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Usnesení
19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiskovou zprávu z 19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016.
Zprávu o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM s připomínkami.
Zprávu o hospodaření KSČM v období mezi VIII. a IX. sjezdem KSČM.
Návrh na složení pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise IX. sjezdu KSČM.
Vyhodnocení diskuse z 18. zasedání ÚV KSČM.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 18. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV
ÚV KSČM.

1.
2.
3.
4.

Návrhem materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“s připomínkami.
Návrhem informace o analýze období před rokem 1989.
Návrhem devíti priorit IX. sjezdu KSČM s připomínkami.
Návrhem na zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM s připomínkami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Zprávu ÚRK KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM.
Návrh statutu revizních komisí KSČM po IX. sjezdu KSČM.
Zprávu ÚRoK KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM.
Návrh statutu rozhodčích komisí KSČM po IX. sjezdu KSČM.
Návrh na zhospodárnění autoprovozu organizační jednotky ÚV KSČM.

II. Souhlasí s

III. Bere na vědomí

IV. Ukládá
1. Zapracovat do předložených materiálů pro IX. sjezd KSČM přijaté připomínky a předat materiály k vytištění.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, M. Vostrá, J. Dolejš
Termín: 14. 4. 2016
2. Předložit návrh na složení pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise k projednání IX.
sjezdu KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: 14. 5. 2016
3. Předložit „Zprávu o činnosti a o hospodaření strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM a návrhy
odsouhlasených materiálů IX. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, M. Vostrá, J. Dolejš
Termín: 14. 5. 2016
4. Ukládá pozvat na jednání IX. sjezdu KSČM zástupce KS Řecka.
Zodpovídá: V. Filip
Termín: 30. 4. 2016

V. Doporučuje
1. Sjednotit v souladu se Stanovami KSČM text kapitoly II. Vznik, tvorba a složení revizních a rozhodčích komisí
KSČM u návrhu Statutu revizní komise KSČM a návrhu Statutu rozhodčí komise KSČM.
Zodpovídá: Z. Lišková, Z. Levý
Termín: 14. 4. 2016
2. Využít připomínky členů ÚV KSČM ke zprávám o činnosti ÚRK a ÚRoK a statutům.
Zodpovídá: Z. Lišková, Z. Levý
Termín: 14. 4. 2016

VI. Stanovuje
termín 1. zasedání ÚV KSČM na 15. května 2016.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.
Čínské přísloví
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Moravskoslezský kraj je spolu s Ústeckým jedním
ze strukturálně nejpostižitelnějších krajů
Rozhovor s Josefem Babkou, předsedou KV Krajského výboru KSČM MS kraje a 1. náměstkem hejtmana
1. Když se tak vracím k uplynulým čtyřem letem, stále mám, pokud jde o Moravskoslezský kraj,
před sebou táhnoucí se problém, jímž je zaměstnanost, především v hornických povoláních.
Změnilo se v jeho průběhu něco?
Moravskoslezský kraj je spolu s Ústeckým krajem jedním ze strukturálně nejpostiženějších krajů
v České republice. Prošel a prožil etapu silného útlumu nejen hornictví, ale i hutního a chemického
průmyslu a to nemluvím o zemědělství, které téměř v našem kraji zaniklo. Musel se a musí vyrovnat
v úbytku pracovních příležitostí v řádu statisíců zaniklých pracovních míst. Jen v rámci OKR od roku
1990 ubylo 90 000 pracovních míst. Společnost OKD v současné době má přibližně 12 000
zaměstnanců a ti jsou v současné době silně ohroženi v důsledku neodpovědného přístupu vlastníka
po vysloveně zpackané privatizaci dobývání černého uhlí. Přesto míra nezaměstnanosti v současné
době je na hranicí 8,7%( přes73 000 osob) oproti roku 2010, kdy nezaměstnanost překračovala míru
10%. Smutným prvenstvím je umístění okresů Bruntál a Karviná na pomyslném žebříčku nezaměstnanosti v České
republice. Hlavní odpovědnost v zaměstnanosti a řešení nezaměstnanosti nese stát. Přesto vedení kraje není k tomuto
problému lhostejné a intenzivně přistupuje k vytváření podmínek pro rozvoj podnikání. Připravili jsme a podporujeme
vytváření průmyslových zón jak na pozemcích kraje, tak i soukromých subjektů, kteří zaručí vytváření nových pracovních
příležitostí. Grantovým systémem podporujeme rozvoj malého a středního podnikání, vědy a výzkumu, rozvoji turismu a
podpory venkova. Pilotně budeme od dubna vyplácet tzv. mobilní příspěvek těm, který zájemcům uhradí zvýšené náklady
na dopravu za prací například z Karviné do okresu Nový Jičín. Silně jsme zasáhli do struktury učebních a středoškolských
oborů ve prospěch těch oborů, o kterých je na pracovním trhu uplatnění, tedy technických oborů.Přes tyto dílčí úspěchy
“Krajská tripartita“ složená ze zástupců MSK, zaměstnavatelů a zástupců odborů jednotně vytváří tlak na Vládu ČR, aby
byl přijat a realizován „Komplexní program dokončení restrukturalizace Moravskoslezského kraje“, který by dořešil za
účasti vládních, krajských i obecních orgánů a jejich opatření dlouhodobě zanedbaný přístup vlád po roce 1990 k řešení
problémů tohoto kraje.
2. Je nebo není uhlí strategickou surovinou?
Každé nerostné bohatství je strategické. Tedy i uhlí. Uhlí není obnovitelná surovina a dříve nebo později se musíme
bez uhlí naučit žít.
3. Dříve jsme se učili, že vše, co je v zemi, patří státu (králi) a ten jediný má právo o bohatství uvnitř země
rozhodovat. Změnilo se něco?
V principu se nezměnilo nic. Nerostné bohatství, tedy uhlí a dobývací prostor je ve u zpackanou privatizací se zbavil
nástroje jak řízeně k tomuto bohatství přistupovat, jak vytěžit efektivně a postupně ložiska uhlí bez sociálních otřesů
způsobených soukromými vlastníky, kteří když se jim těžba nerentuje a to je i dnešní případ, tak chtějí bez ohledu na
zájmy státu a zejména lidí a regiónu tuto těžbu opustit a doly zavřít. A to považuji za nepřijatelné. Soukromý kapitál
vyvedl z OKD a této země miliardové zisky a nevytvořil rezervy na dobu, kdy těžba již není tak rentabilní. Tedy
privatizoval zisky a náklady chce ponechat na státu, včetně starosti o propuštěné zaměstnance, kteří poctivě a
dlouhodobě pracovali a mají malou nadějí získat novou, odpovídající práci. To nemluvím o problémech, které by to
způsobilo ve společnostech, které jsou na dobývaní uhlí navázáni pupeční šňůrou a o nákladech, které sebou nese
technické a bezpečnostní opatření související s utlumeným dolem.
4. Jak vůbec se takové bohatství, jako je uhlí dostalo k takovým lidem, jako je Bakala?
Bakala byl až druhý v řadě. To se dnes již málo ví. OKD ovládl poté, co odkoupil akcie od prvotních privatizátorů, tedy
společnosti kde figurovali pánové Otava, Koláček a Przybyla, kteří byli s ostravsko-karvinským revírem profesně spjati. Za
zcela zásadní problém však vidím skutečnost, že nastavený proces privatizace v devadesátých letech minulého století
umožnil získat strategické podniky tohoto státu do soukromého vlastnictví a stát pozbyl základní nástroje k jejich
ovlivňování.
5. Dnes Bakala je údajně, pokud jde o uhlí, mimo hru. Ale co ti po něm?
Neznám jediného člověka na Ostravsku, který by litoval, že pan Bakala je pryč. Ale vím o tisících lidech, kteří
nechápou, jak mohl vyvést z tohoto regiónu miliardy, které dnes bezpochyby chybí na řízený a dlouhodobější útlum
hornictví v našem regiónu a že mu to prochází. Jeho následníci, kteří v současné době „přebírají“ akcie společnosti
RWE, která OKD vlastní, zatím mnoho plánů nepředložili. Je však zřejmé, že jako věřitelé RWE budou chtít získat nazpět
investice, které do tohoto obchodu vložili. Chtějí jednat s Vládou ČR. A ta by měla být velmi opatrná. Realizovat by měla
jen takovou pomoc, která zajistí dlouhodobější prosperitu OKD tak, aby útlum těžby uhlí v našem regiónu byl sociálně
přijatelný a nezpůsobil zcela zásadní a negativní otřes v zaměstnanosti. Zaměření opatření pouze na řešení pomoci
nezaměstnaným považuji za nedostatečné. Proto jsme, jako jednu z možností, navrhovali i převzetí vlastnických práv
k OKD státem prostřednictvím státního podniku DIAMO. Jsem přesvědčen, že by to byla varianta nejen levnější, ale i
z hlediska zájmu zaměstnanců a regiónu prospěšnější.
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6. A co sám Bakala?
Myslím, že pokud bude napsána kniha zločiny raného kapitalismu na Ostravsku, tak by mohl být do této knihy zapsán
na jedno z čelných míst. Pak bych tu knihu zařadil do Knihovny Václava Havla v Praze, kterou tak podporuje.
7. Druhý problém, který se mně vytane na mysli, pokud jde o váš kraj, je ovzduší. Postoupili jsme v tomto případě
alespoň o kousíček dál?
Snížení průmyslové výroby, zejména v těžkém průmyslu, masivní investice do odprášení a dalších technologií
bezesporu zlepšily stav životního prostředí na Ostravsku. Například když v roce 2010 bylo investováno na ochranu
životního prostředí přes 2,7 mld.kč, tak v roce 2014 to bylo již více jak 5,7 mld.kč. Mnohdy ve velkých průmyslových
podnicích jsme na technologických maximech snižování ekologických limitů. Ale přesto je co zlepšovat. Moravskoslezský
kraj, za účasti KSČM v jeho vedení byl v roce 23012 průkopníkem zavedení „kotlíkových dotací“, které mají významné
místo při zlepšování ovzduší v regionu. Do konce roku bylo v rámci tohoto programu vyměněno na 4000 kotlů a během
letošní výzvy již máme registrováno na dalších 5 000 žádostí, které uspokojíme i díky evropským, krajským i obecních
finančních prostředků. Doposud jsme touto činností snížili vypouštěné emise do ovzduší ve výši 100 kg prachu na jeden
kotel. Tedy po ukončení a realizaci letošní výzvy to bude téměř 1000 tun prachu a to je hodnota, která je vyšší než
vypouští např. Arcelor Mittal ve svých provozech. Věřím, že pokročíme i v dalším snižování emisí z dopravy, kde
prosazujeme zavedení ekologičtějších paliv v autobusech jako stlačený zemní plyn (CNG). Například Ostrava uvedla do
provozu nejen úplničku CNG pro Dopravní podnik, ale z pomocí evropských financí nakoupila desítky autobusů na toto
ekologické palivo. Problém který zůstává, je dopad znečistění, které se k nám, vzhledem k geografické poloze dostává
z Polska. Pokud polský průmysl bude mít i nadále „měkčí“ normy, tak ke zlepšení z tohoto zdroje nedojde. A to je řešení,
které je na úrovni Vlády ČR a Evropské komise.
8. Jak jste se vyrovnali s čerpáním evropských peněz?
Jsem velmi rád, že můžu konstatovat, že velmi dobře. Vyčerpali jsme všechny dostupné finance alokované
v Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko . Tedy téměř 21 miliard korun. A ještě větší radost mám,
že se podařilo tyto prostředky nasměřovat do oblastí, které byly a jsou zařazeny do našich volebních programů a
Programového prohlášení Rady kraje, které jsme přijali společně s koaličním partnerem ČSSD. Došlo k výraznému
zlepšení podmínek v zdravotnických zařízeních spravovaných krajem, výstavbou nových pavilonů a oddělení jako např.
v Opavě a Frýdku Místku, vybavili jsme nemocnice špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou včetně moderním
vybavením pokojů, zrekonstruovali a postavili téměř v každém okrese našeho kraje nové sociální zařízení pro naše
seniory a hendikepované spoluobčany. Investovali desítky milionů do školských zařízení, zlepšení nejen jejich vzhledu a
moderního vybavení ale i co do úspor v oblasti energetických úspor. Stovky miliónů jsme prostavěli a investovali do
zanedbané dopravní infrastruktury, téměř 2 miliardy jsme investovali do zajištění bezpečnosti našich spoluobčanů
výstavbou a vybavením integrovaných výjezdových center v Třinci, letišti Leoše Janáčka v Mošnově, Ostravě – Jihu a
dalších místech našeho kraje. Jako jedinému kraji v České republice se nám podařilo profinancovat významnou obměnu
hasičské techniky jak pro profesionální tak i dobrovolné hasiče. V rámci integrovaných plánů rozvoje statutárních měst
našeho kraje došlo k řadě významných staveb zajišťujících kulturní a sportovní vyžití našich spoluobčanů, využití volného
času dětí a mládeže.
9. Slyšel jsem, že jste zvýšili podporu vrcholovému a výkonnostnímu sportu z krajského rozpočtu. Oč šlo?
Máte pravdu. Od počátku roku jsme zaznamenali problémy, se kterými se potýkají reprezentanti našeho kraje ve
všech sportovních odvětvích v důsledku výpadků financi sportovních klubů poskytovaných ze strany tradičních sponzorů,
včetně těch ve kterých má stát svůj akciový podíl. Zároveň podporujeme snahu obcí zlikvidovat či omezit hazardní
průmysl na jejich území. To však má dopad na schopnost obcí poskytovat finance z tohoto hazardu do sportu a dalších
aktivit. Proto jsme předložili zastupitelstvu kraje návrh, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen, uvolnit z rozpočtu
kraje částku třiceti miliónů korun sportovním klubům našeho kraje, které reprezentují náš kraj ve vrcholovém sportu.
Finanční prostředky dostanou například fotbalisté, oba dva naše vrcholové oddíly hokeje z Třince a Ostravy, ale i stolní
tenisté z Frýdlantu nad Ostravicí, či házenkáři, volejbalisté, frolbalisté a další. Další tři milióny jsme poskytli do kapitoly
grantů pro masové sporty. Tento krok nám umožnil výsledek hospodaření v minulém roce, kdy jsme celou řadu akcí a
investic vyřešili jinak, než z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy našim úspěšným a efektivním hospodařením
s prostředky kraje. Přijali jsme rovněž rozhodnutí, že toto nebude osamocená akce na jeden rok, ale že výbor pro
tělovýchovu a sport připraví zásady podpory i pro příští léta.
10. A co komunisté, jak se připravují na krajské volby?
Máme za sebou krajskou konferenci, která nominovala 65 žen a mužů na kandidátku pro volby do zastupitelstva
MSK. Jde o nové tváře i zkušené zastupitele měst a obcí a samozřejmě Moravskoslezského kraje. Přijali jsme téze
volebního programu, které budou do vlastního programu rozpracovány do konce června tohoto roku. Chceme v něm
reagovat na hlavní problémy našeho kraje a nabídnout jejich řešení. Budeme usilovat o takový výsledek, který by
zabezpečil, abychom mohli náš program realizovat i v následujícím čtyřletém volebním období jako členové vedení
Moravskoslezského kraje. A to se zatím nepodařilo žádné politické straně v našem kraji. Stanovili jsme si cíl dosáhnout
100 000 hlasů pro kandidátku KSČM. Není to lehký úkol. Jsme přesvědčení, že při plném nasazení všech našich
kandidátů, aktivizací dosáhnout. Jde nám o to, aby voliči pochopili a přijali za vlastní, že jen silné zastoupení KSČM
v zastupitelstvu MSK je zárukou pokračování levicové politiky při řešení hlavních problémů kraje. Svou připravenost jsme
Zdroj HaNo
již prokázali v uplynulých letech.
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ČSSD se chlubí cizím peřím
Nestydatost nezná mezí. A před volbami i obyčejná slušnost jde stranou. „Prosadili jsme jednorázový příspěvek k
důchodu 1200 Kč,“ chlubí se bez uzardění po dvouletém vládnutí ČSSD na jednom ze svých billboardů. Správně by
mohlo znít: „Pomohli jsme KSČM prosadit jednorázový příspěvek k důchodu 1200 Kč.“ A ještě lépe a úplně správně by
bylo: Podpořili jsme stejně jako ostatní kluby ve sněmovně pozměňovací návrh Miroslava Opálky (KSČM), aby
jednorázový příspěvek k důchodu byl 1200 Kč.
Vláda, tj. i ČSSD, nejdříve navrhovala 800 Kč, sociální výbor sněmovny schválil 1000 Kč. Opálka však tvrdil, že je
to málo. Jeho návrh nakonec při hlasování ve sněmovně podpořilo 156 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Vystoupení M. Opálky na březnové schůzi sněmovny
Chtěl bych upozornit, že nejde jenom o valorizaci důchodů, ale také o valorizaci částek podle dvou
odškodňovacích zákonů. Problémem valorizace se zabývá i jedna pracovní skupina v rámci odborné
komise pro důchodovou reformu, která pracuje při ministerstvu práce a sociálních věcí. Možná je škoda,
že zástupci z jednotlivých politických stran nesdělili to, k čemu se pracovní skupina dopracovala.
Možná bychom byli v diskusi trošku dál a diskutovali bychom nad věcmi, které už byly z odbočné
stránky z různých pohledů prodiskutovány.
Pokud návrh zákona budeme projednávat ve výborech a v druhém a třetím čteni, je otázkou, v jaké
podobě, ale především kdy nabude účinnosti, Aby mohla být změna realizována pro rok 2017, tak vláda
podle zákona, který je zatím platný, o tom musí rozhodnout do 30. září. Aby mohla rozhodnout, potřebuje k tomu, jak
přijatý zákon, tak ze statistiky potřebné údaje. To, co se stalo loni pro tento rok, kdy sice MPSV přineslo na vládu návrh
mimořádné valorizace, prostřednictvím zákona, tak jak to bylo v roce 2014 pro rok 2015, shodili koaliční partneři ze
stolu. Už bylo pozdě něco řešit, když se přišlo na to, že podle statistiky je to navýšení 40 Kč. Proto se přišlo s
mimořádným příspěvkem k důchodu, k jehož výši 1200 Kč se hlásí dneska kde kdo, jenom já ne.
Zopakovat si fakta neškodí...
Rád bych zopakoval, jak to bylo. Vláda po dohodě s koalici přišla s šesti
stovkami. Pak na výboru padly tří návrhy. Devět set korun navrhl kolega Roman Sklenák, tisíc korun kolega Jaroslav
Zavadil. Tisíc dvě stě korun jsem navrhl já. Výborem prošlo tisíc korun, I v druhém čtení jsem dal pozměňovací návrh k
tomuto pozměňovacímu návrhu na 1200 korun. A ten prošel! Děkuji, že nikdo nehlasoval proti. Tuším, že 156 poslanců
hlasovalo pro. Takže zákon by prošel, i kdyby kterýkoliv z klubů se postavil proti. Ale myslím si, že jako signál
společnosti a zejména seniorům, důchodcům byl kladný. Neměli bychom zneužívat svého postaveni, ať už mediálního
nebo politického a vymýšlet si; kdo co prosadil. Podpořili jsme to všichni.
A co se týká kompetencí vlády. Nechápu, o co tady tak meritorně jde, když vláda bez problému má pravomoc ve
zvyšování minimální mzdy, při zvyšování životního a existenčního minima, které se dotýká následně zvyšování dávek
státní sociální podpory. To jsou daleko větší objemy, než tady to, co se nabízí. Hrozba, o které se hovoří, je podle mě
jenom politikum, protože i minulost prokázala, že tento režim zneužíván nebyl. A že by byl především využíván v
situacích, které se staly pro tento rok tak, aby se mohla valorizace stát řádnou. Stát se součástí základu pro valorizace
další.
Předpokládal jsem, že vláda pro rok 2017 minimálně využije 100 korun, které jsme pro letošní rok valorizovali
jednorázovým příspěvkem, tak aby je zakotvila do základu pro další valorizace. No, uvidíme, jak to probereme ve výboru.
Doporučuji, aby byla dohoda o zkrácení lhůty, protože bez toho bychom rok 2017, kdyby bylo třeba, nepořešili.
Hovoří se o deficitu ne na důchodovém fondu, protože fond žádný není, na důchodovém účtu, který je virtuálním
účtem a v podstatě jenom sleduje celkové příjmy a celkové výdaje. Minimální důchod v současné době v ČR je 3217 Kč,
a to zejména kvůli tomu, že máme 2440 Kč v pevné částce. Je otázkou, jestli tato valorizace by neměla pokračovat v
budoucnu především zvyšováním pevné částky tak, abychom zabezpečili, že minimální důchod bude nad hranicí
životního minima a nebude pak požadavek na vypláceni jiných sociálních dávek. Ovšem otázka zní: Je to rovné
zvyšování a valorizace se dotkne samozřejmé nejenom valorizovaných důchodů, ale tato pevná částka se bude promítat i
do důchodů nově přiznávaných v daném roce, tak jak to je vlastně i letos, čili jedná se o valorizaci i pro důchodce, kteří
nabudou právo pobírat důchodové dávky v daném roce.
Průměrný důchod máme 11 348 korun, a kupodivu nemálo už máme důchodů v rozmezí mezi 50 tisíc až 100 tisíc Kč.
Není to přehršel, ale ukazuje to na to, že od 3217 Kč do 100 tisíc KČ není žádná nivelizace. Je tam určitá zásluhovost, i
když samozřejmě také velká solidarita.
Jestli peníze na důchody chybějí, pak vás vyzývám, abychom konečně přistoupili také k projednání návrhu zákona,
jehož jsem jeden z předkladatelů za poslanecký klub KSČM, a to je zrušeni stropu na odvody pro sociální zabezpečení,
tak jak to bylo učiněno pro všeobecné zdravotní pojištění. Jsou různé odhady, od devíti do 18 miliard korun, že by to za
rok mělo být přínosem.
Tolik ještě k problematice, možná trošičku dál za tuto problematiku. Ale jak jsem pochopil, diskuse, která by měla
být vedena na výborech a při druhém čtení, bude zřejmě košatější, než samotný návrh vlády a bude třeba fundovaně se
vyznat ve všech parametrech.
Zdroj: Haló noviny
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„Daně plaťte vy, my si své miliardy ulijeme,“
vzkazují nám superbohatí
Ta kauza by měla zvednout ze židle každého, kdo poctivě platí daně. Učitelka, pokladní, pošťák, horník či
třeba státní úředník jsou srozumění s tím, že z peněz vydělaných svojí každodenní prací odvádějí část na opravu
silnic či nemocnic, na platy policistů, vojáků nebo na chod státních institucí (můžeme
samozřejmě polemizovat, které jsou potřebné a které svoji práci odvádějí dobře).
Pak tu ale máme elitu bohatých, kteří nám v podstatě vzkazují, že oni na to přispívat
nemusí. Jak odhaluje před několika dny zveřejněná Panama Papers.
Podobná investigativní odhalení realitu vždycky jen více obnaží. Panamská právní
firma Mossack Fonseca je totiž jen jedna z řady firem, která napomáhá tomu, aby
zdravotnictví, dopravu, kulturu nebo školství financovali zaměstnanci či živnostníci a
někteří poctivější multimilionáři (snad mě nikdo nenapadne z protimluvu). Superbohatí si
své zisky odloží do daňových rájů. To je ta morálně odsouzeníhodná stránka věci.
Díky slíbenému postupnému zveřejnění dokumentů se můžeme třeba i dozvědět, kolik
se přes tzv. offshorové firmy vypralo „špinavých“ peněz. A je velmi pravděpodobné, že jde o miliardy, které by
byly příjemnou náplastí každého státního rozpočtu. Navíc by podle expertů mohly dokumenty poskytnout
důkazy o daňových únicích, praní špinavých peněz, porušování sankcí, drogových obchodech a dalších
zločinech. Odhalení se týká byznysmenů a politiků z celého světa, padají i hlavy. Rezignoval islandský
premiér, odstoupil také předseda chilské odbočky mezinárodní organizace Transparency International, v
některých zemích vznikají vyšetřovací komise. Do nemilé situace se dostal i britský premiér, když zpočátku
lhal, že žádné podíly ve firmách v daňových rájích nemá. Brzy ale „kápl božskou“ a přiznal, že akcie měl a
prodal.
Ve více než jedenácti milionech tajných dokumentů se prý objevuje 283 českých jmen a firem. Údajně jde
často například o lidi z období privatizace (jaké překvapení) či solární barony. Investigativce tzv. Panama
Týmu, studujících tyto složky, čekají nemalé tlaky ze strany těch, kteří se v nich objevují. Doufám jen, že celá
záležitost neutichne jako třeba LuxLeaks, tedy dva roky starý skandál. V tomto případě vyšlo na povrch, že až
340 nadnárodních firem uzavřelo s Lucemburkem tajné dohody, aby mohly platit nižší daně. To způsobilo
ztrátu miliard eur zemím, v nichž tyto podniky vytvářejí zisk. V Evropském parlamentu kvůli tomu vznikl
vyšetřovací výbor. Od té doby o LuxLeaks moc neslyšíme.
Co nás ještě čeká, než s ohromnými daňovými úniky začnou vrcholní evropští politici opravdu něco dělat?
Dočkáme se Kypr Papers nebo třeba BahamyLeaks?
Ve světle kauzy ztrácí svůj význam okřídlené rčení, že na světě jsou jisté jen dvě věci - smrt a daně.
Multimilionáři a miliardáři žijí v přesvědčení, že pro ně platí jen ta první jistota. Ne, že bychom to nevěděli už
dlouho, ale po tomhle odhalení si to může nepřipouštět jen zaslepený nebo ten, komu je očividná
nespravedlnost, jíž systém umožňuje, ukradená.

Glofosát – a co bude dál?
Pravidelní čtenáři mého facebooku jistě vědí, že dne 21. 3. 2016 výbor ENVI společnou námitku proti
prodloužení povolení používání látky glyfosát v EU na dalších 15 let ze strany Komise. Co se však bude dít
dále? Předně, námitka neprodleně zamíří na plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, které se
uskuteční příští týden a kde se o ni bude hlasovat na celoparlamentní úrovni. Vzhledem k široké podpoře z
téměř všech parlamentních frakcí, kterou předložený text obdržel, očekávám jeho konečné přijetí, nicméně to
neznamená, že nadcházející jednání nebudou ještě velmi trvdá. Proto nám prosím držte pěsti. Nicméně je
potřeba upozornit na to, že se jedná o námitku toliko nezávaznou. Komise se jí v rámci svého rozhodování
nemusí přímo řídit a může i přes to, používání glyfosátu v EU znovu prodloužit. Logicky, pokud chce mít
Komise dobré vztahy s Evropským parlamentem tak by ji měla vyslyšet, ale sama moc v tento scénář nevěřím.
Vše je teď tedy hlavně v rukou Komise a členských států. Komise bude o znovuobnovení rozhodovat v červnu.
Před tím ještě proběhne v květnu hlasování zástupců členských států na Stálém výboru pro rostliny, živočichy,
potraviny a krmiva. Čistě procesně toho tedy již z naší pozice moc dále nezmůžeme. Proto potřebujeme také
Vaši pomoc. V případě, že Vám osud toho, co Vy a Vaše děti denně konzumujete, není lhostejný, obraťte se
prosím na naše ministerstvo zemědělství s apelem, aby i Česká republika hlasovala proti prodloužení používání
glyfosátu v EU.
Autor: Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
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Čím více peněz, tím méně svědomí.

Maxim Gorkij
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Putin předal Maštálkovi Řád přátelství
Prezident Ruské federace Vladimir Putin předal v Moskvě europoslanci GUE/NGL Jiřímu
Maštálkovi (KSČM) Řád přátelství, nejvyšší státní vyznamenání, které může cizinec obdržet z rukou
prezidena RF.
Získal ho společně s dalšími vyznamenanými z Rakouska,
Číny, Monaka, Ázerbájdžánu a dalších zemi. „Považuji to za
ocenění mé dvacetileté práce ve prospěch občanů obou zemí.
Za zprostředkovávání kontaktů mezi studenty škol, spolupráce
lékařů, i například za organizaci výstavy, která v EP
připomněla vítězství spojenců nad nacismem ve 2. světové
válce,“ uvedl Jiří Maštálka po předání ceny směrem k
masmédiím.
Pro Haló noviny pak Maštálka shrnul své vystoupení,
které v souvislosti s předáním ceny přednesl. Kromě toho, že
zdůraznil, jak velká je to pro něho čest, podtrhl, že
vyznamenání přijímá jako ocenění svého skromného podílu na vytváření přátelství s Ruskou federací - s
vědomím toho, že se o to snaží daleko víc lidí, takže Řád přátelství chápe jako ocenění i jejich práce!
Maštálka zmínil ve svém projevu A. F. Konopjolkina, svého prvního učitele ruštiny, který ho naučil
vnímat ruskou kulturu, ruskou historii a vůbec ruský svět. Konopjolkin byl účastníkem 2. světové války, jenž
prošel od Kerče až po Ostravu, jeho zkušenosti byly proto pro europoslance KSČM nenahraditelné...
Jak Maštálka zdůraznil, studoval lékařskou fakultu ve Volgogradu-Stalingradu a mohl tak být jako mladý
člověk vychováván v duchu přátelství a humanismu dalšími tamními osobnostmi, lékaři, účastníky
Stalingradské bitvy, z nichž někteří následně došli až do Berlína!
Řád přátelství spolu s Maštálkou obdržel mj. i rektor Ruské univerzity družby národů V. M. Filipov, s
nímž (a zmiňovanou univerzitou) se i v těžké době po roce 2000 náš zákonodárce snažil budovat vzájemné
vazby pro nové pokolení.
Komunistický laureát prestižního ocenění ještě zdůraznil, že i nyní bohužel žijeme v čase, kdy je tak
jednoduché zažehnout oheň nepřátelstvtí a nesnášenlivosti, a naopak tak těžké nacházet důvěru a přátelství. Tím
spíš chápe řád, který obdržel, i jako výzvu pracovat pro rozvoj přátelství a vzájemného pochopení národů i v
časech příštích.
HaNo (rj)
Bývalý zvláštní vyslanec OSN: Kdyby Západ poslechl
Rusko, v Sýrii už mohl být dávno mír
V rozhovoru pro televizní kanál Al Jazeera potvrdil někdejší zvláštní vyslanec OSN a LAS pro Sýrii
Lakhdar Brahimi informaci o tom, že Rusko navrhovalo odstoupení Bašára Asada již v roce 2012. Rusko mělo
mnohem realističtější a citlivější pohled na situaci v Sýrii, a kdyby ho světové společenství vzalo v úvahu, mohl
být tento konflikt už dávno vyřešen.
Znamená to, že si myslíte, že…Cituji: "Muslimský svět v podstatě Sýrii podvedl, zradil ji"?
Lakhdar Brahimi, někdejší zvláštní vyslanec OSN a LAS pro Sýrii: Ano, veřejně jsem o tom hovořil. Avšak
nikoli pouze muslimský svět, ale celý svět. Chci říci: Co udělali Američané? Co udělali Francouzi? Co udělali
Britové? Nikdo Syřanům nepomohl. Lidé opakovali pouze tytéž slogany. Na jedné straně: „Bašár musí odejít“.
Na druhé straně: „Všichni jsou teroristé“. Takže vinu mají všichni.
A co řeknete o této nedávné informaci? Objevila se zpráva o bývalém finském prezidentovi, který se obrátil
na Rusy a prohlásil, že v roce 2012 chtěli Rusové uzavřít dohodu, aby Asad opustil svůj post. Slyšel jste o tom?
Co o tom víte?
Lakhdar Brahimi: Myslím, že stojí za to poznamenat, že Rusové měli mnohem realističtější pohled na
situaci v Sýrii než všichni ostatní. Možná že všichni měli … Hovořili jsme s nimi a poslouchali je. Ale myslím,
že všichni měli Rusům více naslouchat. Věděli, jaká tam ve skutečnosti byla situace.
Opravdu jsme propásli možnost skoncovat s válkou v roce 2012?
Lakhdar Brahimi: Tehdy byla taková možnost. Kdyby všichni měli citlivější představu a lépe rozuměli
událostem, odehrávajícím se v Sýrii, bylo možné konflikt vyřešit v roce 2012.
Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
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Promiň, že ti kvůli běžencům beru svobodu
německá matka se omlouvá dceři
Na blogu vlivného amerického webu Huffington Post vyšel nevšední dopis. Napsala ho německá novinářka a
spisovatelka Lisa Grünerová. Omlouvá se v něm dceři za to, že kvůli novým obavám o její bezpečí ji musí
omezovat. Text je v plném znění.
„Má drahá dcero, je mi líto, že ti budu muset odebrat tvé svobody, které sis těžce vydobyla. Konečně nastal čas, kdy
jsi směla jezdit sama do školy. A taky jsi to dokázala. Udělala jsi to správně a cestu do školy jsi zvládla bez odboček.
Byla jsi ve škole včas. Je mi líto, že ti tuto svobodu opět musím vzít. Už se neodvážím pustit tě do školy samotnou. A
ještě méně se odvažuji nechat tě, abys jela domů sama. Příliš mnoho dívek a žen čelilo na ulici obtěžování. Jen v okruhu
mých známých se jich oběťmi násilí a loupeží stalo již pět. Část z nich za bílého dne.
Když jsi chtěla jít poprvé sama do supermarketu, aby sis koupila mléko, bála jsem se. Stála jsem na balkóně a
sledovala tě půlku cesty. Ulevilo se mi, když ses pak vrátila. Přišla jsi zpátky s mlékem, paragonem i drobnými. Pozvedlo
ti to sebevědomí a ty ses vždy těšila na sobotu. Protože to jsi pak mohla nakoupit pokaždé o něco víc. Je mi líto, že ti tuto
svobodu musím opět odebrat. V uprchlickém táboře v souběžné ulici bylo před několika dny odhaleno drogové doupě.
Plavecký kurz jsi zvládla výtečně. Miluješ vodu a ráda plaveš. Zpočátku jsem vždy seděla u bazénu a sledovala, zda
se opravdu udržíš bezpečně nad vodou. Plaveš ale skvěle. Mohla jsem věřit, že si s přítelkyněmi v bazénu užijete. Je mi
líto, že už teď nedovolím, aby sis sama bez dozoru hrála ve vodě. Tím spíš tě nenechám jít samotnou s kamarádkami
plavat. Ve třech bazénech, které znám, byly dívky obtěžovány. „Je mi to líto“
Blízko máme skvělé hřiště. Často jsi tam bývala, když jsi chodila do
mateřské školky. Od té doby uplynuly jen tři roky. Znala jsi spoustu dětí,
které si tam hrály. Teď tam už neznáš nikoho. S kamarádkami jste si tam
mohly zajít a hrát si i bez dospělých. Teď tam vysedávají mladíci a muži, v
jejichž přítomnosti se necítím dobře. Přesněji řečeno, mám strach. Už tam
nepůjdu. A ty už vůbec ne.
Každý rok dostává dítě větší volnost. Tak to normálně funguje. Samo
jí, samo se obléká, dostává první peníze, jde do školy, samo jde něco dělat
s kamarádkami. Ráda bych tě nechala vyrůstat v důvěře, že člověk se může
ve veřejném prostoru pohybovat svobodně a bezpečně.
Je mi líto, že tě musím o tyto svobody opět připravit. Je mi líto, že už
tě nemohu pustit samotnou na ulici. Je mi líto, že jsem ztratila důvěru v
bezpečnost. Není to jen kvůli článkům v novinách, kde je téměř každý den
něco o obtěžování, loupežích a násilí, ale i kvůli vyprávění známých, kteří se stali oběťmi a už se na ulici necítí bezpečně.
Je mi líto, že se tvůj svět za jediný rok tak změnil.“

Církve znejistí právní jistotu majetkových vztahů
Některé církevní řády otevřely nebezpečné stavidlo, které může zejména v pohraničních oblastech ohrozit právní
jistotu majetkový vztahů. Řády svými žalobami napadají vlastníky pozemků, které vlastníci v dobré víře koupili a z
pohledu občanského zákoníku i vydrželi. Navíc se soudní cestou domáhají majetku, který byl konfiskovaný před rokem
1948 (ten podle zákona o církevních restitucích církvím nepatří). Neštítí se podávat žaloby na neoprávněné osoby, které s
církevními restitucemi nemají nic společného - podle zákona vydává majetek církvím jenom stát, a nikdo jiný (za
nevydatelný majetek dostávají církve miliardové náhrady).
V účinnost těchto žalob jsem moc nevěřil. Moji víru zviklalo až rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové,
kterým došlo k vydání majetku konfiskovaného na základě Benešova dekretu v roce 1946 benediktinům (článek
zveřejněný na serveru iHned dne 18. 3. 2016). Takové rozhodnutí považuji za nebezpečný precedent, který může otevřít
stavidla nových majetkových křivd. V dnešní době zatím bývalý Řád německých rytířů podal několik žalob na určení
vlastnictví u Okresního soudu v Bruntále. Svoje žaloby postavil na tom, že jejich majetek nebyl konfiskovaný na základě
Benešova dekretu, protože jim nebylo v roce 1946 doručeno rozhodnutí o konfiskaci. Z jejich pohledu nikdy nepřestali
být vlastníci. Zatím žalují jenom větší „ryby“, jako je Moravskoslezský kraj a obce, ale s úspěchem u soudu se může
jejich apetit zvýšit. Je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc. Nikdo nepředpokládal, že se bude vydávat majetek
konfiskovaný před rokem 1948. Proto si takové pozemky koupily fyzické a právnické osoby do svého vlastnictví. Dnes na
těchto pozemcích mají lidé postavené domy nebo založené zahrádky. Právnické osoby si je koupily za účelem
zemědělského hospodaření, nebo mají na nich postavené své provozovny. Všichni tito lidé mohou být žalováni za to, že si
v dobré víře koupili pozemky. Nechci domyslet chvíle, kdy se to opravdu stane masově, protože těchto lidí není málo.
Možná tento článek zaujme nějakého zákonodárce, který k této problematice obrátí svoji pozornost. Pokud jsou
zákony nastavené tak, že na jejich základě soud rozhodne o vydání majetku konfiskovaného na základě Benešova
dekretu, tak tyto zákony nemohou být v pořádku a určitě si zaslouží úpravu.
Mgr. Fotis Fotopulos - člen zastupitelstva MSK
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Na trati mezi Opavou a Krnovem nepojedou osm
měsíců vlaky
Na trati mezi Opavou a Krnovem nebudou osm měsíců jezdit vlaky. Cestující budou vozit náhradní autobusy.
Výluku si vyžádá modernizace třicetikilometrového úseku železnice. Celkové náklady přesáhnou 850 milionů
korun. Po skončení prací se v úseku zvýší maximální povolená rychlost ze současných
80 až na 120 kilometrů v hodině. Uvedla to mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.
Vlaky přestanou z Opavy ve směru na Krnov vyjíždět 1. dubna. Omezení provozu
potrvá podle předpokladů do 7. prosince. Cílem je celková modernizace a elektrifikace
trati. Na konci výluky by vlaky měly po trati jezdit rychleji a doba jízdy mezi Opavou a
Krnovem by se měla zkrátit asi o deset minut. To se ale bude týkat jen moderních
souprav, které mohou vyšší rychlostí jezdit.
„Po dobu výluky budou všechny vlaky Českých drah ve vyloučeném úseku
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,“ řekla Šubová. Ve stanici Opava východ
budou cestující do autobusů nastupovat přímo před budovou nádraží. Dále ale autobusy
nebudou zajíždět ke stanici Opava západ. Zastávka náhradní autobusové dopravy je přesunuta na autobusovou
zastávku Opava, SME v Krnovské ulici. Dále po trase budou autobusy využívat autobusové zastávky, které jsou co
nejblíže těm železničním. „Většina zastávek náhradní autobusové dopravy je shodná s běžně využívanými
zastávkami při dosavadních výlukách,“ uvedla Šubová.
Po dobu výluky bude v daném úseku platit výlukový jízdní řád. V některých případech ČD ruší přípoje, protože
podle mluvčí lze očekávat zpoždění spojů náhradní autobusové dopravy. V případě rychlíků v úseku Ostrava Opava - Bruntál - Olomouc budou navíc mezi stanicemi Opava - Bruntál nasazeny přímé autobusy. Kapacita
autobusů bude podle Šubové odpovídat pravidelné frekvenci cestujících, tedy i vytíženým ranním a odpoledním
spojům.

Moderní základna hasičů a záchranářů ve
Městě Albrechtice
Od dnešního dne (16.3.2016) mají zdravotní záchranáři a dobrovolní hasiči ve Městě Albrechtice k
dispozici moderní výjezdové stanoviště. Součástí novostavby byla i
úprava příjezdové komunikace k centru.
Do současné doby měla jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
své sídlo v již nevyhovujících prostorách budovy hasičské zbrojnice z
roku 1974. Záchranáři zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského
kraje se také rádi odstěhovali z provizorních prostor, které jim
poskytovaly zázemí.
Obě složky integrovaného záchranného systému mají odpovídající
komfortní zázemí potřebné pro svou práci.
„Při přípravě projektu jsme spolupracovali s vedením Města
Albrechtic, zástupci záchranářů i dobrovolných hasičů, abychom co nejvíc
zohlednili jejich praktické připomínky. Spojení těchto dvou složek integrovaného záchranného systému pod jednou
střechou je naprosto unikátní v celé České republice říká Josef Babka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje a předseda krajské komise bezpečnostního a integrovaného záchranného systému.
Vytvořením odpovídajícího zázemí se zvýšila schopnost jednotky zajistit obyvatelům tohoto regionu vyšší
bezpečnost. A to nejen při hašení požárů a dopravních nehodách, ale také při mimořádných událostech.
Z pohledu zdravotních záchranářů se zkrátila doba potřebná k výjezdu. Velký význam má nové Integrované
výjezdové centrum (IVC) také díky tomu, že se nachází v odlehlé oblasti Moravskoslezského kraje, ve které je
zejména v zimním období dopravní dostupnost složitější.
„Výstavba nového střediska, kde je pod jednou střechou jednotka Sboru dobrovolných hasičů a Zdravotnické
záchranné služby Moravskoslezského kraje, si vyžádala spolu s vybavením necelých 28 milionů korun“, doplnil
informaci Ivan Strachoň, náměstek hejtmana pro investice a majetek.
V novém IVC tak jsou nyní stanoviště pro 4 hasičská vozidla a pro dvě vozidla rychlé záchranné služby. Je zde
i technické a sociální zázemí, které může být využito pro obyvatele v případě nenadálých situací nebo živelných
katastrof.
(is)
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Zápis z XXIV. plesu OV KSČM Bruntál
konaného dne 12. 3. 2016
Ze všech návrhů OV KSČM kde uspořádat 24. ples,
zvítězil letos nedaleký Leskovec.
Volba to byla dobrá, krásný velký sál
a červené vínečko za příznivou cenu si také každý dal.
Úvodního slova se ujal s. Bačgoň předseda okresu velmi
rád,
aby mohl přítomné v sále i hosty přivítat.
Hned připomenul všem,
že tento ples se koná ve znamení „Mezinárodního dne
žen.“
Ke svému přání připojil, že ženy celého světa bojují za
více klidu, míru a štěstí,
ale jejich cesty určují kapitalistické někde otrocké
společnosti.
Prvním hostem byl náš poslanec s. Miroslav Opálka,
který si vždy udělá čas, aby přišel mezi nás.
Připomenul, že ani ve 21 století nemají všude ženy
základní lidská práva
a také u nás při odměnách žen za práci to není žádná sláva.
Od naší mladé europoslankyně s. Konečné
vyřídil nám s. Opálka vzkaz i přání,
když tentokrát není mezi námi.
Že k letošnímu svátku jí nejvíce štěstí zaručí
ta nejkrásnější ženská role „mít své dítě v náručí“.
Tak neváhali jsme ani chvilku
a potleskem pozdravili chlapečka i maminku.
Ještě od důchodců patří s. Opálkovi vděk,
že přičinil se nám o největší sociální příspěvek.
Druhým hostem byl s.
Sekanina, náš kandidát
na senátora,
který přednesl také
upřímnou gratulaci
a poděkoval ženám za
jejich rodinnou a
společenskou práci.
Při letošních volbách jej
musíme všichni
podporovat,
aby se mohly v senátu
levicové zákony
prosazovat.
Přínos při péči o záležitosti okresu může být mimořádný,
ale při absenci našich hlasů nemusí být žádný.
Tak všechny tato povinnost volá a nezapomeňte, že bývají
dvě volební kola.
Potom už se muži postarali zcela,
aby každá žena svou květinku měla.
Kulturní vložka mladých dívek ze skupiny EMIA
ta se všem velmi libila. Krásný „kankán“ v pořadu to vedl

a hlavně konečně
všechny muže ze židlí
zvedl.
Měli jsme s. Kaňáka
našeho dokumentaristu
FOTO,
který je oblíbený proto,
že umělecky vidí a ze
všech dělá pěkné lidi.
S. Domin a s.Vartecký
naši pořadatelé každým
rokem, sledují vše
bdělým okem.
S. Spálovská, těžko
tomu kdo uvěří,
že po plese už nevejde
na OV do dveří.
Myslí si, že jí to
prospěje,
když tělu odpočinek
dopřeje.
Alenka Barathová, další organizátorka pozorovala hemžení
a snad jí někdo za akci aspoň díkem odmění
Na hudební produkci TOP-GUN by si teenageři výskali,
ale my senioři po něčem jiném si stýskali.
Na parketu 7 statečných ze zastávky Dukelská ulice
Železní, Batekovi a Korbačikovi,
začali moderní hudbou bavit se.
Ta naše sedmá Sedláčkova Miluška,
musela zalehnout do nemocničního lůžka.
Tombola byla plná dobrůtek i pěkných cen a štěstí nebo
smůlu nosili nám všem velmi vítané dvě dámy a dva páni:
s.

Patíková s. Krajčířová, s. Domin a s. Srubjan.
Také budeme letos volit zastupitele do kraje a velmi
důležité proto je,
aby jsme hodně hlasů získali a dokončili díla, které jsme

začali.
Doufejme, že voliči nám opět hlasy dají,
ať se v našem kraji lidé lépe mají.

(HaLu)

Přečti a pošli dál !!!
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Oslava MDŽ v přátelské atmosféře
Každoročně pořádá Městský výbor KSČM Bruntál oslavu MDŽ. Tak tomu bylo i letos. Dne 10. března
pozval předseda MěV KSČM Dalibor Kaňák zastupitelky města Bruntál za KSČM, členky komisí rady města,
členky základních organizací KSČM a také bezpartijní sympatizantky do zasedací síně OV KSČM. Zde již bylo
připraveno pro ženy pohoštění.
Jen velmi krátce přivítal
přítomné ženy s. Dalibor
Kaňák. Také předsedu OV
Bruntál s. Pavla Bačgoně a
hlavně představil s. Ladislava
Sekaninu, kandidáta do Senátu
PČR ve volebním obvodu číslo
64 za KSČM. Také představil
taneční soubor Koťata (vedoucí
Lucie Hermanová), která přišla
ženám k jejich svátku zazpívat
a zatančit. Pohled na ty malé
děti byl velmi krásný, chvílemi
až dojemný. Jak se ta malá děvčátka snažila nic nepokazit a malí kluci se jim snažili vyrovnat. Děti sklidily
veliký potlesk, poděkování a malou odměnu.
Po kulturním vystoupení dětí se s. Dalibor Kaňák zmínil o tom, že MDŽ se neoslavuje jen v naší republice,
ale oslava žen je rozšířena téměř ve všech zemích všech světa dílů. Je dokázáno, že podnět k oslavám MDŽ a
také první kongres svolání všech žen světa daly francouzské ženy již po II. světové válce, a to v listopadu roku
1945. Do Paříže přijelo 850 delegátek ze 40 zemí všech kontinentů.
Oslavy svátku žen se rychle
rozšiřovaly. V naší republice byl
vnímán jako významný den roku.
Ženy se postavily po bok mužů a
snad není žádné povolání, ve
kterém by chyběly ženy. Je však jen
jediná a naprosto nenahraditelná
úloha ženy: a to žena matka,
nositelka
života.
Není
nic
cennějšího a také krásnějšího!
Vážíme
si
práce
žen,
oceňujeme jejich snahu a odhodlání
prospět nejen své rodině, svým
dětem, ale celé naší společnosti.
Proto všem ženám patří naše
upřímné poděkování.
Přizvaní muži naplnili ženám
skleničky a všichni navzájem připili
na zdraví. Zazněla reprodukovaná
hudba, ozvala se první písnička a
celá místnost se rozezněla zpěvem přítomných žen. Zavládla pěkná pohoda a dobrá nálada.
Na ukončení krásného svátku žen předali předseda MěV KSČM s. Kaňák, předseda OV KSČM s. Bačgoň
a s. Sekanina každé ženě kytičku a drobný dárek. Pozvali je na příští oslavu MDŽ, a to nejen členky KSČM, ale
všechny ženy bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení. Navzájem budeme hledat společnou cestu k
porozumění a spolupráci. Mnoho štěstí a zdraví a v příštím roce se opět setkáme.
(VB)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šeherezáda je klasický případ ženy, která se zachránila hlavu tím, že ji používala.
Esme Wynne-Tysonová

Přečti a pošli dál !!!
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LKŽ ve Vrbně pod Pradědem slaví 10 let
Levicový klub žen, jenž nese jméno oblíbené herečky Jiřiny Švorcové a působí ve Vrbně pod Pradědem,
žije mnoha událostmi a jeho členky jsou po celý rok velmi aktivní. Již deset let spojuje ženy, jejichž srdce
tlučou nalevo. Podívejme se trošku pod pokličku aktivit klubu.
Devatenáctého února uskutečnily členky klubu výroční členskou schůzi, na které hodnotily činnost v
uplynulém roce, včetně hospodaření. Byl potvrzen stávající
výbor vedený předsedkyní Annou Markovou a schválen plán
činnosti na letošek. Jednou z letošních aktivit byla úspěšná
oslava MDŽ, která se konala 5. března ve vrbenském Středisku
kultury a vzdělávání.
Členky LKŽ navrhly k ocenění Čestným občanstvím města
Vrbna místopředsedkyni LKŽ Ludmilu Strnadovou, která
pracuje 45 let v ženském hnutí, 35 let pracovala v Českém
svazu žen v různých funkcích ve městě i na okrese. V letech
1971-1989 vykonávala funkci poslankyně ONV v Bruntále,
přičemž do této funkce kandidovala právě za ČSŽ. Ludmila má
velkou zásluhu na založení vrbenského LKŽ v roce 2006. Za
její obětavou práci ve prospěch města by si toto ocenění zasloužila a byl by to pěkný dárek k jejímu letošnímu
životnímu jubileu 80 let. I my již dopředu blahopřejeme!
Potěší děti i seniory
Dále se členky zabývaly přípravou slavnostního setkání u příležitosti desátého výročí založení vrbenského
klubu, které se bude konat 16. dubna. Na toto setkání budou pozvány delegátky ze všech klubů žen
Moravskoslezského kraje, nová předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková a další hosté, nesmí chybět
krajská koordinátorka Jiřina Mlčáková.
Ve zprávě o činnosti za rok 2015, kterou na výroční schůzi přednesla předsedkyně Anna Marková, byla
podrobně zhodnocena činnost klubu. Loni z hlavních akcí to byly tradiční oslava MDŽ, předmájová veselice a
beseda s poslankyní Evropského parlamentu Kateřinou Konečnou, které se konaly ve spolupráci s místní organizací
KSČM. Europoslankyně K. Konečná přijala pozvání na besedu v době, kdy působila na dětském táboře. Takže po
skončení dostala jako poděkování nejen květinu, ale také mohla odvézt dětem na tábor domácí koláče, které upekly
dvě členky klubu.
„Náš LKŽ organizuje každých 14 dní pravidelné návštěvy v Domově seniorů Mnichov. Střídáme se tam čtyři
skupiny a přicházíme za seniory s domácími koláči. U kávy s nimi besedujeme,“ sdělila Haló novinám Ludmila
Strnadová. Vedení domova je rádo, že členky LKŽ přicházejí seniory potěšit, a na oplátku členky LKŽ zve na jejich
slavnostní akce.
Členky LKŽ se rády pobaví. Proto v loňském roce uspořádaly čtyřikrát přátelská posezení s tancem při
reprodukované hudbě, kterých se účastnili i senioři z DS Mnichov. „Na všechny zábavy a přátelská posezení
připravujeme domácí bufet za lidové ceny, pečeme záviny, děláme chlebíčky,“ pochlubila se Ludmila.
Již tři alba fotografií
Program klubu je velmi bohatý. Prvního srpna 2015 členky klubu zorganizovaly zájezd na přátelské setkání na
Lázku u Lanškrouna, kde se setkaly s bývalou předsedkyní republikové rady Suzkou Exnerovou. A již na konci
srpna jely na Slavnost česko-slovenské vzájemnosti do Brušperku. Celorepublikového třídenního setkání LKŽ ve
Strakonicích se zúčastnily předsedkyně Marková a nejmladší členka Jitka Doležalová. Na podzim jela předsedkyně
vrbenského klubu do Prahy na setkání s novou předsedkyní RR. Součástí toho byl i zajímavý program.
Členky LKŽ nezapomínají ani na své jubilantky. Vloni připravily tři členské schůze, na nichž jubilantkám ze
svých řad blahopřály s kytičkou a drobným dárkem.
O své činnosti informují ve vrbenském Zpravodaji. „A jsme velmi rády, že na naši činnost dostáváme dotaci od
rady města. Jsme za to vděčné, protože můžeme uskutečňovat všechny plánované akce,“ vyjádřila díky Ludmila
Strnadová. Všechny aktivity si vrbenské ženy dokumentují na fotografiích a zakládají do alba. Aktuální album má
pořadové číslo tři, což je samo o sobě důkazem, že ženy nesedí se založenýma rukama, ale žijí aktivní život.
Popřejme Levicovému klubu žen ve Vrbně pod Pradědem, všem jeho více než třiceti členkám (a také
několika členům!) do dalšího desetiletí mnoho dobrých nápadů a sil k jejich uskutečnění.
(ls)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Život má pro člověka teprve tehdy cenu, může-li z něho rozdávat.
Ijla Iljič Mačnikov

Přečti a pošli dál !!!
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Europoslankyně
Kateřina Konečná
ve spolupráci s OV KSČM
v Bruntále pořádají

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
v termínu:

od 17. 7. – 26. 7. 2016

v areálu

Železná – Vrbno pod Pradědem

Program:

pobyt dětí bude zaměřen na život v přírodě a poznávání zajímavých
a krásných míst naší vlasti.

Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let, má stálou pobytovou základnu se
zajištěnou plnou penzí a kvalifikovaným pedagogickým a zdravotním personálem.
Poplatek rodičů za 1 dítě je stanoven ve výši 3.200,- Kč. V případě úhrady celého
poplatku do 15. 6. 2016 bude poskytnuta sleva 200,-- Kč.
V příloze zasíláme závaznou přihlášku, kterou zašlete na adresu:
OV KSČM, Rýmařovská č. 8, 792 01 Bruntál
a to: nejpozději do 15. června 2016. Současně do tohoto termínu je nutno uhradit
zálohu 1.000,- Kč nebo celý poplatek po odpočtu slevy 200,-- Kč tj. 3 000,-- Kč.
Do místa tábora a zpět bude organizována společná doprava dětí. V neděli 17. 7.
2016 bude odjezd ve 14,00 hodin od budovy OV KSČM v Bruntále, Rýmařovská 8
(u stadionu FC Slavoj)
V případě vlastní dopravy rodiči je nutné tuto skutečnost označit na závazné
přihlášce.
Podrobnější informace vám ráda podá paní Alena Šmírová na našem telefonním
čísle 554 717 565
Naši společnou snahou je, aby se i tento letní dětský tábor vydařil především ke
spokojenosti zúčastněných dětí.
Za organizátory letního dětského tábora
Kateřina Konečná - europoslankyně
Pavel Bačgoň - předseda OV KSČM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají
přítomnost.
Jean de la Bruyére

Přečti a pošli dál !!!
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2 hlavní novinky roku 2016 v penzijním spoření
Doplňkové penzijní spoření neboli 3. pilíř důchodového systému je od ledna 2016 o něco atraktivnější. Hlavně
proto, že se po 3 letech vrací možnost vybrat si našetřené peníze už v 60 letech. A spořit na penzi se státním
příspěvkem lze nově i dětem.
1. Výplata od 60 let věku
Značně se zjednodušilo vyplácení peněz z penzijního spoření, o které můžete požádat, jakmile dosáhnete 60 let věku.
Stát začal lidi motivovat také výplatou formou penze, a ne jednorázovým vyrovnáním, které v praxi zatím dominuje. Pokud
si od roku 2016 zvolíte výplatu naspořených peněz prostřednictvím minimálně 10leté penze, budete osvobozeni od zdanění
výnosů ve výši 15 %.
2. „Penzijko“ i pro děti
Podstatnou novinkou je dětské penzijní spoření. Od roku 2016 jsou rodiče oprávněni uzavřít smlouvu třeba i na roční dítě,
které bude mít možnost vybrat si v 18 letech až třetinu naspořených prostředků (bez příspěvků zaměstnavatele a státních
příspěvků) a v penzijním spoření dál pokračovat. Hlavní výhodou tohoto produktu je státní podpora až 2 760 Kč ročně (při
naspoření alespoň 12 000 Kč).
Než svým dětem založíte penzijní spoření, položte si otázky:
Nebudou peníze odesílané penzijnímu fondu chybět v rodinném rozpočtu?
Lze se spolehnout na výnosnost spoření, kterou zajišťuje státní příspěvek?
Budeme schopni a ochotni kvůli státní podpoře blokovat dětem peníze desítky let?
Prozatím rodiče dětem spořili převážně formou stavebního spoření, u kterého činí státní podpora 2 000 Kč ročně (při
naspoření alespoň 20 000 Kč), a po 6 letech je možné peníze včetně podpory vybrat a použít libovolně.
Přesto experti očekávají, že do 5 let budou v České republice uzavřeny stovky tisíc smluv i na dětské penzijní spoření.
Inovací pro zajímavější penzijní spoření je více
Další změny penzijního spoření se týkají daňové oblasti a začnou platit až od roku 2017. Lidé, kteří budou spořit měsíčně
alespoň 3 000 Kč, získají maximální státní příspěvky (2 760 Kč) a k tomu ušetří 3 600 Kč na daních. Dosud platí daňová úspora
1 800 Kč ročně při minimální měsíční úložce do penzijního fondu ve výši 2 000 Kč.
Také firmy mají být více motivovány v přispívání zaměstnancům, protože hranice pro daňové zvýhodnění vzroste roku
2017 ze současných 30 000 Kč na 50 000 Kč. Příspěvky zaměstnavatele na spoření zaměstnanců budou nadále osvobozeny
od platby sociálního a zdravotního pojištění i od odvodu daně z příjmů právnických osob. Nové daňové podmínky bude možné
využít v daňovém přiznání za rok 2017. Navýšení daňového zvýhodnění se podle odhadů vztáhne na 5 % účastníků penzijního
spoření, protože ostatní si spoří nižší částky.
Průměrný klient aktuálně zaznamená i zvýšení poplatků za správu penzijního spoření a z ročních výnosů zhruba o 70 až
80 Kč ročně. Penzijní spoření je však v porovnání se stavebním spořením nebo investičním životním pojištěním z tohoto
hlediska stále nejvýhodnější. Poplatky zůstávají i nadále nižší než před rokem 2013 a jejich mírné navýšení má navíc pozitvní
efekt. Penzijním společnostem se totiž rozšiřují investiční možnosti, a mohou tak svým klientům zajistit vyšší výnosy.

Hypoteční boom nekončí – minimálně do roku 2017
Hypotéka je výhodný a mnohdy výlučný způsob získání prostředků na finacování vlastního bydlení. Rekordně
nízké úrokové sazby hypoték v roce 2015, které vyvolaly mimořádnou poptávku, by se podle bankovních expertů měly
udržet ještě minimálně do konce roku 2016. A mohou být i překonány!
Celoroční průměr hypotečních sazeb 2015 byl vyčíslen na 2,2 %. Mnozí klienti však získali a stále mohou získat hypotéku i
za mnohem nižší než 2% sazbu. Záleží na profilu konkrétního žadatele, dobrém výběru produktu i schopnosti vyjednat výhodné
podmínky.
Trh s hypotékami je celkově uvolněný a vzrůstá i průměrná vypůjčená částka. Na té se však kromě nízkých úrokových
sazeb podílejí i rostoucí ceny nemovitostí, boom prodejů bytů v novostavbách, stavění rodinných domů i podstatně lepší
finanční kondice domácností. Lidé už nejsou nuceni šetřit tolik jako v předchozích letech recese.
Využijte tuhého konkurenčního boje hypotečních bank
Hypotečních úvěrů je dnes celá řada. Odlišují se výší, dobou splácení, délkou fixace, poplatky, možnostmi předčasného
splácení a dalšími faktory. Banky dosáhly skvělých výsledků a intenzivně pracují na tom, aby zaujaly klienty, ať už novými
produkty, nebo lákavými cenami. Dokonce se dá očekávat ještě nižší meziroční průměr sazeb hypoték. Vzrůst by měly nejdříve
v roce 2017.
Trendem je přibližování zájmů bank představám klientů. Aktuálně jdou nejvíce na odbyt úvěry s fixací úrokové sazby na 5
let. I když by se klientům mohlo zdát atraktivní zajištění současné extrémně nízké úrokové sazby na více let, je třeba pamatovat
na rizika mimořádného splácení hypotečního úvěru v mezidobí fixace. Mohou nastat nejrůznější situace a předčasné ukončení
smlouvy je vždy nevýhodné.
Postavení dlužníků se však zlepšuje díky novému Zákonu o úvěru pro spotřebitele, který vláda schválila v prosinci 2015.
Díky němu se možnosti předčasného splácení hypoték výrazně rozšiřují. Klienti budou moci jednou ročně splatit 20 % hypotéky
bez sankce. Předčasné splacení hypotéky už nebude pokutováno z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka.
Hypoteční banky se sice dalšímu zlevňování hypoték brání, ale protože implementace Zákona o úvěru pro spotřebitele je
pro ně tak trochu strašákem, usilují právě teď o získání co nejvíce klientů. Proto je třeba využít jejich ostré konkurence a
vyjednat si maximálně výhodnou hypotéku. Čekat není radno ani z důvodu změny u daně z nabytí nemovitých věcí (4 %),
kterou má od dubna 2016 platit výhradně kupující, zatímco dosud to byl převážně prodávající. Je totiž možné, že při sjednávání
hypotečního úvěru vzroste o tato 4 % zátěž na vlastní zdroje kupujícího.
Minulý rok české finanční ústavy včetně stavebních spořitelen vypůjčily na účely bydlení čtvrt bilionu korun. V roce 2016
specialisté opět očekávají nadprůměrné množství i objemy nově sjednaných hypotečních smluv.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Předvolební zamyšlení
Je sice teprve duben a můžeme si myslet, že do října letošního roku je času dost. Ale
je tady to slůvko „ale“…
Než se nadějeme, jsou tady volby do krajských zastupitelstev a senátu.
Spoléhat na to, že je času dost, nemůžeme!
Na výročních schůzích a konferencích jsme navrhli a schválili kandidáty do
krajského zastupitelstva MSK a kandidáta do senátu a můžeme si myslet, že už je hotovo.
Ale to je jen první dílčí krůček. Dalším krokem by měla být osobní prezentace. To je mít nějakou představu co bych chtěl dělat nebo čeho bych chtěl dosáhnout v rámci
volebního programu.
Spoléhat na to, že stejně nebudu zvolen je zavádějící a mylné. Je potřeba využít
k prezentaci předvolebních materiálů, různých společenských a kulturních akcí, například
oslavy 1. máje, mítinky, besedy a podobně, protože nikdo to za nás neudělá.
Následným krokem kandidátů i nás všech bude pomoc volebnímu štábu z roznosem
volebních materiálů a tiskovin.
Rovněž důležitou součástí voleb je obsazení volebních komisí, tady je třeba už nyní
začít odevzdávat na OV vaše návrhy do OVK. Bude na nás, jak se dokážeme s úkoly se
zajištěním přípravy a průběhu voleb vypořádat.
Toto je zatím jenom takový stručný nástřel úkolů, které nás čekají.
Nakonec to nejdůležitější - osobní agitací přesvědčit sympatizanty, své kamarády,
přátele a známé, aby šli k volbám a volili naše kandidáty.
Své zamyšlení, bych zakončil svým mottem k volbám:
JSME TU STÁLE PRO VÁS, PROTO TÁHNĚME ZA JEDEN PROVAZ.
C. Srubjan – OV KSČM Bruntál

Předsjezdová debata
V sobotu 16. 4. 2016 proběhla v Krnově beseda se soudruhem Josefem Skálou, jedním z kandidátů na
předsedu strany.
Měsíc před sjezdem známe 3 kandidáty: V.
Filipa, I. Hrůzu a J. Skálu. Nominace v rámci
republiky je tato: s. Filip 39 x, s. Hrůza 4x a s.
Skála 37x.
Rozhodnou delegáti IX. sjezdu,věřme že
zodpovědně a správně.
K samotné besedě pouze tolik, pozváni byli
předsedové, funkcionáři a delegáti sjezdu. Někteří
se omluvili, někteří ani nepřišli. Ti kteří přišli,
měli možnost se seznámit, zeptat se a dozvědět se
hodně zajímavého kolem nás i kolem naší strany.
Beseda proběhla v otevřené, aktuální a živé
atmosféře.
P. Vartecký - MĚV KSČM Krnov
PhDr. Josef Skála, CSc v debatě s J. Meričkovou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým
dobrým časům.
John Steinbeck
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Květen 2016
29. dubna 2016
30. dubna 2016
01. května 2016

pátek
sobota
neděle

04. května 2016 středa
05. května 2016 čtvrtek
05. května 2016 čtvrtek
06. května 2016 pátek
06. května 2016 pátek
08. května 2016 neděle
09. května 2016 pondělí
14. - 15. května 2016
15. května 2016 neděle
23. května 2016 pondělí

15,oo
16,oo
10,oo
13,oo
14,oo
16,oo
16,3o
17,oo
16,oo
16,oo
15,3o

15,15

památník
památník
památník
pohřebiště
památník

Rýmařov – náměstí – setkání s občany
májová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál
Park – Město Albrechtice
Oslava výročí osvobození – Město Albrechtice
Oslava výročí osvobození – Krnov
Oslava výročí osvobození – Horní Benešov
Oslava výročí osvobození – Bruntál
Oslava výročí osvobození – Rýmařov
Státní svátek – Den vítězství
zasedání MS KV KSČM
IX. Sjezd KSČM - Praha
I. zasedání ÚV KSČM - Praha
2. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

Červen 2016
20. června 2016
21. června 2016
22. června 2016
23. června 2016
24. června 2016
25. června 2016

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

17. 07. – 26. 07. 2016

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

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřminovy
Porada předs. ZO KSČM – JANOV
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
4. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
II. zasedání ÚV KSČM - Praha
Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. Pradědem

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
Michael Althsuler
* * * 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 *********************

