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POZ výročních členských schůzí, konferencí a
přípravy IX. sjezdu KSČM v okrese Bruntál
30. schůze VV ÚV KSČM konaná 9. 1. 2015 schválila materiál „Návrh na svolání IX. sjezdu KSČM“ v termínu 14. –
15. 5. 2016 a klíč pro volbu delegátů sjezdu 1:150 podle stavu členské základny k 31. 12. 2014 /4 delegáti za náš okres/
Sjezdu strany budou předcházet VČS a stranické konference jako významná součást přípravy IX. sjezdu KSČM. Jednání
se uskuteční v souladu se Stanovami KSČM, zhodnotí práci strany v uplynulém období, shrnou dosavadní zkušenosti a
stanoví reálné úkoly orgánů a organizací KSČM pro další období.
Jedním z hlavních úkolů VČS, OK, KK a IX. sjezdu KSČM bude kádrově zajistit činnost KSČM. A to jak posílením
funkcionářského aktivu, zvláště na úrovni OV a ZO, tak nacházením a realizací nových funkčních postupů při oslovování
veřejnosti a zkvalitnění práce se sympatizanty a novými, především mladými, členy strany.
Stejně náročným úkolem je maximální mobilizace všech členů strany v přípravě a realizaci voleb v r. 2016 a poté v r.
2017 pro dosažení co nejlepšího volebního výsledku.
Ve vnitrostranické kampani k IX. sjezdu KSČM je nezbytné zabývat se plněním závěrů a usnesení stranických orgánů.
Jedním z hlavních úkolů je diskuse a z ní vyplývající závěry a doporučení k materiálu „Návrh zkvalitnění řízení organizační
struktury KSČM“, který navazuje na soubor konkrétních opatření schválených v dokumentu „Projekt dalšího rozvoje
politického potenciálu členské základny a změn stranické struktury KSČM“, který byl přijat a schválen na Celostranické
konferenci v Nymburce 26. 6. 2010. V neposlední řadě je nezbytné zhodnotit plnění úkolů, které vyplynuly z rozpracování
sjezdového materiálu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“, který byl schválen na 4. zasedání ÚV
KSČM 8. 12. 2012.
Výroční členské schůze ZO KSČM nebo konference MěV KSČM v okrese se uskuteční v termínu září – říjen 2015.
Městské konference v měsíci listopad 2015. Okresní konference proběhne dne 9. leden 2016 /klíč 1:1/

Rámcové zaměření obsahu jednání výročních členských schůzí ZO KSČM
(doporučený obsah jednání VČS ZO KSČM - dle možností dané organizace)
vyhodnotit činnost organizace za uplynulé období, práci výboru, stranických skupin případně důvěrníků;
provést kontrolu plnění úkolů z minulé VČS, zda jejich zabezpečení je záležitostí kolektivu organizace či jednotlivců;
jaké formy a metody práce využívá organizace v působení na veřejnost;
posoudit současný stav členské základny organizace, možnosti a aktivitu jednotlivých členů, doplňování členské
základny o mladou a střední generaci, organizace včetně práce se sympatizujícími.
projednat dosavadní zkušenosti práce ZO KSČM při řešení komunálních otázek v místě, spolupráci se zastupiteli
zvolenými za KSČM; projednat možnosti posílení této oblasti práce ZO KSČM;
podle konkrétních podmínek ZO KSČM posoudit možnosti práce organizace na veřejnosti (veřejné schůze se
zastupiteli, besedy, společensko-zájmové akce a pod.);
v kádrové přípravě výročních členských schůzí vycházet z možností organizace, usilovat o stabilizaci funkcionářů
s možností případného doplnění či jejich nezbytné obměny; projednat a zajistit v podmínkách ZO uplatnění „Zásad
kádrové práce v KSČM“;
zvolit či potvrdit předsedu a výbor organizace a delegáta na okresní konferenci
projednat a schválit návrhy zástupců ZO KSČM do orgánů okresní organizace (OV, ORK a ORoK včetně předsedů),
případně navrhnout pro jednání OK funkcionáře dalších stranických orgánů, kandidáty do zastupitelstev krajů, dále
pak pro volby do Senátu PČR, volby v našem volebním okrsku proběhnou v roce 2018;
zdůraznit nutnost účasti všech členů strany a sympatizantů v krajských a senátních volbách pro dosažení co nejlepšího
volebního výsledku;
při přípravě návrhů kandidátů pro volby zohlednit všechny předpoklady kandidáta včetně věku, je nutné dát šanci
mladým lidem;
posoudit stav spolupráce organizace s jinými politickými stranami a občanskými sdruženími; jaký je náš vliv a
konkrétní účast členů strany na práci v občanských sdruženích a zájmových organizacích; posoudit možnosti rozvoje
této spolupráce v rámci projektu Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS)
projednat otázky hospodaření ZO KSČM (zpráva o hospodaření a jeho kontrole), placení členských příspěvků včetně
projednání výjimek, účelné využívaní finančních prostředků;
projednat návrhy obsahových dokumentů IX. sjezdu KSČM, většinová doporučení a náměty postoupit OV KSČM
k posouzení na OK (navrhnout delegáty sjezdu);
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.

Charlie Chaplin
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Imperialistická armáda Evropy
Ve vedení EU se znovu jedná o vlastní armádě. V interview pro „Welt am Sonntag“ nedávno předseda EK
Jean Clude Juncker prohlásil, že Evropa musí vytvořit vlastní vojenskou sílu, aby mohla prosazovat své
hodnoty na světové aréně. „Přestali nás brát vážně“ stěžoval si. Názory evropských vlád se rozdělily. Londýn
se postavil ostře proti, Berlin naopak vyjádřil své nadšení. Je evidentní, že jde o tah, který má nápomoci
evropskému imperialismu výstavbou vlastních ozbrojených sil donutit evropské parlamenty konečně zvýšit
výdaje na zbrojení, poněvadž rozhodnutí EU jsou závazná na rozdíl od rozhodnutí vedení NATO, která jsou
pouze doporučující.
Že se světový imperialismus
snaží získat pro svou militaristickou
politiku všechny své spojence, potvrdil
již summit Evropské rady 20. 12. 2013
v Bruselu
(před
zahájením
teroristického
útoku
Ukrajinské
armády pod vedením USA a NATO na
Donbas), na kterém se potvrdila
snaha
USA
donutit
EU,
aby
nezasahovala pouze na Ukrajině, ale
prohloubila
komplexně
svou
militarizaci.
V rezoluci, schválené na závěr
jednání se tvrdilo, že členské státy EU
potřebují „Společnou bezpečnostní a
obrannou politiku – SBOP“ protože prý
napomáhá
posílení
bezpečnosti
evropských občanů, přispívá k míru a
stabilitě v našem sousedství i v širším
celosvětovém kontextu.
Z rezoluce vyplývá, (bez odkazu
na konkrétní důkaz) že „strategické a
geopolitické prostředí Evropy se
rychle vyvíjí (zřejmě jinotaj pro
pokrytecká
tvrzení
o
údajném
ohrožení EU ze strany Ruska a ČLR)
a při tom rozpočty na obranu čelí v
Evropě omezením, která snižují schopnost vyvíjet, nasazovat a udržovat vojenskou moc NATO. Rezoluce
vyzývá vlády členských států EU k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti obrany, aby se zvýšila
schopnost vést vojenské i civilní mise a operace v zahraničí. K tomu mají využít konkurenceschopnější
evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany. (Jinými slovy – zvyšování vojenských rozpočtů je
nezbytné k financování evropského vojensko – průmyslového komplexu, který zaostává za americkým). Za
své tři priority považuje:
-zvýšení účinnosti SBOP;
-podporu rozvoje vojenské moci;
-posílení evropského obranného průmyslu.
Summit Evropské rady EU se zaměřil na další prohlubování spolupráce s USA v dobývání světa, které
chtějí společně realizovat vyvoláváním barevných revolucí a rozpoutáváním preventivních válek. Přijatá
rozhodnutí Evropské rady potvrzují imperialistický a militaristický charakter EU a snahu o posilování
agresivních, intervenčních kapacit členských států EU.
V globalizovaném světě, ve kterém se zvyšuje agresivita zásahů imperialismu proti dělnické třídě, zostřují
se rozpory mezi imperialistickými mocnostmi, za situace, kdy intensifikace dělnického a lidového boje nabývá
mimořádný význam, představuje rozhodnutí přijaté před dvěma léty na summitu Evropské rady nejen snahu o
zvyšování podílu EU na přípravách amerických válek proti Ruské federaci a ČLR, ale i usnadnění prosazování
rozsáhlých vojenských intervencí do rozvojových zemí, jako kapitalismem obecně uznávaného předpokladu
pro vytváření podmínek, umožňujících zvyšování vývozu kapitálu a dosažení absolutní kontroly přírodních
zdrojů k zajištění zisků nadnárodních monopolů.
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K souhlasu s přijetím rozhodnutí o podpoře evropského monopolního kapitálu, donutily Evropskou radu
nejen obavy z negativního vlivu dalšího prohlubování krize na ekonomiky členských států, ale hlavně Spojené
státy.
V době, kdy evropská dělnická třída a lidové masy trpí důsledky úsporných opatření prosazených
vedením EU prostřednictvím vlád členských států, s cílem umožnit finančnímu kapitálu zvyšovat jeho zisky,
rozhodla se Evropská rada zvyšovat výdaje na „Evropský obranný průmysl“. Za dostatečné zdůvodnění
zvyšování výdajů ze státních rozpočtů na financování monopolů vojenského průmyslu, na úkor omezování
sociálního zabezpečení potřeb pracujících a dělnických mas, považuje lživé obavy o bezpečnost, která je
ohrožována Ruskem, ČLR, Íránem, současným revolučním hnutím v Latinské Americe, v jejichž čele stojí
Kuba a vládami dalších socialistických států.
EU tehdy předstírala, že se chce stát samostatnou vojenskou mocností. Při tom od počátku vzniku této
imperialistické integrace států byl a je jediným nástrojem realizace její militaristické politiky, usilující o získání
podílu na kontrole geostrategických prostorů pouze NATO, vedené Spojenými státy, které určují přesný
rámec, ve kterém se EU může pohybovat a jaké úkoly mají její armády plnit.
Rozhodnutí přijatá na tomto summitu Evropské rady jsou otevřeným vyjádřením diktátu kapitálu a jeho
agresivních intervencí, s katastrofálními následky pro ty národy světa, které budou napadeny.
Ale nejen to. Přímými obětmi těchto opatření budou dělnická třída a národy Evropy, poněvadž ta jsou
orientována nejen na zachování pochybné vnější bezpečnosti, ale (a to hlavně) na udržení vnitřní bezpečnosti
- zastrašování vlastního lidu, kterému má zabránit, aby se postavil proti kapitalistické diktatuře.
V souladu s Lisabonskou smlouvou budou největší vojenské kapacity struktur EU použity ke
kontrole a represím dělnické třídy a lidových mas. Pro kapitalismus jde o nezbytné opatření v době
latentní systémové krize, která zákonitě povede k mobilizaci dělnické třídy a pracujících.
Rezoluce summitu Evropské rady je ideologickou manipulací vědomí evropských národů. Prosazuje do
vědomí Evropanů imperialistický princip řešení všech projevů systémové krize kapitalismu pouze
vojenskou cestou, s cílem dosáhnout toho, aby se myšlení mladší generace ztotožnilo s hlavními cílí
buržoazní propagandy – nemožnosti změny společenského systému.
Nový impuls procesu vytváření evropských ozbrojených sil dala porážka nacistických sil ukrajinské
armády v Donbasu revolučními vojsky Doněcké a Luganské lidové republiky. Podle Junckera by evropská
armáda mohla ukázat Rusku „zač je toho loket“. Politika výstavby vlastních ozbrojených sil má zefektivnit
vojenské výdaje, napomáhat prohlubování integrace a snadněji prosazovat společnou vojenskou politiku.
Pokud společnou armádu odmítají hlavně Angličané, nejvěrnější spojenci Spojených států, tak hlavně
z obav, aby prestiž americké politiky a potažmo i Velké Británie neutrpěla. Ostatní vlády, zatím neprojevují
žádné nadšení, kromě Německa. Podle ministryně obrany Ursuly von der Leyenové by tento krok posílil
evropský pilíř transatlantické aliance.
V tomto kontextu je potřeba pohlížet i na přípravu nové německé
vojenské doktríny. Ursula von der Leyenová, ministryně obrany SRN
oznámila 17. 2. 2015 přijetí nové německé vojenské a bezpečnostní
strategie. Její vystoupení se uskutečnilo na závěr první schůzky
politických a vojenských představitelů německé buržoazie, na které
byly rozdány úkoly k přípravě nové „Bílé knihy 2016“, která by měla
zřejmě znamenat obrat v dosavadní zahraniční politice a 70 let po
ukončení hitlerovských bakchanálií začne Německo znovu ukazovat
své zuby.
Ministryně obrany zdůraznila, že téměř 10 let po publikaci
poslední Bílé knihy došlo ke změně mezinárodní situace natolik, se
její renovace stala nutností.
Příčinou je hlavně „alarmující vývoj“ v prostředí mezinárodního
terorismu a „chování“ Ruska na Ukrajině, které může mít rozsáhlé
důsledky.
Von der Layenová sice doufá, že minské příměří bude dodrženo,
ale upozorňuje, že by nikdo neměl mít iluze. Nová politika Kremlu
byla zahájena před ukrajinskou krizí a bude prý EU a NATO zaměstnávat po dlouhou dobu.
Hlavním úkolem Západu je správně reagovat a prosazovat takovou geostrategickou politiku, která překazí
ruskou snahu o získání převahy v oblastech jeho zájmů.
Její projev zněl přesně podle partitury napsané v Bílém domě, naprosto ignorujíc fakt, že Německo, spolu
s Francií, Polskem, Pobaltskými státy v čele s USA vyvolaly a organizovaly fašistický puč v Kyjevě, včetně
dodávek zbraní pro fašistické bojůvky.
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Nicméně přiznala, že skutečnou příčinou pro zpracování nové Bílé knihy nebyla pouze „ruská agrese na
Ukrajině“, ale nutnost zakončit německou zahraniční politiku uvolňování, což již bylo předtím vyhlášeno
prezidentem Gauckem, ministrem zahraničí Steinmeierem i jí samotnou na Mnichovské bezpečnostní
konferenci, počátkem roku 2014.
Zdůvodnit potřebu nové Bílé knihy pouhou změnou politické situace v Evropě by prý bylo příliš prosté.
Dokument má sloužit analýze dosavadní bezpečnostní politiky a přispět k získání sebejistoty. Má vysvětlit
německé záměry a praktické kroky otevřeně.
Co se za tím bude asi skrývat? Jak v minulém roce, tak i letos politici, novináři a stratégové německého
imperialismu publikovali ve stovkách statí a eseji na jediné téma: požadavek, aby Německo vzalo na sebe
větší podíl odpovědnosti za vývoj mezinárodních.
Toto právo mu dává jeho politické a ekonomické postavení v Evropě a ve světě. K tomu potřebuje
dozbrojit Bundeswehr, Luftwafe i Deutsche Marine. Ministryně rozvíjela svůj projev opakováním, že došlo
k celkové změně vnějších podmínek, které vyžadují militaristickou zahraniční politiku. Jasně vyloučila jakékoli
restrikce pro nasazení Bundeswehru v zahraničních operacích, bez ohledu na stávající hranice států. Jinými
slovy, všechno, co německý militarismus bude
považovat za nezbytné je povoleno.
Více odpovědnosti Německa transformovala do
fráze: „Nutnost společného boje k nastolení nebo
udržení míru. Což znamená pro německé ozbrojené síly,
že se budou podílet na vojenských cvičeních v ohniscích
napětí, (Polsko, Pobaltí, Ukrajina, Balkán) přezbrojení a
zefektivnění výcviku.
Ministryně vysoce ocenila německé intervence
v severním Iráku, Afghánistánu, Kosovu, Libanonu,
v Mali a ve Východní Evropě. Nyní je úsilí zaměřeno na
vybudování nových útočných sil rychlé reakce, které
budou mít štáb v polském Štětině.
Nakonec uvedla svůj hlavní trumf – konkrétní údaje
o nové výzbroji, která bude vyžadovat dodatečné výdaje ze státního rozpočtu. Prvním krokem má být nákup
138 ks vrtulníků. Z toho 80 ks víceúčelových typu NH 90 a 40 ks útočných typu „Tiger“.
Vzhledem k rozsáhlé antimilitaristické opozici německých občanů přistupovaly až dosud vlády k výdajům
na zbraně a bojovou techniku velmi opatrně.
Nová vojenská doktrína, prezentována v Bílé knize má tento postup změnit.
Předseda Asociace ozbrojených sil André Wüstner přivítal projev ministryně, která konečně dala najevo,
že všechny tři složky ozbrojených sil je potřeba vyzbrojit, aby mohly dokonale čelit současným krizím a
konfliktům. Již na nedávně bezpečnostní konferenci v Mnichově Wüstner volal po vyzbrojení Německa a jeho
přípravě na válečný konflikt.
Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní politiku SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) úzce
spolupracující s vládou, publikoval na
podzim 2013 dokument s názvem: „Nová
moc, nová odpovědnost: Prvky německé
zahraniční
a
bezpečnostní
politiky
v měnícím se světě.“ V dokumentu jsou
stanoveny
návrhy
pro
renesanci
německého militarismu. Zatímco dosud byly
všechny
zásady
agresivní německé
zahraniční a vojenské politiky projednávány
v utajení, současná diskuse, ke které dala
podnět ministryně obrany při prezentaci
Bílé knihy, naznačuje, že by měly být
projednávány veřejně.
Na závěr prezentace Bílé knihy byl
oznámen vznik čtyř skupin německých a
amerických odborníků: zabývajících se jednotlivými problémy bezpečnostní politiky Německa a jeho
spolupráce s NATO, které budou upřesňovat a řešit problémy, které se vyskytnou při prosazování nové
doktríny.
Karel Kluz
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Lauterbachová: Rakušané připravují
referendum o vystoupení z EU
Všechny sliby před vstupem Rakouska do EU před 20 lety, které vedly k
rozhodnutí o vstupu, byly porušeny. A zdejší občané už toho začínají mít dost, a už
nejde jen o TTIP.
Sobotních protestů (18. 4. 2015) proti smlouvě TTIP, CETA a se zúčastnilo v
Rakousku přes 22 tisíc lidí. To jsou odhady dle policie. Přitom počet obyvatel je o dva
miliony nižší, než má Česká republika. Je frustrující vidět lenost a neochotu české populace
zvednout zadek, když jde o věc tak závažnou. TTIP ohrozí další pracovní místa v Evropě,
zhorší postavení pracujících lidí, je rizikem pro životní prostředí. Ale především umožní
korporacím žalovat státy, když si usmyslí například, že zavedou opatření k omezení
kouření, jako například zde již běžící žaloba koncernu Philip Morris proti Uruguayi,
požadující 2 miliardy dolarů od státu za ušlý zisk, komentuje Květa Pohlhammer Lauterbachová.
To je začátek konce již tak chabé demokracie. Evropská komise se prý strašně diví, odkud se vzal tento odpor, vždyť
přínos prý činí 545 milionů eur. Ovšem i v jejich fantazijních číslech je to na 10 let, což činí 13,60 eur na obyvatele ročně. Přínos
z hlediska pracovních příležitostí, vyčíslují tito mladí komici ve videu na 0,01 % jenom pro Německo. A jiné, než pozitivní zprávy,
komise do éteru pustit nechce.
Češi zřejmě touží být otroky
Jinak si nelze vysvětlit onen nezájem, když je celá Evropa na nohou. I manipulovaná rakouská televize, na kterou se nelze
dívat a která má k objektivnímu vyváženému zpravodajství hodně daleko, informovala o protestech v různých zemích Evropy a
v Rakousku v hlavních večerních zprávách. Malá noticka České televize běžící na displeji v dolní části obrazovky o účasti 400
účastníků v Praze, rozhodně neodpovídala relevantnosti problematiky. No přece se tématu nemohou věnovat, když je náš
Babiš - přítel Monsanta - právě v Americe.
Normální Rakušané toho začínají mít plné zuby
V současné době probíhá v Rakousku aktivita ke sběru podpisů za konání referenda o vystoupení země z Evropské unie.
Přes Linec projel po kolejích transport americké armády z Německa směrem na východ, což vyvolalo velké pobouření obyvatel.
Rakušané mají zakotvenu v mírové smlouvě neutralitu a závazek nepřipustit přes své území cizí vojenské transporty. Rakouská
vláda protestovala u americké ambasády ve Vídni, ale nic pro zastavení konvoje jinak neudělala. Nakonec se musela u Rusů
omluvit, že průjezdem konvoje nesouhlasila, jinak by riskovala diplomatický incident. V jinak poklidné rakouské společnosti, to
začíná pod povrchem vřít. Od 24. 6. 2015 do 1. 7. 2015 - včetně soboty a neděle - se budou sbírat podpisy a má se rozhodovat
o tom, zda bude vyvoláno referendum o odchodu z EU.
Odůvodnění návrhu vystoupení Rakouska z EU
Všechny sliby před vstupem Rakouska do EU před 20 lety, které vedly k rozhodnutí o vstupu, byly porušeny. Místo rozvoje
došlo téměř ve všech oblastech ke zhoršení vývoje Rakouska. K růstu nezaměstnanosti, rostoucímu zadlužení, ztrátě kupní síly
širokých mas, růstu kriminality až k odumírání selského stavu a zániku farem zemědělců, kteří by byli schopní vyžít z vlastní
produkce. A zejména došlo k výraznému zhoršení kvality životního prostředí.
Rozhodnutí na úrovni EU jsou řízena a diktována finanční lobby, farmaceutickými koncerny, genovou technologií a
mezinárodními obchodními řetězci, které nedávají šanci producentům středního stavu, usilujícím o zásobování regionálními
produkty a respektujícím více přírodu.
Především je těžce zasažena mírová politika zemí Evropského společenství. EU porušuje stále více právo národů na
sebeurčení jako základu svobody a míru. To, že neseme na svých bedrech ekonomické sankce proti Rusku a probíhající válku
na Ukrajině, je neslučitelné s uzákoněnou neutralitou Rakouska.
Chceme opět svobodné a neutrální Rakousko a nebýt žádnou kolonií ani Bruselu, ani Washingtonu. A už vůbec nechceme
být zatahováni do zahraničně-politických konfliktů, které se nás netýkají a které jsou z hlediska vojenského ohrožením míru.
Braňme se, než bude pozdě!
Tím, že vystoupíme z EU, se vyhneme nebezpečí, které ženou dopředu politici v podobě tajného vyjednávání
transatlantické smlouvy mezi EU a USA (TTIP) a EU a Kanadou (CETA). Stejně jako se vyhneme našim netto platbám do EU,
které musí Rakousko platit již 20 let. Z těchto miliardových obnosů dostává pak nazpět pouze malou část a naše příspěvky jsou
označovány propagandisticky jako „podpora EU“. A Rakousko o penězích, které jsou našimi vlastními penězi, rozhodovat
svobodně nesmí. Pro Rakousko je to 20 let trvající ztrátový obchod a také důvod k odbourávání sociálního státu a likvidace
funkcí státu, které zajišťoval stát ve prospěch všech obyvatel.
O nějakých platebních závazcích v případě vystoupení nemůže být řeč, zcela naopak. Rakousko by ušetřilo své
každoroční transfery do Bruselu, především ale peníze na tzv. „záchranné deštníky“. Znamenalo by to zrušení miliardových
vkladů do ESM, stejně jako povinnosti ručení za EFSF. Rakousko by opět mohlo zavést svou měnu – šilink, který by sloužil ku
prospěchu především rakouskému hospodářství.
Národní parlament má právo rozhodnout o vystoupení Rakouska z EU. V lidovém referendu bude mít poslední slovo
občan. Záležitost ve věci referenda je nanejvýš demokratická, nikdo nesmí být z účasti na referendu vyloučen.
Vystoupením Rakouska z EU má být zamezeno dalším ztrátám obyvatel země. EU pociťuje většina obyvatel jako
diktátorské, centralistické uskupení, které podlamuje ekonomiky států. Menší, samostatné státy nabízejí lepší šanci na
udržitelný životní způsob a ochranu životního prostředí a nechávají prostor pro dýchání i příštím generacím. Ve všech
oblastech.
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NATO proti Rusku
V tureckém turistickém centru Belek v Antalii se 13. 05. 2015 v rámci summitu NATO konalo zasedání
komise „Ukrajina – NATO“. Výsledkem jednání je společné prohlášení, naplněné protiruskou rétorikou,
založenou na obviňování Ruska z vyvolání krize a rozpoutání válečného konfliktu v Donbase.
Údajně demokratickou ČR navštívil na pozvání české vlády ministr zahraničí nacistické Ukrajiny Klimkin.
Dovedete si představit, že by v době předválečného Československa souhlasili Masaryk a pak Beneš
s oficiálním pozváním italského ministra zahraničí fašistické vlády Giana Galleazza Ciana?
V prohlášení se podrobně popisuje směr spolupráce Ukrajiny s NATO, což nyní velmi zřetelně potvrzuje její
úlohu, kterou ji stanovil světový imperialismus v útoku proti Rusku.
V těchto dnech navštívila Kyjev další z nesčetných amerických vojenských delegací, vedena tentokrát
generálporučíkem B. Hodgesem, velitelem pozemních sil USA v Evropě. Cílem delegace bylo upřesnit potřeby
modernizace ukrajinské armády a zajistit tak efektivní podporu USA, EU a NATO.
Zasedání komise „Ukrajina – NATO“, stejně jako uvedenou návštěvu je počátkem realizace programu
spolupráce na rok 2015.
Program NATO pro Ukrajinu zahrnuje:
1. Propagaci (označena jako informování obyvatelstva) spolupráce Ukrajiny s NATO. Při tom je
důraz kladen na regionální a místní úroveň. Propagace bude zaměřena na televizní programy, spolupráci
s občanskými organizacemi a institucemi a s vojenskými školami.
Kromě toho se instruktoři NATO zaměří i na přípravu státních zaměstnanců (kteří nemají nic společného
s armádou) jejímž cílem je zkvalitnit dvoustrannou spolupráci s civilním sektorem.
V ročním programu se předpokládá využití tak zvané gruzínské zkušenosti.
Hlavní změna: Již v průběhu letošního roku (nezapomínejme, že NATO tlačí Ukrajinu do dalších masakrů
Rusů v Donbase) se má podstatně zvýšit vliv NATO na ozbrojené a bezpečnostní síly Ukrajiny. Jinými slovy štáb NATO chce ukrajinské armádě a bezpečnosti v teroristických operacích proti Rusům přímo velet.
V nejbližší době má dojít k přeškolení vyššího velitelského sboru ukrajinské služby národní bezpečnosti,
ministerstva obrany a štábů vojsk na standardy NATO, včetně zpracovávání koncepčních strategických
dokumentů s důrazem na řízení vojsk v průběhu krizí.
Ve společném prohlášení komise potvrzují tyto směry spolupráce i vyjádření popisující mechanismus
financování: „Těsnější spolupráce v rámci partnerství posílí kapacitu Ukrajiny při zajišťování vlastní
bezpečnosti a v budoucnosti i zlepšování kompatibility mezi sílami Ukrajiny a NATO… Nyní jsme úspěšní
pokud jde o trustové fondy, řízení, kontrolu, spojení a zavádění počítačových systémů, logistiku, standardizaci,
kybernetickou ochranu, přípravu demobilizovaných vojáků a zdravotnickou službu. Plánujeme další rozšíření
trustových fondů.“
Kromě toho se plánuje účast poradců NATO ve všech etapách zkvalitňování komplexního rozsahu
bezpečnosti a obrany, optimalizace a zkvalitnění práce jednotlivých subjektů těchto sektorů. V dokumentu se
tento směr rozvoje označuje následovně: „Spojenci posílí úřad pro spojení v Kyjevě a vyšlou poradce do
vlády, včetně ministerstva obrany.“
Je zřejmé, že v kontextu trestní operace v Donbase se budou brát v úvahu i plány NATO na zajištění
zvýšení úrovně bojové přípravy útvarů, zařazených do „Centra speciálních operací pro boj s terorismem“.
2. Jaké jsou plány NATO s nacistickými strukturami kyjevského režimu, zejména s „Národní
gardou“, obdobou hitlerovské SA a SS.
Českého občana ani nenapadne, že NATO v tažení proti Rusku spoléhá na to, že se „Národní garda“
postaví do čela válečného dobrodružství. Plán NATO předpokládá, že v průběhu roku dojde ke zvýšení jejich
operačních a profesionálních kapacit, dojde k jejímu vyzbrojení novými zbraněmi, soudobým letectvem,
prostředky PVO a speciální technikou kompatibilní s technikou sil NATO. „Národní garda“ má dosáhnout
vysoké bojeschopnosti a pohotovosti.

Již nyní probíhá intenzivní individuální příprava velícího personálu a vybavování automatizovanými
systémy řízení šifrovaného spojení.
Podle vyjádření amerického velvyslance na Ukrajině Geoffreye Pyatta američtí vojenští instruktoři již
začali školit Ukrajince v obsluze spojovacích prostředků. Jak jsem již uvedl, vše probíhá v kontextu záměru
přeměny „Národní gardy“ v nejbojeschopnější vojenskou sílu na Ukrajině.
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3. NATO se poprvé pokouší reálně vyhodnotit potenciál ukrajinské armády, zejména vojenského
námořnictva, posílit systém PVO a urychlit proces kompatibility ozbrojených sil Ukrajiny ve válečných
operacích se sílami NATO.
Zde klade NATO důraz na co nejrychlejší integraci informačně – komunikačního systému ukrajinského
ministerstva obrany do analogického systému NATO.
Aktuální informaci potřebuje velení NATO k rychlému vyhodnocování situace v ukrajinské armádě,
zejména v době, kdy přes velmi formální Minskou smlouvu, pokračuje nepřetržitě v boji proti revolučním sílám
Donbasu. Spojení a informační technika patřily vždy k nejslabším stránkám ukrajinské armády.
4. Komise věnovala mimořádnou pozornost vojensko – technické spolupráci.
Kromě povídání o významu přechodu na standardy NATO, věnovala komise pozornost rozvoji vojensko –
průmyslového komplexu. Jde o zabezpečení získání pro NATO všech důležitých materiálů a dokumentů, které
vlastní ukrajinský VPK, do loňského února spolupracující s Ruskem. Na toto nebezpečí upozorňovali ruští
experti po celá desetiletí.

Již počátkem dubna 2015 zpracovali odborníci NATO program reformování ukrajinského VPK, který je
programem jeho likvidace a současně ranou pro ruský VPK.
Závěr:
21. 05. 2015 vypověděla ukrajinská vláda smlouvu o vojenské spolupráci s Ruskem, která se týká hlavně:
- ukončení společné produkce letounů „Antonov“ a vrtulníkových motorů v závodě „Motor Síč“;
- Rusko se podílelo na provozu 150-ti vědeckých a výrobních podniků v leteckém a kosmickém průmyslu
a dodávalo ukrajinským montážním závodům 70% součástek a 95% surovin a polotovarů;
- Rusko spolupracovalo s Ukrajinou v produkci raket, výrobě zbraní a kosmických prostředků. Podíl
Ruska je 50%, Ukrajiny – 40% a států SNS a Západu – 10%;
- Ukrajinský lodní průmysl vyráběl námořní plavidla v kooperaci s Ruskem v 50ti podnicích;
- v oblasti jaderné energetiky – 75% surovin a komponentů bylo dodáváno z Ruska.
Rusko buď zanedbalo, nebo nebylo schopno si zabezpečit svou vlivnou přítomnost na Ukrajině, přestože
k tomu mělo všechny předpoklady a rozsáhlé možnosti. K odstranění následků ztráty ukrajinského
potenciálu Rusko bude potřebovat 25 – 30 let a 3 – 5 bilionů USD.
Akcelerace komplexní integrace Ukrajiny do NATO je kamuflována vzrůstající agresivitou Ruska, které
údajně vyvolalo humanitární katastrofu podporou revoluce v Donbase.
Spolupráce nacistického režimu s Atlantickou alianci, jak potvrzuje program schválený komisí se stává
stále konkrétnější.
Zatím je oficiální vstup do NATO vzhledem k válečnému stavu s Ruskem a novými republikami na hony
vzdálen. Přesto však úroveň zatažení Ukrajiny do NATO je bezprecedentní, stejně jako stupeň pronikání
Alianci vybuzené a podporované militantnosti do všech státních struktur. Tyto tendence v kontextu agresivního
nástupu USA proti zájmům Ruska na celém post – sovětském prostoru svědčí o tom, že:
1. USA a Evropské imperialistické mocnosti tlačí Ukrajinu do pokračování masakru Ruského obyvatelstva
v Donbase a násilného potlačení revolučních sil, až do jejich vyhlazení
2. Tyto mocnosti připravují Ukrajinu jako útočnou vojenskou sílu pro budoucí válečné intervence proti
samostatným státům bývalého SSSR a v případě úspěchu i pro válku proti Rusku. Svržení ruské vlády by
mělo zřejmě proběhnout cestou barevné revoluce a podporou ruské proamerické „Páté kolony“. Poslední
zákon ruské Státní Dumy, omezující působení nevládních organizací podporovaných Západem, tento
americký záměr jen potvrzuje.
Tlak západem podporované opozice v Rusku, zaměřené proti prezidentu Putinovi sílí. Bývalý ruský
premiér a pozdější kandidát na prezidenta, nynější předseda Ruské republikánské strany „RPR – Parnas“
Michail Kasjanov ve svém vystoupení 21. 05. zdůraznil, že Kyjev musí dostat obranné zbraně a na Donbas
mají být vyslány mírové síly OSN, ve kterých nesmí být příslušníci ruské armády.
Síly OSN mají kontrolovat rusko – ukrajinskou hranici. Kasjanov rovněž uvedl, že se bude podílet na
organizaci nátlaku na demisi Putina z funkce prezidenta. Již tento rok by měly proběhnout masové
manifestace, které donutí Putina provést „demokratické“ reformy. Jako celá prozápadní opozice Kasjanov
předpokládá, že ekonomické sankce natolik sníží životní úroveň Rusů, že paralelně s válečnými iniciativami
Ukrajiny proti Rusku, bude snadné zopakovat i v Moskvě „kyjevský“ puč.
Bez významu není ani rozhodnutí ruské vlády o vypovězení smlouvy Ruska s NATO o poskytování letecké
základny v Uljanovsku k přesunu vojenské techniky z Afghánistánu a k zásobování vojsk, která i po ukončení
operace ISAF, pokračují v operacích, které mají proamerický režim v Afghánistánu udržet u moci.
(K. Kluz)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krym a exprezident Francie
Valery Giscard d’Estaing
Rusko se podle Putina nechystá zapojit do žádného velkého vojenského konfliktu, tedy nic ve smyslu
vyhrožování “nezahrávat si s jadernou velmocí”. Položil pouze řečnickou otázku: “V čem spočívají
takzvané evropské hodnoty? Podpora státního převratu (na Ukrajině), uchopení moci se zbraněmi v ruce
a potlačování těch, kteří nesouhlasí, za pomoci ozbrojených sil - co to je? Moderní evropské hodnoty?
Zdá se, že našim kolegům je třeba připomenout jejich vlastní ideály…”
A ruští vojáci v Sevastopolu? Byli tam na základě smlouvy s Ukrajinou v počtu cca 22 tisíc. Rusko mělo
totiž prodloužen pronájem sevastopolské základny do roku 2042 s pětiletou opcí, Moskva za to Janukovyčovi
poskytla devítiletou třicetiprocentní slevu na ruský plyn. Ukrajina je na
něm životně závislá a díky slevě mohla ušetřit až 40 miliard dolarů
(zhruba 800 miliard korun).
Po referendu však Moskva schválila zákon, jenž „přerušuje
platnost“ rusko-ukrajinských smluv z let 1997 a 2010 o rozdělení
černomořské flotily, o jejím postavení a podmínkách pobytu na území
Ukrajiny, o platbách spjatých s rozdělením a pobytem flotily a o
prodloužení pronájmu sevastopolské základny. Krym byl zkrátka přijat
do Ruské federace, vídeňská konvence o mezinárodních dohodách
povoluje Rusku stávající smlouvy vypovědět….
To by si měl uvědomit především náš ministr zahraničí, co se zmůže jen na záplavy své západem
zregulovanou myslí a na nic neříkající fráze a klišé, z nichž mistrně vytrhává podstatné části skutečností. A poté
se z jeho zregulované mysli poamericku stane povodeň blábolů, že by se v nich utopil i jeho školitel z
Černínského paláce. Každý vzdělaný diplomat musí vědět, kdo to byl a je exprezident Francie Valéry Giscard
d’Estaing, dle něhož je návrat Krymu do Ruské federace “historickou spravedlností”. Četl Zaorálek vůbec
rozhovor s exprezidentem Francie, aby se naučil vyjadřovat věcně? Že ne? Zase lež, jen se bojí to přiznat, že by
si to rozházel se svojí novou partičkou. Zbabělec, Putin je jen sám, jeho nových americko-evropských kumpánů
je přes třicet…
Podle francouzského exprezidenta se dobytí Krymu nestalo na úkor Ukrajiny, která dříve vůbec
neexistovala.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/giscard-destaing-prevzeti-moci-na-ukrajine-nebylodemokraticke/
Valery Giscard d’Estaing poznamenal, že je nemožné popřít, že ukrajinská vláda byla zkorumpovaná a
nesnesitelná. “Předání moci na Ukrajině lze ale jen stěží nazvat demokratickým procesem, je to hra oligarchů, ”
řekl Giscard d’Estaing.
„Co se týče Spojených států, je pravděpodobné, že podporovaly a inspirovaly povstání. A pak zamířily
politiku sankcí proti Rusku - politiku, která byla porušením mezinárodního práva. Kdo opravdu může osobovat
právo na seznam občanů, na které osobně uvalí sankce, a to aniž s nimi mluví, dokonce i bez šance se
ospravedlnit? S ohledem na hospodářské sankce nesměřující proti jednotlivcům, ale proti ruskému státu, jak
můžeme ignorovat skutečnost, že jsou škodlivé pro obě strany - Rusko i Západ - poškozují jejich vzájemný
obchod? ” ptá se francouzský politik.
Zdá se mu, že rozhodnutí Ukrajiny stát se nadnárodní konfederací podle vzoru švýcarských kantonů a to
rusky mluvící části, polské části a střední části by bylo to nejlepší. Systém, je také federální a Konfederace by
byla financovaná Evropou a podporovaná OSN.
A Krym by měl zůstat ruský…
Zdroj: Blog Břetislava Olšera, novináře a spisovatele
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Usnesení
15. zasedání ÚV KSČM dne 20. června 2015 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanoviska k aktuální politické situaci.
Místo konání IX. sjezdu KSČM – hlavní město Praha.
Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2015.
Základní postup a navržená témata pro vedení permanentní kampaně KSČM na 2. pololetí 2015.
Předložení materiálů „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“, „Strategické směřování a hlavní úkoly
strany po IX. sjezdu KSČM“ a „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“, k předsjezdové
celostranické diskusi na úrovni VČS ZO KSČM, okresních a krajských konferencí.
Přístupy KSČM k prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 14. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
Vyhodnocení diskuse ze 14. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 28. 3. 2015.

II. Bere na vědomí
1.

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

III. Uvolňuje
s. Milana Pipala z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Louny
s. Vladimíra Sáckého z funkce člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (Jihomoravský kraj)

IV. Volí
s. Miroslava Vlašína za člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (Jihomoravský kraj)

V. Potvrzuje
nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Louny s. Václava Chmaru

VI. Ukládá
1.

Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM zaslat materiály „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“,
„Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v
Československu“ na OV a KV KSČM k projednání na VČS a konferencích.
Zodpovídá: P. Šimůnek, J. Dolejš
Termín: do 1. 7. 2015

2.

Předat materiály „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“, „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po
IX. sjezdu KSČM“ a „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“ k projednání na VČS, všem ZO
KSČM.
Zodpovídá: předsedové OV KSČM
Termín: do 31. 7. 2015

3.

Realizovat materiál „Základní postup a navržená témata pro vedení permanentní kampaně KSČM na 2. pololetí 2015“.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, J. Dolejš, M. Vostrá, předsedové OV a KV KSČM
Termín: dle předloženého materiálu

4.

Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM poskytnout materiál „Přístupy KSČM k prosazování státem garantované
potravinové bezpečnosti“ pro informaci a k dalšímu využití předsedům OV a KV KSČM, poslancům a senátorům PČR
zvoleným za KSČM.
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: 24. 6. 2015

5.

Využít materiál „Přístupy KSČM k prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti„ ke zpracování mediálních
výstupů.
Zodpovídá: V. Filip, P. Kováčik
Termín: průběžně

VII. Stanovuje
termín 16. zasedání ÚV KSČM na 12. září 2015 s programem:
Rámcový návrh koncepce volební kampaně pro krajské a senátní volby v roce 2016.
Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2015.
Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2015.
Vyhodnocení diskuse z 15. zasedání ÚV KSČM.
Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 15. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 15. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV
ÚV KSČM.
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Finance „nevládkám“
Konečně mi došlo, o co se tady vlastně jedná. Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky.
Je jedno, odkud pocházejí. Ono ani tak nejde o diktát EU.
Ono jde hlavně o veliký kšeft - abych byl moderní - tedy o business.
Vůbec totiž nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky.
Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na „péči o ně“ vydávají obrovské prostředky,
ale již se nepublikuje komu a kolik. Tak koukejte a divte se, jak se „vydělává“:
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
46 786 527,- Kč
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
30 079 876,- Kč
Poradna pro integraci (PPI)
22 973 418,- Kč
InBáze
10 565 144,- Kč
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)
23 611 803,- Kč
Člověk v tísni, o. p. s.
249 628 650,- Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)
7 016 246,- Kč
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
21 042 731,- Kč
Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC)
25 969 612,- Kč
Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS)
31 227 714,- Kč
MOST PRO, o.p.s.
6 004 237,- Kč
Charita Česká republika
(pozorovatel - nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)
Lačhe Čhave (LČ)
(pozorovatel) nedohledáno
Slovo 21, z.s.
25 148 073,- Kč
AMIGA, z.s.
(pozorovatel) nedohledáno
La Strada CR, o.p.s.
(pozorovatel)
1 169 596,- Kč
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
50 547 441,- Kč
Nevládní sdružení obdržela tedy nejméně částku přesahující přes půl miliardy korun. A to tady ještě
téměř žádní uprchlíci nejsou.
Dovedete si představit, kolik peněz z našich daní poteče do peněženek těch lidumilů a pravdoláskařů,
kteří se již těší - až to skutečně nastane ???
Tak, abyste náhodou nepřišli o chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS...

Minimální mzda
O výši minimální mzdy a vůbec o minimální mzdě se u nás vášnivě diskutuje proto, že mezi ekonomy je
dodnes rozšířen nesmysl, že je to minimální mzda, která způsobuje nezaměstnanost, a škodí především mládeži
a nekvalifikovaným zaměstnancům. Ve skutečnosti je ekonomickým a společenským problémem pracující
chudoba, kterou trpí pětina pracujících, kteří živoří, přestože mají práci.
Z České republiky ročně odteče do zahraničí 300 miliard korun, což je důsledkem ekonomické
kolonizace zapříčiněné nikoli zaměstnanci, nýbrž vládami, jejichž největší starostí při budování kapitalismu
bylo, aby si náhodou občané nežili nad poměry.
Už od sedmdesátých let minulého století je pozorován trend, kdy roste produktivita práce a stagnují
mzdy, navíc se rozevírají nůžky mezi bohatnoucími bohatými a chudnoucími chudými, čehož důsledkem je
mizející střední vrstva a akumulace kapitálu do stále menšího množství rukou. Za takové situace je minimální
mzda jednou z mála možností ochrany pracujících. A u nás by rozhodně měla být vyšší, vzhledem ke stávající
mzdě průměrné.
Existuje vlastně jenom jeden argument proti minimální mzdě, respektive proti ochraně práce, čili proti
tomu, aby lidé byli schopni žít z výdělku: Čím dříve se ekonomický model, který je nefunkční a současně
nespravedlivý a nemravný sesype, tím dříve se problém začne řešit. Místo marných pokusů přizpůsobit novou
ekonomickou realitu starým učebnicím ekonomie, je třeba přepsat překonané učebnice. Samozřejmě za
předpokladu, že se má kvalita života lidí zvyšovat. Pokud míříme k destrukci, zničení toho, co jsme vybodovali
a míníme se vzájemně pozabíjet ve válce, pak ty staré učebnice v ruinách postačí.
Autor: Ivan Hoffman
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.

William Shakespeare
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Česká divočina – Nízký Jeseník
Nízký Jeseník byl divočinou už během svého vzniku v dávných geologických časech, někdy před 350
miliony roky. Vlivem pohybů zemských desek se tu moře chvíli změlčovalo, chvíli prohlubovalo a ukládaly se
v něm nevábné horniny, jako břidlice, pískovce, droby i slepence, a celému tomu souboru značně jílovitých
hornin říkáme dneska kulm.
Později se usazování přece jen trochu uklidnilo a směrem
k dnešní Ostravě se začaly ukládat vrstvy s černým uhlím, které
tu vznikalo při mořském břehu. Věky přešly a koncem třetihor a
začátkem čtvrtohor, ještě před příchodem ledovce, se zde
probudily sopky.
Nebyly to ovšem ledajaké sopky, ale poctivé stratovulkány
s nasypanými kužely a lávovými proudy. Vždyť Velký a Malý
Roudný, Venušina sopka, Uhlířský vrch a další vládnou svou
výškou zdejší krajině s nízkými kopci a údolími řek.
Největším a nejdelším údolím je údolí řeky Moravice,
které protíná Nízký Jeseník. Nejvíce se zahlubuje do skalního
podkladu od Kružberku po Domoradovice, kde Moravice teče
až 150 m pod úrovní okolní krajiny.
foto Malý a Velký Roudný
Hluboce zaříznuté údolí řeky se zakleslými meandry a
místy s velmi příkrými a těžko schůdnými svahy, je zalesněné bučinami s jedlí či habrovými doubravami
s doprovodem lípy, javoru a jilmu. Ve svazích často jsou odkryty kulmské horniny.
Ty však odkrývá nejen řeka Moravice. Také ostatní toky ve svých nárazových březích odhalují tajemství
kulmských břidlic a drob, aby na protějších březích vytvářely údolní nivu s nevelkými lužními lesy, co
rozkvetou na jaře tisíci sasanek, ptačinců a orsejí. S nimi zde kvete i dymnivka plná (Corydalis solida), bledule
jarní (Leucojum vernum) či zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). A mezi nimi se pohybuje i dnes již
vzácný skokan krátkonohý (Rana lessonae).
Je nejmenší z našich tří druhů »zelených« skokanů. Má štíhlé, asi 4 až 5 cm dlouhé tělo, a špičatý čenich,
světlé zelené zbarvení a hlavně, krátké zadní nohy. Jeho skoky jsou krátké, spíše se do vody vrhá z nějakého
vyvýšeného místa. Že tu žijí, poznáte hlavně na jaře, neboť skřehotají často v chóru, za soumraku, ale někdy i
během dne. Přitom leží na hladině a z vody jim vyčnívá hlava a zvukové měchýřky. Také rozestupy jsou mezi
nimi docela malé v porovnání s ostatními druhy skokanů.
V hlubokém říčním údolí Moravice se zcela jasně
projevuje inverze. Díky tomu zde žijí druhy, které
bychom spíše čekali v horách. Žijí zde mimo jiné střevlíci
druhů Carabus linnei či Carabus variolus, i třetihorní
relikt, pavouku podobný sekáč, klepítník členěný
(Ischyropsalis hellwigi). Je velký 5 až 8 mm a živí se plži,
které vytahuje svými mohutnými klepítky z jejich ulit.
Inverze umožňuje sestup i mohutné rostlině kýchavici bílé
Lobelově (Veratrum album lobelianum) a dalším horským
druhům rostlin.
Není to tak dávno, co se tu těžily, a vlastně ještě dnes
se tu a tam těží břidlice. Opuštěné břidlicové lomy a štoly
v nich slouží často jako úkryty a zimoviště netopýrů.
foto řeka Moravice
Na patnáct druhů jich nedávno napočítali zoologové. Mezi nimi i vzácné druhy, třeba vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros), nebo netopýra severního (Eptesicus nilssonii).
Štoly využívají k zimování také obojživelníci, zejména mloci, a mnoho bezobratlých živočichů. Vedle
běžnějších, jako jsou třeba meta temnostní (Meta menardi) či píďalka jeskynní (Triphosa dubiata), byl tu
objeven i vzácný koník (Troglopghilus covicola). Pak že naše jeskynní fauna je prý chudá.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chystáte se na dovolenou? I v Jeseníkách je krásně!
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V sevřených údolích řek se zachovaly lesy, které mají mnohde přirozenou druhovou skladbu. Místy je
provázejí i rozsáhlé porosty měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), vytrvalé vyšší byliny s nápadnými
penízkovitými šešulkami, která právě roste v takových přirozených, stinných a vlhkých lesích. Samozřejmě, že
je chráněná.
Značná část Nízkého Jeseníku byla v minulosti odlesněna a přeměněna na pastviny a louky. I je zaplnila
zajímavá a vzácná flóra a fauna. Ve své honbě za ziskem se však člověk nezastavil. Odvodnil i tyto pastviny a
louky a proměnil je v pole s řepkou. Přesto se však zachovaly jejich zbytky, útržky, ale i na nich nám zůstaly
zachovány mnohé vzácné druhy, třeba nádherně modře kvetoucí kosatec sibiřský (Iris sibirica).
Sopky Nízkého Jeseníku jsou světem samy pro sebe. Jsou mladé a sopečné vyvrženiny dosud nezvětraly tak,
aby ze všech svých produktů vytvořily půdu. Na některých z nich, třeba na Uhlířském vrchu byl těsně pod
vrcholem založen v 19. století lom na tufy. V takových odkryvech se dosud nacházejí pěkně kapkovitě vyvinuté
sopečné pumy i drobné lapilly. Již vytvořená sopečná půda je bohatá na živiny a teplá, proto taková místa
osidlují teplomilné druhy rostlin a živočichů.
Opuštěné stěny lomů a jejich okraje i plocho lomové dno
poskytují útočiště např. vzácnému a celorepublikově ohroženému
bělolistu rolnímu (Logfia arvensis), devaterníku velkokvětému
tmavému (Helianthemum grandiflorum obscurum) či tařici kališní
(Alyssum alyssoides). Na slunných svazích žije v křovinatém porostu i
vzácná moucha štíhlonožka Calobatela longiceps.
Takový Velký Roudný je geomorfologicky nejvýznamnější a
nejzachovalejší stratovulkán Českého masívu. Svou zachovalostí je
tento sopečný kužel skutečně jedinečný. Spolu s ním vytvářejí
zachovalá drobná políčka a meze s keřovými a stromovými porosty
ojedinělý krajinný celek.
Pokryv hornin vulkanického původu tu zabírá plochu 9 km2.
Sopečné horniny v sobě obsahují množství drobných dutin, které
vyhovují vzácným druhům čmeláků, ještěrkám. Žije tu zmije obecná
(Vipera berus) i mnoho druhů ptáků a drobných savců. Severní a
severovýchodní svahy sopky jsou pokryty lesními porosty, z nichž
nejcennějšími jsou zbytky starých smíšených lesů, jež mají blízko
k původnímu lesnímu pokryvu krajiny.
Když procházíme krajinou Nízkého Jeseníku, zdá se nám,
foto Uhlířský vrch
že člověk na ní zanechal své nesmazatelné stopy. Však je to pohled jen povrchní. Zachce-li se nám však
jen trochu více pozorovat zdejší přírodu a objevovat její krásy, najdeme jich náhle bez větší námahy bezpočet.
Je to krajina krásná a tichá. Jakoby se dosud vzpamatovávala z nedávných výbuchů sopek, chladu ledovce
i lidských zásahů. A šeptá polohlasem o své kráse. Věřte, že stojí za to jí naslouchat.
Václav ZIEGLER
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Setkání zvolených zastupitelů za KSČM
Z Mikro-regionu Krnovska
V pořadí druhé setkání zastupitelů zvolených v okrese Bruntál za KSČM tentokrát proběhlo v Krnově.
Pozvání přijali kolegové z Města Albrechtic, Brantic, Jndřichova a Krnova. Pozvání také přijal s. M. Opálka
poslanec sněmovny PČR a P. Bačgoň, zastupitel MSKZ a předseda OV KSČM a s. S. Koruna za komisi OV.
Omluveni byl zastupitelé z Janova a Úvalna. V neformální, ale živé diskusi jsme vzájemně projednali
otázky místní, krajské i parlamentní problematiky. Shoda nastala nejen v řešení Heřminovské přehrady nebo
Krnovského obchvatu, dopravní dostupnosti a dalších otázkách našeho zastrčeného okresu. V závěru tohoto
jednání bylo konstatováno, že je zájem se opět setkat a společně hledat náměty a řešení komunální politiky.
Z jednání vzešla iniciativa, že naší zastupitelé budou předkládat požadavek na zařazení informativních
bodů na svá zastupitelstva (cesta či přehrada) za účasti ministerstev dopravy, zemědělství a životního prostředí.
Další setkání je plánováno na listopad kdy také projednáme senátní a krajské volby a další spolupráce na
všech stupních, obec, kraj, parlament.
P. Vartecký
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vyplatí se spotřebitelům osobní bankrot?
Slyšeli jste, že každý měsíc žádá více než 1 000 lidí o osobní bankrot? Lidé, kteří splácí více půjček, ale nebaví je
to, občas napadne urychlit splácení osobním bankrotem. Podívejte se na třech příkladech, kolik by lidem po bankrotu
zůstalo peněz a jak by se změnil jejich život.
Proč stát umožňuje osobní bankrot - Osobní bankrot nabízí několik výhod – dlužník může snížit své dluhy až na 30 % z
původní výše, ochrání svůj majetek před exekucí, zbaví se otravných vymahačů a místo několika splátek bude mít jedinou. Zdá
se vám podezřelé, že stát něco takového umožňuje? Proč to dělá?
Zákonodárci tak reagovali na problematiku dnešní doby – půjčit peníze si lidé mohou relativně snadno, ale někdy špatně
odhadnou své možnosti splácení. Půjčky se pak kupí jedna na druhou a dostávají se do začarovaného kruhu splátek a nových
úvěrů. Nemusí to být ani vina špatného plánování. Každý může nečekaně přijít o práci a dostat se do databáze dlužníků je pak
mnohem snazší. Dluhy stále rostou, navyšují se o pokuty, přibývají poplatky exekučním firmám a dlužníci se mohou dostat do
závažné životní krize. Jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a to státu rozhodně nepřinese pozitivní hodnoty.
Proto 1. ledna roku 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
který nahradil původní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Tímto zákonem chtěli zákonodárci docílit mimo jiné toho,
aby byl dlužník motivován řešit svůj úpadek včas a aby mohl být případně sanován (tj. finančně zachráněn).
Osobním bankrotem se dlužník zbaví všech věřitelů - Existují dvě varianty, jak se lze oddlužit. Pokud dlužník vlastní
nějaký majetek a s ohledem na jeho vzdělání či dovednosti se nedá očekávat, že v budoucnu dosáhne takové výplaty, ze které
by se dalo něco „zabavit“, může soud navrhnout zpeněžení jeho majetku. Jaký je potom rozdíl mezi osobním bankrotem a
exekucí? Exekuce řeší dluhy jen u jednoho věřitele, zatímco osobním bankrotem se dlužník „zbaví“ věřitelů všech.
Chodí-li do řádného zaměstnání a vydělá si měsíčně takovou částku, ze které něco zbude i po odečtení tzv.
nezabavitelného minima (nutné finanční prostředky k životu), rozhodne u něj soud pravděpodobně pro splátkový kalendář.
Nepřijde o svůj majetek, ale po dobu pěti let bude mít měsíčně k dispozici jen nutné finanční minimum. Tato varianta je pro
věřitele výhodná, protože splácení neskončí na 30 %, ale pokračuje celých pět let, klidně až do uhrazení 100 % pohledávek.
Praktická ukázka oddlužení: Kolik dlužník zaplatí - Varianta osobního bankrotu pomocí prodeje majetku je poměrně
jasná. O jakých penězích se ale bavíme v případě splátkového kalendáře na 5 let? Podívejte se, jaké přibližně částky by mohli
dlužníkovi po osobním bankrotu každý měsíc odebírat a kolik by za ty roky zaplatil z dluhu.
Příklad 1: Bezdětný svobodný dlužník s čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč a dluhem u dvou věřitelů dohromady 200
000 Kč by měsíčně zaplatil z výplaty 5 874 Kč insolvenčnímu správci. Z toho splátka dluhu by byla 4 785 Kč a zbytek částky by
pokryl náklady na insolvenčního správce. Za pět let by takový dlužník umořil 100 % dluhu.
Příklad 2: Tentýž dlužník s výší dluhu 500 000 Kč by s ohledem na svou výplatu odváděl stejnou měsíční částku 5 874 Kč
a za pět let by splatil 57 % dluhu, zbytek by mu byl odpuštěn.
Příklad 3: Dlužnice s čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč je v osobním bankrotu společně s manželem, jenž má čistý
měsíční příjem 8 000 Kč. Starají se o dvě děti a u dvou věřitelů dluží dohromady 500 000 Kč. Měsíčně by jim bylo zabaveno 4
834 Kč, z čehož by 3 209 Kč byla splátka dluhu a zbytek by padl na odměnu insolvenčnímu správci. Za pět let by tak manželé
umořili 39 % dluhu a zbytek by jim byl odpuštěn.
(Jedná se o přibližné údaje, konkrétní výše zabavené částky se mohou lišit v závislosti na dalších okolnostech případu.)
Kdy o osobní bankrot zažádat - Řešit finanční úpadek pomocí osobního bankrotu (oddlužení) mohou jak právnické
osoby, tak fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé. Oddlužení má sloužit těm, kteří se do nepříznivé finanční situace dostali
hlavně kvůli provozu domácnosti, nikoli kvůli své podnikatelské činnosti. Podnikatelé (fyzické osoby) se tedy také mohou
oddlužit, ovšem nemají-li dluhy z podnikání (ale opět z běžného provozu domácnosti).
Zadlužení manželé mohou od roku 2014 nově žádat o oddlužení společně. To v praxi znamená, že dlužník podá jednu
žádost za oba manžele. Jsou-li za dluhy zodpovědní oba, je tato varianta jednodušší a výhodnější. Vyhnou se tak tomu, aby
byla proti druhému z manželů (který nepodal žádost) zahájena exekuce.
Aby mělo vůbec cenu žádost podat, musí dlužník splnit tyto tři podmínky:
*
dlužit nejméně dvěma věřitelům,
*
být v prodlení se splácením svých peněžitých závazků více než 30 dnů a
*
být v platební neschopnosti (to znamená, že nejste schopni dané závazky splnit).
Jak správně žádost podat - Soud není povinen žádost dlužníka schválit. Rozhoduje se na základě dodaných informací a
také ve spolupráci s jeho věřiteli (ti s oddlužením musí souhlasit). Jelikož není možné své věřitele nijak obejít, je vhodné před
podáním žádosti projednat věc s nimi.
Dlužník vyplní formulář „Návrh na povolení oddlužení“, ve kterém vyznačí, že se jedná zároveň o insolvenční návrh.
Kromě zřejmých formalit (označení soudu, kterému návrh adresuje, datum, podpis…) musí doložit údaje o svých příjmech za
uplynulé tři roky, rovněž ale finanční plán o svých předpokládaných příjmech v následujících pěti letech.
Doloženým návrhem musí soud přesvědčit o tom, že za pět let dokáže umořit alespoň 30 % výše svých dluhů. Pokud se
mu to povede, zbytek mu bude odpuštěn, a on tak má šanci začít nanovo.
Na co si dát pozor - Při rozhodování, zda požádat o osobní bankrot, je nutné důkladně zvážit všechny své možnosti. Pět
let je dost dlouhá doba a odevzdávat všechny peníze nad rámec životního minima tak dlouho může být značně svazující.
Nejdříve by měl dlužník zjistit, zda by mu nevyhověla například některá banka a nesloučila mu všechny jeho půjčky do jedné.
Mohl by tak dluh splácet po menších částkách, ale zároveň by nebyl omezen a zůstala by mu svoboda rozhodování, jak se svou
výplatou naloží.
Pokud je jeho situace opravdu vážná a klasické sloučení půjček nepřichází v úvahu, je osobní bankrot rozhodně lepší než
se nechat honit exekutory a nervozitou z toho nespat. Dlužníci by ale měli být obezřetní, pokud se rozhodnou využít pro
vyřízení žádosti některou z agentur poskytujících tyto služby. Připraví za něj administrativu tak, aby v žádosti nic nechybělo,
nicméně nemohou mu zaručit, že soud jeho žádost schválí. Proto je dobré porovnat ceny za tuto službu u jednotlivých firem a
vybrat si tu nejvýhodnější, aby nezaplatili nepřiměřeně mnoho peněz za nejasný výsledek.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
__________________________________________________________________________________________________________

14. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 7. května 2015 proběhlo 14. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na
programu 67 bodů k projednání.

Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
Krajské zastupitelstvo:
•
•

Vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2014
Rozhodlo uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 800 tis. Kč
Asociaci krajů České republiky
• Rozhodlo uzavřít memorandum o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem
• Rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a
Moravskoslezským krajem

• Vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském
kraji za školní rok 2013/2014
• Rozhodla o sloučení organizací Střední škola Odry, příspěvková organizace, a Střední škola
Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, účinností od 1. 7. 2015
• Schválilo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci
Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, v maximální výši 2.170.000,-- Kč, na demolici nadjezdu v km
228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do
31. 5. 2015,
• Schválilo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci
Václavov u Bruntálu, v maximální výši 12.000.000,-- Kč, na realizaci projektu „Obecní místní
komunikace s nadregionálním významem ve Václavově u Bruntálu“ s časovou použitelností od
1. 6. 2015 do 31. 12. 2015
• Rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci Národnímu strojírenskému klastru, z.s., ve výši
750.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Strategie
konkurenceschopnosti členů NSK“

Přeji všem čtenářům příjemné prožití teplých letních dnů.
Bruntál – červen 2015

ing.

Jitka Hanusová

– zastupitel MS KZ

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
Hans Christian Andersen
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Červenec 2015
05. července 2015 neděle

Státní svátek – Cyril a Metoděj

06. července 2015 pondělí

Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

17. července 2015 pátek

36. schůze VV ÚV KSČM – Praha

13. července 2015 pondělí

15,15

18. července 2015 sobota
↕

☺

10. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.

↕

↕

31. července 2015 pátek

☺

↕

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.

SRPen 2015
17. srpna 2015

pondělí

VV KV KSČM – Ostrava

24. srpna 2015
25. srpna 2015
26. srpna 2015
27. srpna 2015
28. srpna 2015

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřminovy
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
10. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

29. srpna 2015

sobota

12,oo

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Brušperk

07. září 2015
11. září 2015
12. září 2015
17. září 2015
29. září 2015

pondělí
pátek
sobota
čtvrtek
! úterý !

12,oo a 14,oo

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

09,oo
15,15

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

!!! PRÁZDNINY !!!
!!! DOVOLENÁ !!!




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

* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

