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Z obsahu tohoto čísla :
 * Pozvánka na 27. ples KSČM * Slovo předsedy OV KSČM *
 * K Evropským volbám * Nezapomeňte na letní čas *
 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 email. adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *
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OV KSČM Bruntál
pořádají

27. REPREZENTAČNÍ PLES

! ! upozornění ! !
Na letní čas se v ČR
každý rok přechází poslední
neděli v březnu, kdy se v
02:00 SEČ (středoevropského času) posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času).
Letní čas končí poslední
neděli v říjnu, kdy se v
03:00 SELČ hodiny posunou na 02:00 SEČ.

Tak nezapomeňte, ať něco důležitého nezmeškáte!

Rok 2019 začíná
dne 9. 3. 2019 ve 20,oo hodin.

v sále Kulturního Domu
v Leskovci
Hudba k tanci i poslechu
Vstupné 2O,- Kč, místenka 1OO,- Kč
Určitě bude i tombola.
Doprava zajištěna tradičním
způsobem.
__________________________________________

Předprodej na OV KSČM Bruntál
tel. 554 717 565
Zajištění dopravy :
1. l i n k a - Město Al-ce - Leskovec
18:30 hod. – M. Al-ce – KD pod lipami
18:35 hod. – M. Al-ce – aut. nádraží
19:05 hod. – Krnov – aut. nádraží
19:35 hod. – H. Benešov – pod městem
19:40 hod. – H. Benešov – zast. Leskovecká
2. l i n k a - Krnov – Leskovec
18:50 hod. – Krnov – U věžáku
19:00 hod. – Krnov – aut. Nádraží
19:10 hod. – Krnov – U ROKERA
3. l i n k a - Bruntál – Leskovec
19:10 hod. – Bruntál – u nemocnice
19:00 hod. – Bruntál – Dukelská
19:10 hod. – Bruntál – aut. nádraží

A začínám i já ve
funkci předsedy OV
KSČM Bruntál. Pět let
jsem vykonával funkci
předsedy MěV KSČM
Bruntál. Věřím, že mi
podařilo
v
Bruntále
vytvořit dobrý kolektiv,
kdy se členové výboru těšili na zasedání MěV. Což
je podle mě velký úspěch.
Čeká nás jeden velký úkol a to je stabilizovat
Okresní organizaci po finanční stránce. Nadále zůstává velký dluh, zapříčiněný většinou neúspěchem
ve volbách. Dost naivně jsem si myslel, že se zlepší
výběr členských příspěvků a tím se pomalu bude
snižovat náš dluh. Zvedly se nám důchody, takže by
se měla zvýšit i výše členských příspěvků zhruba o
5,-Kč na člena a měsíc. Opravdu jsem naivní.
Druhý velký úkol je omladit naše řady. A letos
nás čekají hlavně volby do Evropského parlamentu.
Velký problém je i stále přetrvávající řevnivost Krnov – Bruntál. Úkolů je mnoho, takže práce je dost.
Jsem známý tím, že dovedu práci nejen najít a hlavně ji rozdělit. Jediné co vám můžu slíbit je víc práce
za míň peněz – lépe řečeno zdarma.
V minulé Štafetě mi Pavel popřál mimo jiné i
zdraví. To se mu tedy moc nepovedlo. Už jsem si
stačil zlomit kotník, ale to mi nebrání v tom, abych
v pohodě pokračoval ve své práci.
Věřím v dobrou spolupráci s vámi se všemi.
Na závěr chci popřát všem ženám „Všechno nejlepší k MDŽ“. Zdraví přát nebudu, aby nedopadly jako
já.
Váš Dalibor Kaňák.


______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ODSTOUPENÍ USA OD SMLOUVY O LIKVIDACI RAKET
STŘEDNÍHO A KRÁTKÉHO DOLETU
Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) podepsal Michail Gorbačov a americký
prezident Ronald Reagan 8. prosince 1987 ve Washingtonu. V platnost vstoupil tento dokument 1. června 1988.
Ve smlouvě INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) se obě země zavázaly stáhnout všechny své
rakety s doletem 500-5500 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidovat, což byl do té doby bezprecedentní
krok. Lhůta na demontáž raket krátkého doletu byla stanovena na 18 měsíců, u raket středního doletu pak na tři
roky, smlouva též povolovala vzájemné inspekce. SSSR zahájil likvidaci raket 22. července 1988, Spojené státy
zlikvidovaly první raketu 8. září téhož roku. Celkem bylo zlikvidováno 2692 raket krátkého a středního doletu,
z toho bylo 1846 sovětských a 846 amerických.
Spojené státy se za 60 dní přestanou řídit podmínkami smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého
doletu (INF). Údajně proto, že pokud do té doby nezmění Rusko svůj přístup ke smlouvě a nezačne její
podmínky plnit také. V Bruselu to po jednání se svými kolegy ze zemí NATO oznámil americký ministr
zahraničí Mike Pompeo. Moskva ale i nadále trvá na tom, že ustanovení dokumentu nijak neporušila. K postoji
Spojených států se přidalo také české ministerstvo zahraničí.
K 1. červnu 1991, tedy ve lhůtě stanovené dokumentem, bylo oběma zeměmi zničeno celkem 2 692
kusů zbraní odpovídajících definici ve smlouvě. Sovětský svaz zničil celkem 1 846 svých raket, Spojené státy
846.
•
•
•

Zbraně vyřazené Spojenými státy:
BGM-109G Gryphon (verze střely BGM-109 Tomahawk pro odpal ze
země)
Pershing 1a
Pershing II
Zbraně vyřazené Sovětským svazem: (v závorce kódové označení NATO)
•
R-12 Dvina (SS-4 Sandal)
•
R-14 Čusovaja (SS-5 Skean)
•
TR-1 Temp (SS-12 Scaleboard)
•
RSD-10 Pioněr (SS-20 Saber)
•
OTR-23 Oka (SS-23 Spider)
•
RK-55 Granat (SSC-X-4 Slingshot)
Američané mají ve svém postupu jednoznačnou podporu všech zemí aliance. Ministři zahraničí NATO
ve společném prohlášení uvedli, že Rusko vývojem a rozmístěním raketového systému označovaného jako
Novator 9M729 smlouvu IMF hrubým způsobem porušuje. Systém podle NATO představuje výrazné riziko pro
euroatlantickou bezpečnost.
Vláda České republiky sdílí s USA a dalšími Spojenci závěr, že Rusko porušilo Smlouvu o likvidaci
raket středního a kratšího doletu. „Rusko samo je tak výlučně odpovědno za stav, který přiměl USA ke krokům
vedoucím k vypovězení INF-T,“ napsalo v tiskovém prohlášení české ministerstvo zahraničí.
„Přistupujeme k tomu z několika důvodů. V první řadě proto, že kroky Ruska hluboce podkopávají bezpečnost
Spojených států a bezpečnost našich spojenců a partnerů,“ vysvětlil Pompeo.
Pro Spojené státy podle něj nemá smysl, aby zůstávaly svázány podmínkami dohody, které je omezují v
případné odpovědi. Americký ministr uvedl, že Moskva může smlouvu z roku 1987 zachránit, pokud v
následujících 60 dnech začne její podmínky ověřitelným způsobem znovu plnit. Podle něj má nyní Rusko
rozmístěno několik praporů těchto raket, jejichž dostřel z nich činí přímou hrozbu pro Evropu.
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Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční „výpovědní“ lhůta, kterou
smlouva INF předpokládá. V oněch 60 dnech nebudou vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy (které
by INF porušovaly). Moskva zatím nijak nedává najevo, že by měla zájem své chování změnit.
Moskva ale obvinění USA znovu odmítla. „Rusko striktně dodržuje ustanovení smlouvy (INF) a
americká strana to ví. Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě, kde má Amerika
desetitisíce vojáků a kde žijí a pracují miliony jejich civilistů.
V nebezpečí je také daleko větší počet občanů evropských zemí.“
Ruské porušování podmínek dohody INF nelze vidět
odděleně od dalších kroků na mezinárodní scéně, například v Gruzii,
na Ukrajině, v Sýrii, při vměšování do voleb v jiných zemích či při
pokusu otrávit někdejšího agenta Sergeje Skripala v britském
Salisbury.
Situace je podobná době před první světovou válkou. Jedná
se o střet imperialistických mocností, který popsal ve své době i V. I.
Lenin. Jinými slovy Rusko pouze zrcadlově reaguje na americké kroky.
Stanovisko Ruska:
Rusko nemůže dělat nic jiného než čekat až USA dozrají k dialogu v otázce odzbrojení. Ruští diplomaté
nebudou iniciovat žádná jednání s USA. Moskva rovněž odstupuje od smlouvy a nenechá se zatáhnout do
nových závodů ve zbrojení. V rozporu INF bylo mimo jiné umístění protiraketového systému v Evropě. Rusko
po odstoupení od smlouvy INF vyvíjet nové zbraně. Totéž oznámil i Washington. Pokud Spojené státy rozmístí
rakety krátkého a středního doletu v blízkosti ruské, Rusko na to odpovídajícím způsobem zareaguje a rozmístí
rakety u svých hranic i na území svých spojenců. Udělá to ale pouze v odpovědi na kroky USA. USA chtějí
očividně jednostrannou vojenskou převahu na poli jaderných a konvenčních zbraní, aby světu vnutili svoji vůli
a své zájmy.
•
•

•

Postoje KSČM k expanzivní politice NATO a USA
KSČM nesouhlasí s expanzí na jakémkoli základě, prosazuje řešení mezinárodních vztahů a v tom i zájmů
jednotlivých zemí a jejich obyvatel mírovou cestou, na základě vzájemných výhod. Expanze v podání NATO a
USA v jakýchkoliv formách jsou nepřípustné, a ohrožující bezpečnost světa.
Expanzivní politiku NATO a USA považuje za nástroj, neoliberálního kapitalismu se všemi důsledky z jeho
existence. Minulé a nové krize především ekonomické povahy, které objektivně přijdou, nedovolují hodnotit
jinak. Závažná je skutečnost, že USA a NATO ovládají z velké části sítě ekonomiky, obchodu, médii a
sociálních sítí, vojenských základen a dopravních komunikací, které jsou využívány s cílem změnit situaci,
mocensky posílit, eliminovat konkurenci a dokázat životaschopnost kapitalismu do budoucna.
S obavami sleduje, že expanzivní politikou USA a NATO dochází v různých formách ke střetům nejsilnějších
zemí světa s převládajícím systémem imperiálního kapitalismu a neoliberalismu s cílem přerozdělit si sféry
vlivu. Střet může vyústit ve výraznou hegemonii jedné či dvou supervelmocí. Chybí zatím výrazný mírový vliv
socialistické alternativy např. v úloze Činy.

Proto KSČM ve vztahu k expanzi NATO a USA považuje za nutné:
- Podpořit úsilí o multipolární uspořádání světa na základě spolupráce zainteresovaných zemí a mezinárodních
paktů, nikoliv dnešních kartelových dohod nadnárodních syndikátů. Jako základ a východisko k odvrácení
expanzí jedněch zemí vůči jiným zemím. Vrátit univerzální bezpečnostní podstatu OSN a RB OSN.
- Otevřít jednání o bezpečnostním systému zahrnující všechny státy Evropy.
- Zastavit rozšiřování NATO, zrušit vojenské základny USA v Evropě, usilovat o ukončení činnosti NATO.
- Orientovat zahraniční, bezpečnostní a ekonomickou politiku ČR všemi azimuty, na základě vzájemné
výhodnosti, požadovat ukončení sankční politiky USA, zejména vůči všem nezávislým zemím.
- Vyvázat ČR a tím i AČR z expanzivně-agresivní politiky NATO a USA. V dalším období odmítnout účast na
zahraničních misích, mimo mise s mandátem OSN.
- AČR připravovat pro obranu území. Její velikost a vyzbrojení odvodit od potřeb a možností státu, od potřeby
podílu armády na činnosti IZS a přípravy obyvatelstva na krizové situace.
- V ekonomicko-politické rovině usilovat o stabilitu hospodářství a financí tak, aby budoucí pravděpodobné krize
dolaru nebo eura, neznamenaly vážný dopad na republiku.
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

2. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad
Ostrava
Ve čtvrtek 22. prosince 2016 se uskutečnilo 2. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na programu 66. bodů k projednání
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 na zabezpečení
výkonu regionálních knihoven v MSK
• Schválilo poskytnutí dotace strání příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu
z rozpočtu MSK na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
• Schválilo poskytnout účelovou dotaci obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2017 na
zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku,
ostrahy a bezpečnosti letiště
• Schválilo financování provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj a následné uzavření smlouvy
s obchodní společností Travel Service, a.s. o financování tohoto leteckého spojení
• Schválilo koupit Cargo halu umístěnou na letišti Ostrava
• Schválilo poskytnout dotaci z rozpočtu MSK - Mikroregionu Slezská Harta a svazku obcí
Bruntálska
• Schválilo zahájení přípravy projektu Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje

Bruntál – únor 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

Lidí, kteří soudí, nikdy nepochopí, lidé kteří pochopí, nikdy nesoudí.
W. Kanadi
___________________________________________________________________________________________________________________________________



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Novinky v sociálním zabezpečení pro
rok 2019
Dá se říci, že sociální zabezpečení se z povahy svého zaměření týká nás všech. Rok 2019 přináší v
této sféře mnoho změn. Víte o nich? Zajímá vás, které změny to jsou a koho a co přesně ovlivní? Půjde
pouze o změny k lepšímu?
Sociální zabezpečení je státní systém pomáhající svým občanům předcházet nepříznivým sociálním
situacím či je lépe zvládat. Takovými situacemi může být například dlouhodobá nemoc, stáří, nebo ztráta
zaměstnání. Tento systém se skládá ze tří pilířů začínajících na P – pojištění, podpora, pomoc.
V roce 2019 se v České republice v celém komplexu sociálního zabezpečení učinilo několik změn.
Pojďme se společně podívat na změny, které vstoupily v platnost 1. 1. 2019.
* Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzda je nejnižší přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci za
odvedenou práci. Tato hranice je stanovena zákonem. Podle odpovědnosti a složitosti práce je odstupňována tzv.
zaručená mzda. Zvýšení minimální mzdy ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč je nejvyšším nominálním zvýšením
mzdy od roku 1991. Minimální hodinová mzda vzrostla ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Nejnižší hranice zaručené mzdy
vzrostla o 1 150 až 2 300 Kč měsíčně.
* Zvýšení důchodů
V ČR máme možnost pobírat čtyři typy důchodů. Jsou jimi starobní, invalidní, vdovský a sirotčí. Zvýšení se
týká všech typů.
Výšku důchodu určuje základní výměra a procentní výměra. Základní výměra se zvýšila na 10 % průměrné
mzdy z předchozích 9 % z průměrné mzdy. Z původních 2 700 Kč se základní výměra zvýšila o 570 Kč, na 3 270
Kč. Procentní výměra se zvýšila o 3,4 %. Celkově se jedná o zvýšení důchodů přibližně o 900 Kč.
Osobám nad 85 let věku se procentní výměra zvýšila o 1 000 Kč. Cílem je zvýšit životní úroveň lidem, kteří už
si ji z důvodu vysokého věku nezvládnou zlepšit vlastním přičiněním.
* Prodloužení lhůty pro zaplacení pojištění OSVČ
Nově nemusí osoby samostatně výdělečně činné platit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské
pojištění ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce. Lhůta pro zaplacení záloh a pojistného je nově celý
kalendářní měsíc, na který se pojistné a zálohy platí. V případě, že OSVČ dluží pojistné na nemocenské pojištění a
zálohu na důchodové pojištění, nemusí až do konce měsíce následujícího platit penále, ani jí pojištění nezaniká.
Osoba samostatně výdělečně činná, která má malé příjmy a je možné předpokládat, že nebude mít povinnost
platit za kalendářní rok pojistné na důchodové pojištění, může nově zažádat o zrušení povinnosti platit zálohy.
Zálohy v tomto roce již zaplacené by byly OSVČ v případě zbavení povinnosti zálohy platit vráceny.
* Elektronická neschopenka
Dočasné pracovní neschopnosti se nově částečně zelektronizovaly. Od ledna roku 2019 mohou zaměstnavatelé
sledovat na portálu ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) evidenci svých zaměstnanců v pracovní
neschopnosti.
Od července tohoto roku by měli ošetřující lékaři být povinni elektronicky hlásit začátek a konec pracovní
neschopnosti daného zaměstnance zaměstnavateli. Systém by také měl být nově rozšířen o informace o rozsahu
vycházek zaměstnance a jeho pobytu v období pracovní neschopnosti.
K úplné elektronizaci by pak mělo dojít od 1. 1. 2020.
* Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání
Po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. Tato náhrada je
dorovnáním rozdílu ve výdělku, který zaměstnanec pobíral před úrazem nebo nemocí. Tato náhrada, včetně náhrady
na výživu pozůstalých se nově zvýšila o 3,4 %.
V pokračování článku na webu autora ještě najdete:
Změny, které nás čekají v následujících měsících - Zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni míry
závislosti - Proplacení prvních tří dnů pracovní neschopnosti při nemoci - Navýšení rodičovského příspěvku
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. A 25. KVĚTNA 2019
O volbách do EP ví snad každý z vás, kdo se zajímá o dění na politické scéně ČR, ale i jinde ve světě. Nás ale
v této době zajímá EVROPA a to co pro volby musíme udělat.
V prosinci loňského roku zasedání ÚV KSČM schválilo kandidátní listinu s 28 kandidáty a jejího lídra –
Kateřinu Konečnou. Jména a pořadí kandidátů jste již měli v minulé prosincové Štafetě a mnohé bylo o nich řečeno.
Co nás jako výbory a členy základních organizací KSČM čeká ?
Na prosincových poradách jste byli vyzváni, aby jste co nejdříve nahlásili na OV KSČM koho budete delegovat do
okrskových volebních komisí.
Jaká byla odezva ??? – Do začátku února jsem obdržel návrhy od 6 předsedů ZO. Z těchto šesti navíc někteří
zajistili osazení i v obcích kde nemáme ZO za což jim děkuji. . A co ten zbytek – zvláště města s větším počtem
volebních okrsků ??? Všichni jste byli informováni o tom, že chceme delegovat své zástupce ne jenom tam, kde
máme ZO, ale i do zbývajících 25 obcí kde ZO nemáme. Tam to bude muset zajisti „kancelář“ OV. Když jména
členů a náhradníků do okrskových volebních komisí ve vaší obci nedodáte na OV ke zpracování nepozději do konce
března budete mít prostě smůlu ! Měli jste na to více jak dva měsíce.
Již jsem vás informoval o termínu odevzdání delegování členů a náhradníků na městské a obecní úřady
do 24. dubna 2019 do 16.00 hod. Když jej propásnete, máte zase smůlu. To se stalo v jedné naší obci při
komunálních volbách loňského roku.
Tomuto předchází vyplnění formulářů k tomu určených, které někdy dostáváme z vyšších orgánů pro nás v
„šibeničním termínu“. Ty musí podepsat zase nějaký zmocněnec a bude mu to nutno zavézt vyplněné v termínu,
který si určí. Chci vás upozornit na to, o čem určitě víte. Konečná práce s tím spojená je jenom na nás dvou –
předsedovi a místopředsedovi. Z posledních dnů víte, že se komukoliv může něco stát a potom mohou nastat časové
problémy.
místopředseda OV KSČM Miroslav Domin

KSČM povede do Evropských voleb
Kateřina Konečná
Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná bude vedoucí kandidátkou pro volby
do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce. Strana do nich jde po boku
dalších levicových subjektů. Sjednocená kandidátka ponese název „KSČM – ČESKÁ
LEVICE SPOLEČNĚ“.
Rozhodli o tom na 5. zasedání v Praze členové Ústředního výboru KSČM, kteří ji
upřednostnili před protikandidátem Jaromírem Kohlíčkem v poměru hlasů 59:19. V tajném
hlasování se pak na další místa kandidátky dostali Andrej Bóna (číslo 2), Arťom Korjagin
(3), Roman Blaško (4), Lukáš Pařízek (5) a Dagmar Švendová (6).
KSČM, která je součástí frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice, má nyní v
Evropském parlamentu tři zástupce – kromě Konečné i Jiřího Maštálku a Jaromíra Kohlíčka. Ten v průběhu
stávajícího pětiletého funkčního období nahradil zesnulého Miloslava Ransdorfa.
Čtyři priority
Čtyřmi základními prioritami jsou „rovnost“, „bezpečnost“, „demokracie a transparentnost“ a
„soběstačnost“.
Na kandidátce nechybějí nestraníci, stejně jako zástupci dalších levicových stran či hnutí – Ne základnám,
KSČ či Strany demokratického socialismu. Tento fakt se odráží i v samotném názvu společné kandidátky.
„Naší tendencí není se izolovat, ale otevřít tak, abychom ve výsledku byli jedinou levicovou hybnou silou, která
bude spojovat a integrovat, a ne se někde schovávat a hrát si jen to své. Čím více stran bude na palubě, tím lépe
se nám může povést zajistit náš volební výsledek. Jde o to, že to není sociální demokracie, která se tváří jako
levicová strana, ale ve skutečnosti je KSČM jedinou levicovou alternativou, která se dokáže programově v
některých bodech protínat se svými partnery. Název KSČM v první linii zůstává, navíc ovšem chceme oslovit
co nejširší veřejnost,“ dodala Konečná a neopomněla poděkovat Jiřímu Maštálkovi, který již v příštím roce
kandidovat nehodlá, za více než čtyři roky společné práce v Evropském parlamentu

 CO  KDY  KDE 
Březen 2019
Březen – za kamna vlezem

 08. březen 2019
♫
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♫ 9. březen 2019
♫





 Mezinárodní den žen 

sobota

20,oo

XXV. reprezentační ples KSČM – Leskovec ♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
15. březen 2019
18. březen 2019
25. březen 2019
30. březen 2019

pátek
pondělí
pondělí
sobota

15,15

schůze VV ÚV KSČM – Praha
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání MS KV – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha

!! 31. březen 2019 02,00  03,00  Začíná letní čas -    !!
Mějte to tedy na paměti - ať něco nezmeškáte!

Duben 2019
Duben – ještě tam budem

 12. duben 2019

schůze VV ÚV KSČM – Praha

pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý

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

Porada předs. ZO KSČM –H. Benešov
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
 Velký pátek 
 Velikonoční pondělí 
zasedání MS KV KSČM – Ostrava

 25. duben 2019

pátek

15,15

zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

 27. duben 2019

sobota









15. duben 2019
16. duben 2019
17. duben 2019
18. duben 2019
19. duben 2019
22. duben 2019
23. duben 2019

Celostranická konference KSČM

                        
 1. květen 2019

středa

1. máj – oslavy Svátku práce

                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

„Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a roky, aniž člověk zažije něco nového. Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina. V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete přijmout.“
Paulo Coelho
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
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