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V pátek 20. 9. jsme se naposled rozloučili se soudruhem  

 

Stanislavem TIHLAŘÍKEM. 
 

Jeho život ukončila zákeřná choroba ve věku 82. let.                    
Ve smuteční síni v Krnově jsme se s ním naposled roz-

loučili, členové strany, jak současné KSČM, tak KSČ,  

kamarádi z n.p. Strojosvit a další. 
 

OV KSČM Bruntál, MěV KSČM KRNOV, Klub české-
ho pohraničí a jeho ZO 213. 
Poděkování za jeho činnost pro společnost a stranu. 

 

Člověk je smrtelný – práce je živá. 
 

ČEST JEHO PAMÁTCE. 
 

 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                     
 

 INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Nejen prací je člověk živ. Stejně tak je důležitá možnost kulturního vyžití. Právě i Moravsko-
slezský kraj významně přispívá každým rokem ze svého rozpočtu na nejrůznější kulturní udá-
losti. Já sama, jakožto člen kulturního výboru zastupitelstva kraje, jsem se podílela na rozdě-
lování financí z vyhlášených dotačních programů. 
 V letošním roce opět Moravskoslezský kraj podpořil spousty zajímavých kulturních akcí jak 
krajského, tak nadregionálního významu. Finanční prostředky poskytnuté žadatelům slouží 
pro obohacení kulturního života v kraji a udržení lidových tradic a slavností. Mezi významné 
podporované akce nadregionálního významu patří např. Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka, Beats for Love, Colours of Ostrava, Štěrkovna Open Music, Svatováclavský hudební 
festival, Ceny Jantar, Letní shakespearovské slavnosti Ostrava a další. Tyto akce jsou zařaze-
ny mezi pravidelně financované krajem.  
Dále pak se kraj snaží podporovat i místní kulturní akce. Mezi vybrané v okrese Bruntál patří 
například obec Jindřichov a Osoblaha. Pro získání finančních prostředků se obce mohou opět 
přihlásit i v tomto roce a to konkrétně do konce listopadu. Já sama se dle svých možností 
zúčastňuji většiny těchto regionálních i nadregionálních akcí.    
 

 

 

Bruntál – říjen 2019   ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ 
 

                                   



Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje. 

 

Čas – 14.2.2020 – pátek – 14-00 hodin. 

Místo – KD Ostrava – Michálkovice. 
Okres Bruntál 7 delegátů 

Frýdek-Místek 16 delegátů 

Karviná 12 delegátů 

Nový Jičín 10 delegátů 

Opava 5 delegátů 

Ostrava 14 delegátů 

 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/


   Přečti a pošli dál !!!    
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Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/         použito s laskavým svolením autora 

§  §  §  §  §     Paragrafy  pro  každého     §  §  §  §  § 

 

ZRANĚNÍ PŘI NEHODĚ - VÍTE, NA JAKOU FINANČNÍ 
KOMPENZACI MÁTE NÁROK? 

 

Prásk. Ohlušující rána a pak krátké ticho, ve kterém se tají dech. Pár přelomových vteřin. Okamžik, který může 
změnit úplně vše. V lepším případě to odnesou jen odřené plechy. V tom horším se k vám během pár minut 
začnout sjíždět záchranáři, policisté a možná i hasiči. 

V prvních týdnech po nehodě je vám možná jedno, jak takovou situaci řešit s pojišťovnou. Důležitější je zdraví 
vás nebo vašich blízkých. Jenže po pár měsících zjistíte, že vaše zranění vás omezuje v pracovním výkonu, 
platíte nehorázné sumy za léky a nejrůznější vyšetření nebo za  cesty k lékařům. Váš partner si musí brát kvůli 
vám často dovolenou nebo ošetřovačku, aby se někdo postaral o nemocné děti, dům nebo byt. A přitom jste 

ani nebyli viníci nehody. 

V tu chvíli začnete dumat, jak zaplatíte za příští nájem nebo hypotéku. A co dětem oblečení, boty a kroužky? 
Bolestné vyplacené od pojišťovny už vám nestačí a začíná být zle. Možná vám nějaký právník poradí, ať dáte 
viníka nehody k soudu a získate od něj další odškodné. Jenže se tím může roztočit nekonečné kolo soudních 
tahanic, na které nemáte sílu nebo právě peníze. Co kdybyste soud nakonec nevyhráli? 

Naštěstí existuje řešení 

A kupodivu docela jednoduché. Myslí na něj Občanský zákoník, který říká, že za nemateriální újmy můžete 
žádat od viníka nehody odškodnění přes pojišťovnu, u které měl v době nehody sjednané povinné ručení. 
Zhruba rok poté, co dojde k ustálení vašeho stavu, můžete totiž zažádat o finanční kompenzaci za to, jak vás 
nehoda celkově ovlivnila. 

 

Požádejte svědky a schovávejte doklady 

Ideální je, když ihned po nehodě máte možnost si zajistit fotografie svého zranění a také svědky, kteří 
v případě potřeby potvrdí, kdo byl skutečným viníkem. Někdy se totiž stává, že viník nehody dává od situace 

ruce pryč a nechce přiznat svoji vinu. Pro tyhle případy je nejlepší svědky požádat o jméno a kontakt pro 

případné další řešení. Ale ne vždy se to podaří. 

Důležité proto je, abyste si celou dobu od nehody schovávali veškeré doklady související s finančními náklady 
nejen za léčbu, ale i za cesty do nemocnice a další výdaje. A nejen pro sebe, ale i pro vaše blízké. Vaši blízcí by 
si například měli psát cesťák, když za vámi cestují do nemocnice. A nejen vám hrozí ušlá mzda ze zaměstnání, 
pokud o vás musí víc pečovat a uvolňovat se z práce. Prostě schovávejte si doklady i potvrzení od všechno, čím 
můžete doložit následné řešení vašich zdravotních obtíží a hlavně následků. 

Když se kvalita života sníží 

Po stabilizování stavu můžete žádat nejen kompenzaci za ušlou mzdu, za léky nebo cesty k lékařům 
a do nemocnice, ale také za duševní útrapy sebe a svých blízkých. Nebo kvůli snížení kvality života. Když jste 
třeba před nehodou jezdili rádi na kole a po nehodě už kvůli špatné hybnosti nohou nemůžete, je čas se 
obrátit na pojišťovnu viníka nehody. 

Přeji vám, ať podobnou situaci nikdy v životě řešit nemusíte. Pokud ale přece jen ano a nevíte si rady, obraťte 
se o pomoc přes stránku s kontakty. 

  

 

http://www.vladislavutikal.cz/


 

 

Propozice 

 

Třešničkový pohár 
 

 

Druh: společensko - sportovní OPEN turnaj v bowlingu  
Místo konání: Bowling NIKITA - nám.1.máje č.4, Bruntál  
Termín: 30.11. 2019 

Prezentace účastníků - OV KSČM Bruntál, Rýmařovská 777/8 od 13.00- 13.45 hodin  

Soutěž tříčlenných družstev. 
Složení: jakékoliv - muži, ženy, žáci, smíšené - věřící v cokoliv i nevěřící. 
Pravidla: určuje provozovatel herny  
Startovní pořadí družstev: losování  
Startovné: 70,- Kč na osobu, děti do 15 let zdarma. 
Ocenění v turnaji jednotlivců a družstev: 1.   místo - pohár + věcná cena 

2. místo - věcná cena 

3. místo - věcná cena 

Přihlášky: Dalibor Kaňák- MěV KSČM, mobil: 604604821  dalibor.kanak@centrum.cz 

Přihláška musí obsahovat: počet týmů, název týmů 

kontaktní osoby - kapitán (může být i nehrající), 
jméno, příjmení, adresa, telefon (email). 

Vyhlášení výsledků: 17.00 hodin - v klubovně OV KSČM Bruntál. 
Ceny bude předávat a s Vámi besedovat poslanec 

 

Organizátor si vyhrazuje právo úprav či změn jakékoliv části těchto propozic. 
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje a to jsem já. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlášku zašlete do 24. 11. 2019 - na email dalibor.kanak@centrum.cz , mobil 604604821 nebo osobně 
na MěV KSČM, OV KSČM, případně vhoďte do poštovní schránky MěV KSČM Rýmařovská 777/8, Bruntál 

Název družstva: 

Kapitán: 

Jméno, příjmení, adresa, mobil případně email kontaktní osoby: 

mailto:dalibor.kanak@centrum.cz
mailto:dalibor.kanak@centrum.cz


   Přečti a pošli dál !!!    
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Slavnosti česko-slovanské vzájemnosti. 
Dne 24.srpna 2019 za krásného, ještě letního počasí se konaly ve Frýdku-Místku Slavnosti česko-

slovanské vzájemnosti a to v příjemném prostředí místního parku a sportovního areálu s restaurací. 
Zúčastnili jsme se z iniciativy Levicového klubu žen (LKŽ) z Vrbna pod Pradědem za vedení p.Ludmily 
Strnadové a Anny Markové (mikrobus – asi 21 občanů z Vrbna p. Pradědem a Krnova). Přijeli i 
aktivisté Klubu českého pohraničí Městská rada Bruntál z.s. (KČP MěR) a představitelé OV KSČM 
Bruntál díky předsedovi OV s.Daliboru Kaňákovi. Akce probíhala za citlivého a svižného moderování 
předsedy OV KSČM Frýdek-Místek a předsedkyně OV ČSBS. Celým pořadem nás provázela svým 
krásným hlasem česká zpěvačka Lenka Krainová. Dále vystoupily soubory ruských, ukrajinských a 
běloruských pěvkyň a pěvců, pracujících v ČR, kteří se scházejí ve volných chvílích, aby si zavzpomínali 
na život ve své vlasti. Střídali se s nadšeným souborem tanečníků a zpěváků mladé generace – polské 
provenience, žijících na Ukrajině. Všechna vystoupení uvedených souborů byla prodchnuta láskou 
ke své vlasti, k národním zvykům, tradicím, radostí z pohybu. Obdivovali jsme malebnost krojů, lidové 
zvyky a slovanskou srdečnost. Všichni diváci a přítomní, kterých bylo z Moravy i okolí opravdu dosti, 
včetně delegace ÚV KSČM za vedení místopředsedy s.Petra Šimůnka, byli prozáření duchem slovanské 
vzájemnosti, nadšení a radosti. 

V areálu přispěli k nádherným pocitům lidské solidarity a přátelství také členové mezinárodního 
spolku „Noční vlci“, kteří nosí pochodně úcty k našim sovětským osvoboditelům z Moskvy až do 
Berlína; pietu padlým i žijícím vojákům Rudé armády z let Velké vlastenecké války 1941-1945. Jejich 

srdečnost se projevila i tím, že udělali radost dětem, mladým i dospělým svezením na nádherných 
trofejních motocyklech typu Harley-Davidson, BMW, KTM aj. Jejich krásná instalovaná výstavka nám 
osvětlila mírové cesty Evropou i Asií. Vraceli jsme se plni pozitivních dojmů a entuziasmu z lidského 
přátelství, vědomí, že podávané ruce přes hranice států a historická pravda jsou více než vytvářené 

nepřátelské 
postoje 

NATO, USA 

proti RF a 

Slovanům. 
Braňme mír!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie zde 

https://www.ovkscmbruntal.cz/fotoalbum/cesko-slovanska-vzajemnost/
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Pietní vzpomínka na Liptaňskou tragédii 
V sobotu dne 21.září 2019 jsme navštívili obec Liptáň na Osoblažsku, abychom uctili památku 6 

příslušníků SOS (Stráže obrany státu), zavražděných zfanatizovaným davem asi 180 místních nacistů, 
příslušníků SdP(SudetendeutschePartei) Konráda Henleina a Freikorps. Naši padlí byli: vrchní 
strážmistr Rudolf Mokrý, strážmistr Vilém Leher, vrchní respicient FS Ludvík Svoboda, dozorce FS 
Vítězslav Hofírek, dozorce FS Inocenc Dostál, dozorce FS František Čech. Všichni byli bestiálně ubiti 
nacisty za vedení bratří Alfreda a Franze Seligů, Karla Reichela a Franze Gorlicha. Následný den 
23.září byla jejich těla odvezena na nákladním autě do nyní polských Glubczyc (Hlubčic), kde byla 
nepietně zahrabána v ústraní hřbitova. Po válce byl vystavěn pomník jak v Liptáni, tak i v polských 
Glubczycích. Tato místa jsou dodnes pietně udržována díky polským přátelům i vedení Liptáně. 

Po loňských velikých oslavách v Liptáni (80. výročí tragédie), kterých se překvapivě zúčastnili 
bývalí krnovští občané z Německa-Sudetenlandsmannschaftu, vedeni známým prof.Kurtem 
Schmidtem, jejich předákem. Členové Klubu vojenské historie předvedli tuto hrozivou vražednou akci 
Freikorpsu a Sl. Za účasti celebrit a tisíců občanů proběhla odpoledne ukázka bojových akcí 
z osvobození ČSR v roce 1945. Letošní uctění památky bylo velmi skromné. Bez paní starostky 
Mgr.Blanky Klimoškové, bez oněch zviditelňujících se celebrit. Byli jsme jen my, příslušníci Klubu 
českého pohraničí MěR Bruntál, Krnov, Opava a Ostrava; dále bývalý poslanec PČR ing.Miloslav 
Opálka, delegace OV KSČM Bruntál a ČRS Bruntál. Velmi nás mrzí, že organizace jako ČSBS, ČSoL 
se vymezují vůči nám a pořádají podobné akce separátně. Vlastenecké organizace by měly držet 
pohromadě jako je to v jiných městech ČR, jak to hlásí časopis ČSBS „Národní osvobození“. Bohužel 
na rozbití jednoty vlastenců i vlastní ČSBS má zájem zahraničí, SL i domácí pravice. Položením kytic 
a krátkými proslovy jsme vzpomněli hrdinství zde padlých členů SOS v roce 1938. Jak řekl 
ing.M.Opálka, válka nezačala 1.9.1939, ale již ve Španělsku 1936, v Číně 1937, v ČSR 1938.  
V.Británie a Francie neměla zájem na uzavření protifašistické koalice v srpnu 1939.  Polsko se 

vymezovalo nepřátelsky proti SSSR, neumožnilo koridor RA k pomoci ČSR v roce1938, podílelo se 
na rozbití ČSR 
s Maďarskem a 
Německem 
1938 až 1939. 
Německo bylo 
nasměrováno 
Západem proti 
SSSR. Jak to 

dopadlo, 

všichni víme. 
Mluvme 

historickou 

pravdu. 

 

Josef Halabala  

emeritní předseda 
KČP MěR z.s. 
Bruntál 

 

Fotografie zde 

https://www.ovkscmbruntal.cz/fotoalbum/liptan/
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Česko – ruská společnost z.s. – klub Krnov 

 

Dne 9.listopadu 2019(sobota) se uskuteční tradiční koncert ruských umělců, tentokrát konaný 
v kulturním domě v Ostravě-Michálkovicích. 
Odjezd z autobusového nádraží v Krnově ve 14.00hodin. 
Doprava zajištěna autobusem společnosti Arriva. 
Cena zájezdu 120,-Kč. 
Způsob úhrady bude účastníkům předem sdělen. 
Těšíme se na Vaši účast a na společný kulturní zážitek. 
 

                                                     Za výbor: Marie Měrková 

                                                                      tel.: 554 615 936 

                                                                      Mob.: 736 421 654 



   Přečti a pošli dál !!!    
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               Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za 
svobodu  

gen. Mikuláše Končického Ostrava 

pořádá 

v sobotu dne 23. listopadu 2019 pietní zájezd  
do Hroznatína, rodiště arm. gen. Ludvíka Svobody 

 Odjezd autobusu:  

    7:00 hod. z Ostravy-Přívozu od kanceláře OV ČSBS 
Ostrava 

Zájemci se mohou přihlásit u ses. Vladimíry 
Francírkové 

Kontakt:  mobil:   604 170 506 

                           e-mail:  CSBS.OV@email.cz 

 

Účastnický poplatek pro členy ČSBS 200,- Kč, pro ostatní 300,- Kč 

 

Svačinu, pití a dobrou náladu sebou! 



   Přečti a pošli dál !!!    
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 CO  KDY  KDE  

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

 

 

 

 Říjen 2019 
 

 

 

 

 

29. října 2019 – úterý 18.00                 VČS ZO KSČM 215 – 213/MěV KSČM Krnov 

27. října 2019 – neděle                         Konec letního času z 3.00 na 2.00 

28 října 2019 – pondělí                         Státní svátek – Den vzniku československého státu 1918 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2019 
 

 

 

12. listopadu  2019 – úterý  15,00 VČS ZO KSČM 302 Rýmařov 
 

12. listopadu 2019 – úterý 15,00 VČS ZO KSČM 105 Bruntál –  MěV KSČM 

14. listopadu 2019 – čtvrtek 15.30 konference MěV KSČM Bruntál 
15. listopadu 2019 – pátek 17.00           Vzpomínka na Statise – Ostrava 

16. listopadu 2019 – sobota 15,00 VČS ZO KSČM 401 Vrbno pod Pradědem – Střecha  
 

18. listopadu 2019 – pondělí 15,15 12. Zasedání VV OV KSČM                                              

30. listopadu 2019 – sobota 14.00          Třešničkový pohár – bowling – Bruntál /Nikita/   

 

 

 

Prosinec 2019 
16.prosince 2019 – pondělí 15.00 Porada předsedů – H. Benešov 

17.prosince 2019 – úterý 15.00 Porada předsedů – Bruntál OV KSČM 

18. prosince 2019 – středa 15.30 Porada předsedů – Třemešná 

19. prosince 2019 – čtvrtek 15.30 Porada předsedů – Krnov 

20. prosince 2019 – pátek 15.15 13. Zasedání OV KSČM Bruntál   

 
 

 


