OKRESNÍHO VÝBORU
KSČM V BRUNTÁLE

_________________________________________________________

III / 2019
__________________________________________________________

Z obsahu tohoto čísla :
 * Usnesení Programové konference*
 * Volby do Evropského parlamentu *
 * a 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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Usnesení
Programové konference KSČM konané dne 8. června 2019 v Nymburce.
Programová konference Komunistické strany Čech a Moravy:
I. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Návrh aktualizace programu KSČM.
3. Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM.

II. Akceptuje
1. Možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracovány do 15. 8. 2019 a předloženy a
projednány na VČS, OK a KK KSČM a podstoupeny na XI. sjezdu KSČM.

III. Ukládá
1. Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu aktualizace programu KSČM.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 14. 6. 2019
2. Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu varianty krátkodobého politického
programu KSČM.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 14. 6. 2019
3. Informovat předkladatele a členskou základnu o vypořádání připomínek předložených na Programové konferenci
návrhové komisi k návrhu aktualizace programu KSČM a k návrhu varianty krátkodobého politického programu
KSČM prostřednictvím všech dostupných vnitrostranických prostředků.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 15. 8. 2019
4. Předložit Návrh aktualizovaného programu KSČM „Demokratická cesta k socialismu je možná, kapitalismus není
budoucností“ na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové
vnitrostranické diskuzi.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín 29. 6. 2019
5. Předložit Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS
ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín 29. 6. 2019
6. Podle POZ VČS, OK a KK KSČM zapracovat návrh aktualizovaného programu KSČM a návrh varianty
krátkodobého politického programu KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: září 2019
7. Delegátům, kteří podali připomínku k programům návrhové komisi na Programové konferenci KSČM, zaslat tutéž
připomínku elektronicky na email: tereza.cechova@kscm.cz pro další práci v rámci Programové skupiny VV ÚV
KSČM.
Zodpovídá: delegáti
Programové konference KSČM
Termín: 11. 6. 2019
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Volby do Evropského parlamentu – 2019
Vážení čtenáři, máme za sebou volby do Evropského parlamentu s jejichž výsledkem jste se již určitě
obeznámili. Toto je pro vás informace o jejich přípravě – co s ní souviselo atp.
V rámci našeho okresu volby začaly mravenčí prací OV se sháněním a následným kontaktováním členů
okrskových volebních komisí, což se nakonec povedlo. Delegování 117 členů do 45 měst a obcí se stihlo v
termínu a již se mohla rozjet volební kampaň, kterou doufám, že dělali již od poloviny roku 2018 všichni
předsedové a členové ZO KSČM ve svých ZO.
Při plakátovací akci jsme zajeli do 89 obcí a na 196 výlepových místech byly vylepeny volební plakáty.
Tam, kde to nešlo, byly ponechány na různých místech volební HaNo nebo jiné propagační materiály. Při této
akci bylo najeto 616 km. Ve větších městech okresu byly letáky vylepeny za úplatu přes různé firmy.
Ve městech jako je Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, ale i v Oborné a Skalách byly na
různých místech vyvěšeny bannery s Katkou Konečnou, nebo dalšími kandidáty do EP.
V Bruntále se instalovalo na sloupech veřejného osvětlení 8 menších poutačů. Velký banner byl vyvěšen
i na budově OV KSČM.
Předvolební akcí byli příjezd volebního auta s kandidátkou Dagmar Švandovou do Krnova a druhý den
25. dubna přijela společně s dalším kandidátem Romanem Blaškem a Ivo Strachoněm jejich /technickým
doprovodem/ do Bruntálu, odkud se vydali do Horního Benešova. Další zastavení bylo v Rýmařově, kde za
účasti s.Kaňáka a Žilky navštívili starostu Rýmařova. Po krátké besedě využili volného času k setkání s občany
a rozdávání volebních materiálů. Tohoto, jakož i ostatních se aktivně účastnila i s. Daniela Sanopulosová z
bruntálské ZO.
Pokračovali jsme návštěvou Vrbna pod Pradědem, kde se ke kandidátům připojila Katka Konečná.
Jelikož jsme měli dostatečnou časovou rezervu využili jsme ji k neplánované návštěvě Města Albrechtic a i tam
proběhla kontaktní kampaň s občany.
Poté jsme se přesunuli do Bruntálu, kde na náměstí proběhla hodinová beseda s rozdáváním volebních
materiálů mezi občany. Do rozdávání se zapojilo i několik členů bruntálských ZO. Od 16.00 hodin pokračovala
tato kampaň besedou na OV KSČM, žel za nevelké účasti přítomných.
Nevím co více dodat ?!?
Miroslav Domin

Výsledky známe a teď si musíme vyhrnout rukávy a bojovat za české
občany, což dělá pouze a jedině česká levice a my jsme nyní jejími zástupci.
Citace z článku Kateřiny Konečné v HaNo dne 7. června 2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Slovo předsedy OV KSČM Bruntál.
Jsem rád, že nám podařilo zastavit rostoucí dluh, který narostl v loňském roce do hrozivých rozměrů. Zatím jen
tento rok. Chystají se velké změny ve financování strany, jaké, zatím nevíme. O tom rozhodne až dubnový
sjezd strany. Na něm se bude projednávat i úprava stanov, „Program strany“ a ekonomika strany.
Ocenění „Žena roku 2019“.
Komise žen ÚV KSČM pořádá letos již 2.ročník. VV OV KSČM v Bruntále navrhl na toto ocenění soudružky:
Věru Bořilovou předsedkyni ZO KSČM č.108 za její celoživotní práci ve straně u příležitosti životního
jubilea devadesáti let. Dále navrhl soudružku Ludmilu Strnadovou ze ZO KSČM č.401 Vrbno pod
Pradědem. Za její iniciativní práci v Levicovém klubu žen a v naší straně.
Koncem června Komise žen ÚV KSČM vybere ze všech navržených z celé republiky 4 členky a ocení je
titulem „Žena roku 2019“. V následující Štafetě Vás budeme informovat, které ženy toto ocenění dostaly.
Držme palce Věrce i Ludmile.
Ještě něco k májovým oslavám.
Májové oslavy v našem okrese začaly tradičně nedělní předmájovou veselicí ve Vrbně pod Pradědem. K tanci i
poslechu hrála známá skupina Akord. Výborné domácí občerstvení přispělo k příjemné atmosféře.
Štafetu oslav 1.máje převzal Krnov v 10.00hodin v areálu SVČ Méďa. Bohatý program pro děti i dospělé,
pěkné počasí to vše přilákalo k návštěvě hodně lidí.
V Bruntále ve 14.00hodin pokračovaly oslavy 1.máje. I zde byla vyšší návštěvnost. I přes menší nedostatky
převládala pohodová a příjemná atmosféra.
Na mnoha místech našeho okresu rovněž proběhly i pietní shromáždění k výročí osvobození. Všechny proběhly
důstojně. V Bruntále po dlouhé době se zúčastnily i školy. V Lomnici se ještě jedna akce připravuje a to na
sobotu 22.června 2019 ve 14.30hodin, na který nás srdečně zve Spolek staré sovinecko.
Fotografie a podrobnější informace jsou na dalších stránkách Štafety.
Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh všech májových oslav v našem okrese a za práci při
přípravě, průběhu i výsledku voleb.
Také chci poděkovat Mirkovi Dominovi za práci, ve funkci místopředsedy OV KSĆM.
Dalibor Kaňák

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Na skok v Evropském parlamentu
Ve dnech 6. - 9. dubna jsme na pozvání poslankyně Evropského parlamentu Kateřiny Konečné navštívili
s kolegou Martinem Polokem město Brusel a v něm zmíněný parlament.
Bohatý program se nám tak tak vešel do těch pár dní. Navštívili jsme města Brusel, Lovaň a Bruggy.
V univerzitní Lovani jsme byli ubytovaní a okouzlila nás její architektura a místní pivo Stella Artois .
V Bruggách na člověka dýchá romantika ze všech stran. Je to přístavní město s úžasným kanálovým
systémem, který můžete využít k projížďce na lodičkách jako v Benátkách. Brusel, jemuž dominuje
královský palác a náměstí s cechovními domy a galerií je plný turistů, kteří sem míří za různými cíli.
Jedním z nich je také Atomium, což je jakási Eiffelova věž v podobě atomu železa a stojí zde od roku
1958 a měří 102m. Nesmíme zapomenout na čůrajícího chlapečka.
A konečně Evropský parlament a Kateřina Konečná. V historickém Bruselu na vás najednou vykoukne
neskutečný komplex budov moderního stylu připomínajících filmy, jež probíhaly v předaleké galaxii.
Dovnitř se nedostanete lehce. Doporučuji si vzít dobře padnoucí kalhoty, protože musíte sundat i
opasek. Pracuje zde mnoho lidí, kteří nejdou vidět. Od ochranky, kuchařů, uklízeček, horolezců (umývání
oken), asistentů, tlumočníků, překladatelů a tak dále. Ti všichni se podílejí na megalomanském projektu
jménem Evropská unie. Nejen poslanci a poslankyně. Vznik EU je zaštítěn velmi pěknou myšlenkou, jak
všichni víme. Otázkou zůstává, jestli jde stále ještě o toto. Sto lidí, sto názorů, jak se říká. Určitě je tam
spousta lidiček, kteří svojí prací dělají svět lepším místem, nebo se o to přinejmenším snaží.
Nás více, než co jsem výše popsala, okouzlila
malá osůbka jménem Kateřina Konečná. Svou
pílí, houževnatostí a pracovním nasazením
převyšuje mnoho jiných tam působících. Je
skromná, hovoří k věci a údajně je
nejaktivnější z našich zástupců v EU. Já mám
v nadcházejících volbách jasno. Paní Konečné
posíláme děkovný dopis.
Já bych ale v závěru článku velmi ráda
poděkovala ještě jednou panu Pavlu
Jachymčákovi, že nám tuto cestu umožnil a
paní Božence Maňáskové, že to všechno
„zpískala“! Děkuji!!
Mgr. Veronika Maňásková
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Tradičně jako každý rok jsme i letos oslavili 1.máj na stadionu Slavoje Olympia Bruntál.
Dopoledne jsme za účasti ss.B.Heřbolta a Kotlára se synem, Z.Vintera, J.Ohery a J.Zlámala
provedli výzdobu vyvěšením vlajek a plakátů s.Kateřinou Konečnou, lidryni za KSČM pro
volby do EP.
Samotná oslava byla zahájená ve 14.00hodin za slunečného počasí zahájil s.Karel
Svoboda, který přivítal přítomné členy a sympatizanty a seznámil je s kandidáty do EP za
KSČM. S krátkým projevem vystoupil také člen ÚV KSČM, předseda OV KSČM s.Dalibor
Kaňák. Pro dobrou náladu přítomným hrála živě hudba Duo Akord z Rýmařova. Během
odpoledne vystoupily také gymnastky, které byly odměněny velkým potleskem.
Účast občanů byla vcelku dobrá. U vchodu jako každoročně byl stánek KSČM, u kterého
byly přicházejícím předávány volební materiály k volbám do EP a drobné upomínkové
předměty. Dětem byly dávány různé
sladkosti. Pro děti byly připraveny různé
atrakce (skákací hrad, kolotoč, malování na
obličej). Kdo chtěl, mohl políbit svou
manželku nebo přítelkyni pod rozkvetlou
třešňovou větví, kterou zde pořadatelé
připravili.
Akce byla ukončena kolem 17. hodiny
Jan Zlámal

1.května jsme tak jako každý rok připomněli, 1 MÁJ. Svátek MÍRU, PRÁCE a SOLIDARITY.
Počasí nám přálo, návštěva byla opět slušná, vše se podařilo organizačně zvládnout a
prožít krásné májové dopoledne. Rozdali jsme první volební materiály, pozdravili nás naši
hosté s.D.Kaňák předseda OV KSČM, s.J. Hanusová krajská zastupitelka a zastupitelé
města Krnov L.Sekanina M.Przybyla S.Dorotík P.Vartecký.
ZO 215 připravila hry pro děti, jízda na koních opět nezklamala, hudba hrála jako o život
občerstvení fungovalo, popřáli jsme si navzájem k svátku a prožili příjemný den.
Poděkování patří všem, kteří svým dílem přispěli to vše zvládnout.
Za MĚV KSČM Krnov P. Vartecký.
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PIETNÍ AKT K OSVOBOZENÍ KRNOVA.
Sešli jsme se k výročí osvobození města Krnova Rudou armádou od německého fašizmu. Vzpomínkou a
položením kytic u pomníku padlých
jsme si připomněli jejich památku. U pomníku se sešli zástupci KSČM,KČP a vedení města, delegace Obce
legionářů i média.
Proslovem jsme si připomněli historii i současnost.
Stále platí Fučíkovo -LIDÉ BDĚTE! Čest jejich památce.
MĚV KSČM KRNOV P. Vartecký.

Na rozdíl od minulých let se v Bruntále pietní akt uskutečnil dopoledne – a díky tomu se jej opět, po dlouhých
letech, účastnily děti z bruntálských základních škol společně s pedagogy
Padlým vojákům se přijel poklonit konzul z Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Valerij Terentěv.
Vyjádřil potěšení z účasti na vzpomínkovém aktu i z toho, že se opět mohl podívat do bruntálského regionu,
k němuž jej váže osobní pouto.
Čestnou stráž drželi vojáci Armády České republiky a bruntálští skauti. Součásti letošního vzpomínkového aktu
byl také pochod „Nesmrtelného pluku“, jehož účastníci nesli portréty významných účastníků druhé světové
války, obětí nacistických represí, padlých, popravených i trýzněných v koncentračních táborech.
Věnce položili vedení města Bruntálu, konzul Ruské federace, zástupci OV KSČM, Klubu za starý Bruntál, ČSOL, Klubu
českého pohraničí, Česko-ruské společnosti a další občané.
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 CO  KDY  KDE 
Červenec 2019
 05. července 2019 pátek

Státní svátek – Cyril a Metoděj

 06. července 2019 sobota

Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

 15. července 2019 pondělí

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

15,15

Srpen 2019
 24. srpna 2019

sobota

12,oo

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Frýdek-Místek

 26. srpna 2019

pondělí

15,oo

Porada předsedů. ZO KSČM – Horní Benešov

 27. srpna 2019

úterý

15,oo

Porada předsedů. ZO KSČM – Bruntál

 28. srpna 2019

středa

15,3o

Porada předsedů. ZO KSČM – Třemešná

 29. srpna 2019

čtvrtek

15,3o

Porada předsedů. ZO KSČM – bud. MěV Krnov

 30. srpna 2019

pátek

15,15

Zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

 29. Srpna 2019








 16. září 2019

75.výročí SNP Bánská Bystrice - zájezd







pondělí







15,15





























zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM Bruntál

                                 

   ! 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.
Za redakci Pavel Bačgoň

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