoucnosti připravit na úplnou absenci bankovek a mincí?
Z našich peněženek již zcela vymizely haléřové mince. Ti starší si je v dětství spořili do prasátek a pak s nimi
o přestávkách hráli čáru. Dospělí je nechávali jako spropitné. Dnes se totéž děje s korunovými položkami. U
silnějších měn samozřejmě zůstávají zachovány centy a další drobné položky.
Tytam jsou i časy, kdy se majitelé modré bankovky s Bedřichem Smetanou mohli při utrácení pořádně
rozšoupnout. Přesto je i dnes dobré několik papírových bankovek v peněžence mít. A jak se zdá, jen tak se to
nezmění.
* Platební karty se staly standardem
Doby, kdy se lidé obávali platebních karet, jsou nenávratně pryč. V současnosti není neobvyklé vlastnit jich dokonce
hned několik. Častá je kombinace debetní a kreditní karty.
Je to nejen pohodlné, ale rovněž výhodné. Při řadě menších plateb už pár let není nutné ani zadávat PIN, stačí
kartičku přiložit ke čtečce na terminálu. V některých případech navíc díky kartám odpadá výměna peněz při platbách v
zahraničí.
Banky tento systém všemožně podporují. Navazují obchodní partnerství s komerčními institucemi a u
bezhotovostních plateb pak nabízí slevy na nákupy a další zákaznické výhody.
Některé bankovní produkty tohoto typu jsou navíc pojištěny proti krádeži a dalším způsobům zneužití. Lze u nich
navíc nastavit limity. I to je důvodem, proč důvěra v tento způsob transakcí tak markantně vzrostla a ty se tak mohly stát
každodenním prostředkem.
Samotné plastové výlisky neslouží pouze k přímému placení. Trend slevových zákaznických karet je tak silný, že se
na ně leckomu vyplatí mít samostatné pouzdro.
* Jde to i bez karet
Moderní technologie ženou variabilitu možností placení stále vpřed. Přiložení karty k terminálu je pohodlné a
rychlé, ale jde to ještě jednodušeji.
Stále více mobilních zařízení podporuje takzvanou NFC technologii. Jedná se o metodu bezdrátové komunikace
mezi elektronickými zařízeními.
Tu lze využít podobně jako platební kartu, pouhým přiblížením telefonu ke čtečce na platebním terminálu. V době,
kdy máme všichni mobilní telefony nepřetržitě v ruce nebo alespoň po ruce, je to ještě o krůček pohodlnější, nežli
vytahování karty z peněženky a hlídání hned dvou cenností zároveň.
Nárůst v oblibě zaznamenává také chytrá elektronika. Nejrůznější typy funkčních náramků, hodinky, klíčenky. Z
hlediska placení jde v podstatě jen o zjednodušenou variantu mobilu, potažmo platebních karet.
* Nakupování na internetu
Podíl online nákupů na trhu dlouhodobě stoupá. Tato oblast zažívá obrovský boom.
Jediný způsob, jak v takovém případě využít hotovost, je platba při doručení. Ve stejnou chvíli jde ale často platit
také výše uvedenými způsoby. Výrazné procento zákazníků v České republice dává platbě až při dodání zboží přednost.
Platby předem jsou pak možné převodem nebo kartou. U převodu musíte počítat s delší lhůtou pro uskutečnění
platby. U karet je třeba dbát základních bezpečnostních pravidel.
Především se při platbě přesvědčte, že komunikujete přes zabezpečenou stránku (řetězec znaků https na začátku
webové adresy). Pokud tomu tak není, buďte obezřetní a raději nezadávejte žádné citlivé údaje. Ať už je za absencí
šifrování komunikace pouze liknavost obchodníka, nebo se jedná o pokus o útok, opatrnost je vždy na místě.
Pro online platby je možné využít také zprostředkované finanční transakce pomocí internetové peněženky. K
nejznámějším internetovým platebním systémům pro zprostředkování finanční transakce patří služba PayPal. Obchodník
tedy nevidí vaše údaje, přesto má jistotu, že o své peníze nepřijde. I u tohoto bezpečného způsobu je dobré nastavit si
raději limity pro platby.
* Preference a kombinace možností
Ačkoli je zejména při finančních transakcích třeba být ostražití, i ty nejnovější technologie si cestu do našich
každodenních životů pomalu nacházejí. Jejich využití je sice individuální, ale většinou půjde o kombinaci prostředků
podle aktuální situace.
Bezhotovostní platební styk má řadu výhod, od pohodlí až po vyšší bezpečnost. Přesto mají i fyzické peníze stále své
nezastupitelné místo. Mezi přednosti může patřit například lepší přehled o stavu financí, k němuž přispívá vyšší
hmatatelnost a reálnost mincí a bankovek. Navíc můžete hodit pár korun do klobouku šikovnému muzikantovi na ulici
nebo přisypat svým dětem peníze do kasičky, dávat jim kapesné a učit je tak vyšší finanční zodpovědnosti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

8. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 14. června 2018 se uskutečnilo 8. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které mělo na programu 101. bodů k projednání
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu TRISIA, a.s., ve
výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80% celkových uznatelných nákladů hrazených
z dotace na projekt Sněhurka na ledě.
Cílem projektu je vytvoření a nastudování pohádkového muzikálu pro celou rodinu „Sněhurka
na ledě“ a realizace tohoto představení během následujících let. Do projektu budou zapojeni
místní i přeshraniční sportovci, hudebníci, zpěváci a další umělci, kteří budou reprezentovat
náš kraj po celé České republice, v Polsku, na Slovensku. Převážná většina účinkujících krasobruslařů pochází právě z Moravskoslezského kraje a blízkého, polského příhraničí.
• Rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci subjektu HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. maximálně ve
výši 8.500.000 Kč na projekt Winter Classic Ostrava 2019.
Projekt Winter Classic Ostrava 2019 představuje výjimečnou sportovně-společenskou událost,
jejímž cílem je oslava a propagace ledního hokeje jako jednoho z českých národních sportů a
zároveň propagace kraje, jako dlouhodobě a tradičně silného hokejového regionu v rámci celé
České republiky. Místem konání akce bude Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde na dočasně vybudovaném kluzišti proběhne týdenní oslova ledního hokeje, krasobruslení, parahokeje a bruslení pod otevřeným nebem.
• Rozhodlo profinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ v Bruntále do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018–2020 ve výši 4.mil Kč. Obsahem projektu je nákup rodinného domu, ve kterém bude poskytována sociální služba chráněné bydlení.
Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
• Rozhodlo poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bohušov,
na realizaci projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ ve výši 500.000 Kč. Cílem projektu
je přístup k hradu Fulštejn od rekreačního areálu v Bohušově.
• Rozhodlo poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Slezské Palovice na realizaci projektu „Odpočinkový a relaxační park“ ve výši 290.500 Kč. Cílem projektu je
vybudování zázemí pro místní občany k relaxaci, odpočinku a rekreačnímu sport pořízením
herních a fitness prvků.

Přeji všem čtenářům zbývající krásné letní dny.
Bruntál – srpen 2018

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

Osmnáctiletá dívka odjíždí s kamarádkami na první dovolenou do zahraničí.
„Mami, přivezu ti z dovči nějaký dárek, něco moc pěkného.“
„Dobře dítě, buď prosím tě ale tak hodná a zapamatuj si jméno otce.“
___________________________________________________________________________________________________________________________________



Přečti a pošli dál !!!
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Kdo má od září nárok na 75% slevu?
• Všichni cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
• Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří jsou na základní škole nebo se
„soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v
denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na
těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí“
• Všichni cestující starší 65 let
• Lidé s průkazem ZTP/P - stejná sleva pro ně platila i dosud (zdarma pak jezdí průvodce držitele průkazu nebo
vodicí pes)
• Prakticky ve všech vlacích všech dopravců v Česku, tedy nejen u Českých drah, ale i u soukromníků jako
RegioJet, Leo Express, GW Train Regio či Arriva.
• Nezávisle na jejich kategorii (sleva platí pro osobní i spěšné vlaky, rychlíky včetně kategorie Rx, expresy, IC, EC,
Railjet i SC Pendolino).
• Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o vlak směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do poslední stanice před
hranicí, v níž může cestující vystoupit - například ve vlaku z Prahy do Berlína platí sleva jen mezi Prahou a Děčínem;
naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).
• Výjimkou jsou mimořádné či historické vlaky, do nichž i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší) jízdné.
• Pouze ve druhé vozové třídě.
• Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce tuto možnost ale od září nevyužijí.
V jakých autobusech sleva platí?
• Ve všech pravidelných linkách - kromě spojů MHD nepřekračujících hranice města.
• Prakticky u všech dopravců v Česku.
• Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o spoj směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do posledního místa před
hranicí, v němž může cestující vystoupit; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí sleva z první pravidelné zastávky v
Česku).
• I autobusoví dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména
ve špičce - tuto možnost ale zatím žádný nevyužil.
Jak se sleva počítá?
• Jde o slevu 75 % z plného (obyčejného) jízdného, tedy ze základní tarifní ceny.
• Studenti či senioři mohou být nepříjemně překvapeni, protože v některých případech nepojedou za čtvrtinu ceny,
kterou na dané trase vnímají jako běžnou. Příkladem jsou akční nabídky Českých drah, které se pro jízdu mezi vybranými
městy staly prakticky standardem - zvláště pokud tam státní dopravce bojoval s autobusovou konkurencí.
• Třeba ve vlaku mezi Prahou a Plzní platí cestující beze slev kolem 100 korun, s nejrozšířenější In-kartou kolem
80 korun, přestože základní tarifní cena podle ujetých kilometrů je 165 korun. Sleva pro mladé a seniory se pak vypočítá
jako 75 procent z této částky, tedy 42 korun. To je výrazně více než čtvrtina ceny, za kterou jezdí ostatní.
Od kdy slevy platí?
• Od soboty 1. září 2018, tedy už od posledního prázdninového víkendu.
• Pro žáky a studenty (splňující další podmínky) nezávisle na tom, zda je školní rok, nebo prázdniny. Stejně tak
není sleva omezena jen na trasu mezi bydlištěm a školou.
• Původně měly slevy platit už od 10. června, na žádost krajů je ale vláda odložila. Důvodem byly hlavně hrozící
technické problémy s odbavovacími systémy.
Co mám dělat, když už vlastním slevovou In-kartu?
• Mladí lidé či senioři dosud dosáhli na slevy Českých drah, pokud si koupili slevovou In-kartu. Například karta In
Důchodce přišla zájemce do 70 let na sto korun ročně, případně na 250 korun na tři roky, a zajišťovala pak 25 slevu z
obyčejného jízdného. Důchodci nad 70 let platili sto korun na šest let.
• Variantou pro seniory nad 70 let věku dosud byla karta In Senior, která umožňuje bezplatnou přepravu v
osobních a spěšných vlacích, v ostatních vlacích pak slevu 50 procent. Karta ale přišla na 1490 Kč na rok nebo 3990 Kč
na tři roky.
• Majitelé podobných karet (i pro děti nebo studenty) nyní mohou žádat o vrácení nevyčerpaného podílu. Ten se
jim bude počítat k 1. září 2018, přestože aplikaci mohou vrátit až do 30. dubna 2019. Výjimkou je karta In Senior, u níž
se bude nevyčerpaný podíl počítat vždy ke skutečnému datu vrácení - zájemci by ji tedy měli vrátit co nejdříve.

 CO  KDY  KDE 
Září 2018







07. září 2018
07. září 2018
15. září 2018
15. září 2018
17. – 21. září 2018
24. září 2018

pátek
pátek
sobota
sobota

28. září 2017

pátek

jednání klubu KSČM při Z MSK
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha
„Babí léto“ BRUNTÁL – Slavoj
Kontaktní kampaň KRNOV
zasedání VV OV KSČM – budova OV

12,00
14,00

pondělí

15,15

Státní svátek – Den české státnosti

Říjen 2018
05. října a 06. října 2018








19. října 2018
22. října 2018
23. října 2018
24. října 2018
25. října 2018
26. října 2018
29. října 2018 !

Volby do zastupitelstev

pátek a sobota

pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

!

/Nezapomenout!/

zasedání VV ÚV KSČM – Praha
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
Porada předs. ZO KSČM –MěÚ H.Benešov
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná !!!;
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM

13,30
15,oo
15,3o
15,3o
15,15
15,oo !

28. října 2018
neděle
Den vzniku samostatného Československa /1918/
                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                          



Farmář Janíček jede domů ze schůze na kole. Zastaví ho příslušník policie:
„Nesvítí vám světlo!“ „Vím, pokoušel jsem se to opravit a nešlo to!“
„Tak tedy musíte to kolo vézt a jít pěšky!“ „Ale i to jsem zkoušel, ale ani tak to nesvítí!“




Na recepci v hotelu. „Jeden pokoj pro dva, prosím.“
„Ano, jistě. A přejete si pokoj se sprchou nebo s vanou?“
„A jaký je v tom rozdíl?“
„Ve sprše budete muset stát!“






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

