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k podzimním volbám do PČR
První dva měsíce letošního roku byly v okresní organizaci plně ve znamení příprav okresní „nominační“
konference. A aby toho nebylo málo, rovněž práce na uzávěrce roku, dokončení
inventur a nesmím zapomenout i v přípravě jubilejního 25. ročníku plesu KSČM.
Vrátím se k ukončeným nominačním členským schůzím základních organizací KSČM,
městským konferencím KSČM. Úkolem těchto bylo navrhnout a nominovat kandidáty pro
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jsme tedy před okresní nominační konferencí, která tento proces uzavře a předá návrhy
na krajskou nominační konferenci.
Jsou nominováni /dle již uskutečněných NOK v kraji/ členové strany i v mladším věku a rovněž tak
s dobrými odbornými i osobnostními předpoklady. Jejich nominace je zárukou, že naše strana má slušný
potenciál pro budoucnost. Informace z již proběhlých NOK toto potvrzuje.
Vážím si práce všech členů a sympatizantů KSČM, kteří „nesou svou kůži na trh“. Tedy obětují svůj čas,
ochotu a často i nemálo finančních prostředků. To už nemluvím o tom, že dávají veřejně svou politickou
příslušnost či své sympatizanství. Bohužel se stále ještě ve společnosti „nosí“ kritizovat /a nejen kritizovat/
komunisty. Je to prostě „IN“
Dovolím si věřit, že zvolená kandidátní listina s kandidáty KSČM za náš kraj bude tím nejlepším, co
můžeme voličům nabídnout. Že bude důstojným „vyzyvatelem“ dalších politických subjektů ve volební
kampani, v níž se zapojíme jako tým celé KSČM Moravskoslezského kraje.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

Přišlo emailem na poslední chvíli
Přiznám se, že takhle bych to nedokázal vysvětlit. Svatá pravda....
Fandili jsme Ti, Gábino, ale do politiky se nepleť, rázem je z Tebe hloupá slepice! Dnes jsem si se zájmem
přečetl vyjádření naší velmi úspěšné sportovkyně, biatlonistky Gabriely Koukalové k osobě prezidenta ČR
Miloše Zemana.
Je s podivem, že ona i některé další celebrity používají ve spojení s Milošem Zemanem slovo neslušný a
zároveň se vyjádří ve smyslu, že by na jeho místě viděli radši Karla Schwarzenberga. Dokázal bych to
pochopit, neboť každý má právo na svůj názor, ale tento názor by měl být podpořen něčím jiným, poněkud
sofistikovanějším, než tím, že Miloš Zeman je neslušný.
Zejména v kontrastu s Karlem Schwarzenbergem je to poněkud komické: Zatímco současný prezident se
vyjadřuje (až na výjimky, které spadají do rozhovoru o Pussy Riot, což správně přeložil jako Kundí orgie) velmi
slušně a pouze používá tzv. bonmoty, což méně vzdělaným lidem může připadat poněkud neslušné, a proto mu
vyčítají sprosté chování, tak pan „osvícený“ kníže mluví velmi často slovníkem 4. cenové skupiny, a to je
vydáváno za roztomilé vyjadřování.
Zatímco manželka současného prezidenta je velmi slušná dáma, tak kníže neváhá přijít na kulturní akci se
štětkou nejhrubšího zrna a nikdo se tomu nediví - je to přeci kníže! Zatímco současný prezident neprivatizoval
žádné podniky, tak pan kníže s panem Bakalou zprivatizovali za pár korun Becherovku, kterou pak s
obrovským ziskem prodali.
Zatímco současný prezident přispívá na Klokánky a národní dluh, tak největší kamarád pana knížete je již
zmiňovaný Bakala, který na podivném prodeji OKD vydělal přes 100 miliard Kč, a díky kterému skončí stovky
jeho zaměstnanců na dlažbě a my všichni jim budeme platit následující 3 roky 8 000,- měsíčně.
Takže, paní Koukalová, a další celebrity, než se budeš takto vyjadřovat, vytáhni, prosím, svoji hlavu
vzhůru a rozhlédni se po okolí, abys věděla, o čem mluvíš.
Děkuji, PhDr.Richard Perman.
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SETKÁNÍ se zastupiteli
Začátek roku již tradičně patří „Setkání občanů se zastupiteli, kteří kandidovali za KSČM“. Za Klub
zastupitelů se tohoto setkání zúčastnil JUDr. Karel Svoboda, RSDr. František Cáb a Pavel Bačgoň. Ing. Alena
Baráthová byla služebně mimo Bruntál a Michaela Valouchová podlehla chřipkové epidemii. Za MěV KSČM
Bruntál vedl toto „Setkání“ její předseda Dalibor Kaňák.
Klub se schází pravidelně, vždy den před zasedáním Zastupitelstva města Bruntál. Tomuto jednání klubu
předchází setkání našich dvou zástupců se starostou a místostarosty, s nimiž je jednáno o materiálech, které jsou
na programu jednání Zastupitelstva města Bruntál. Každý zásadní bod jednání je důsledně projednáván, kde
jsou vysvětlovány problémy, význam a důležitost pro občany města. Na klubu se pak snažíme poznatky a
význam projednávaných bodů programu sjednotit tak, aby bylo hlasování jednotné. Pokud se názorově
jednoznačně neshodneme, pak rozhodnutí o hlasování ponecháváme na výsledcích projednávané diskuse a
každý z našich zastupitelů hlasuje podle svého uvážení.
K. Svoboda podal informaci o náplni práce a výsledcích jednání Kontrolního výboru. Tady jen krátce
zdůraznil podíl jednotlivých členů Kontrolního výboru za KSČM, kde i když jsme v menšině, tak nedochází
k rozporům s ostatními členy výboru a závěry práce se projevují ve stanovení plánu činnosti výboru a kontrol a
na to navazující výsledky.
K činnosti zastupitelů za KSČM na jednáních Zastupitelstva města Bruntálu, se lze podívat přímo na
zastupitelstvu. Názory a argumenty u jednotlivých bodů jsou prezentovány podle závěrů z klubu. V řadě
případů, a to i koncem minulého roku jsme svými argumenty, které vycházejí z našeho programu, dosáhli
zvrácení rozhodování a nutnosti materiály znovu přepracovat, doplnit a následně předložit k novému
projednání.
I když jsme od roku 2006 v opozici, je s námi stále počítáno při rozhodování o věcech občanů a města
Bruntál a naše názory a podněty nejsou odmítány nebo jinak přehlíženy jen proto, že jsme zastupitelé za
KSČM.
Poté dostal slovo F. Cáb, který zase hovořil o práci Finančního výboru. Uvedl, že výbor schází 11x ročně.
Dále řekl, že město Bruntál bylo v minulosti v hodnocení bank zařazeno do 4.kategorie, v současné době je již
ve 2. kategorii a podrobně nás seznámil s prací Finančního výboru.
V diskuzi odpovídali naši zastupitelé a členové výborů a komisí na dotazy občanů. Klub navrhl na
Zastupitelstvu města, snížit cenu svozu odpadů o částku získanou za třídění. Například papír se odevzdává do
sběrny. Pan starosta na zasedání Zastupitelstva vysvětlil, že tato částka je investována na provoz Sběrného
dvora. Občané byli informováni i o záměru postavit nový zimní krytý stadion u průmyslové školy. Je potřeba
zvážit, jestli bude plně využíván.
Hovořilo se také o přínosu nové „montovny“(Hrabovský). Podle informací z jiných provozoven této firmy,
jsou tam dosti tvrdé normy, takže dělníci nemají nijak velké finanční ohodnocení. Buďme rádi i za to.
F. Cab zdůraznil, že je potřeba zúčastňovat se zasedání Zastupitelstva a tím podpořit naše zastupitele.
V diskuzi zaznělo, že je nutno začít s přípravou kandidátky do Zastupitelstva pro období 2018 – 2022.
Závěrem Ing. Jiří Patík jménem přítomných občanů poděkoval všem zastupitelům a členům výborů a
komisí za jejich práci.
Věříme, že příštího „Setkání občanů se zastupiteli“ se zúčastníte i Vy.
Klub zastupitelů – KSČM – Karel Svoboda
MěV KSČM Bruntál – Dalibor Kaňák
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera.
O'Henry
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Italské NE reformám
Před italským referendem, které proběhlo 4. prosince a na jehož základě hodlal premiér Renzi přikročit k
ústavní reformě (zahrnující především zrušení senátu, ale sledující další změny, které by
rozhodně nebyly v zájmu lidí práce), vyvolávala nejen italská mainstreamová média
sloužící politickým „elitám“ téměř hysterii:
NE občanů bude znamenat další hřebík do rakve EU, bude zdrojem další krize eura,
atd. Jenže ono NE nastalo. Téměř 60 procent hlasujících občanů se vyslovilo proti
Renziho reformám, a to v širokém a barevném politickém spektru – včetně značné části
Renziho sociálních demokratů.
Přišlo NE a – nic se vlastně nestalo. Žádný pád akcií, trhy vyhodnotily referendum
jako záležitost primárně vnitroitalskou, kvůli které není nutné, aby se otřásaly. Jenže určitá
nejistota po referendu zůstává: premiér Renzi před referendem prohlásil, že pokud nepřinese toužené ANO,
bude rezignovat. Vznikne po jeho odchodu natolik stabilní vláda, že bude zvládat vleklou bankovní a sociální
krizi? To není pravděpodobné, ale příčina budiž hledána nikoli v Itálii samotné, ale v Bruselu a Berlíně; odtud
totiž přišel diktát drastických úsporných opatření, která však bohatým neberou a chudé devastují. Evropská unie
totiž nekrachuje na vůli občanů členských států, ale především na své neoliberální hospodářské politice.
Výsledek italského referenda je poučný i pro nás, stejně tak pro Slováky, Němce, Maďary nebo
Belgičany. Ukázalo se totiž, že důslednou aktivitou „zdola“ se lze prosadit proti vůli a moci mediálních
koncernů, velkých bank, ale i proti kléru, což bylo v Itálii zvláště důležité. Pro dosažení NE v referendu
byly rozhodující lidové iniciativy sahající díky internetu i do malých obcí, demonstrace, shromáždění a
konference, které tyto iniciativy organizovaly a mezi sebou koordinovaly. Italské NE, zachovávající
demokratickou ústavu z roku 1948, znamená ANO aktivitě lidových mas, které sice nenavštěvují „kavárny“, ale
uvědomují si svou společenskou odpovědnost a snaží se ji prosazovat i proti vůli mocných.
Jiří MAŠTÁLKA, poslanec EP za KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kam kráčíme? Toť otázka!
Kilo rohlíků stojí 59 korun, kilo mražené kachny 39 korun.
Brambory jsou dražší jak banány.
Z údajně zdravého rybího masa vyteče polovina vody.
Masné výrobky neobsahují maso.
V akčním letáku Kauflandu je 38 inzerátů na půjčení peněz.
Jogurt obsahuje i méně než 45% mléka.
Vepřová žebra jsou dražší jak vepřová kýta.
I během řeči s kamarádem telefonujeme.
Čím víc věcí máme, tím víc po dalších toužíme.
Náš mobil má tolik funkcí, že se jimi chlubíme přátelům, ale pro život jsou nevyužitelné.
Švestky a hrušky dovážíme z Argentiny.
Na polích je víc slunečních kolektorů, jak pšenice.
Státní svátek je důvodem se ožrat, ale proč je ten den svátkem, to 90% lidí neví.
Jihneme při pohledu na opuštěné psy, ale opuštění lidé nás nezajímají.
Slovo „děkuji“ nahradila slova „co za to?“
Máslová buchta má záruku 12 měsíců.
Kilo sušeného slepičího hovna (kuřince), je dražší než kilo kuřecích stehen.
Ve městě máme 6 pizzerií, ale vepřo-knedlo-zelo si nikde nedám, není.
Návštěva kulturní památky vyjde rodinu na dva tisíce.
Půlka rodičů nemá peníze, aby vlastní dítě poslali na lyžařský kurs.
Doma denně gruntujeme, ale odpadky venku hodíme mimo popelnici, nebo do lesa.
Na naší televizi večer přepneme25 a více programů, ale najdeme jenom vaření celebrit, reality
šou, krváky nebo reklamy.
Svým blízkým pošleme třicet stupidních mejlů, ale ani jednou se nezeptáme, jak se mají.
Pod pojmem kultura se nám vybaví návštěva multikina.
Pořizujeme si na splátky nadupané SUV, i když jednou týdně jedeme do supermarketu a
jednou měsíčně navštívit rodiče v domově důchodců.
Nejprodávanější knihy jsou kuchařky od každého,kdo má do řiti díru, životopisy pseudo
hvězd, a horoskopy.
Existuje 30 časopisů pro ženy, ale ani jeden pro normální ženy.
Nejčtenějším článkem na Internetu v rubrice KULTURA byl ten, jak si Agáta Hanychová
žehlila kalhoty na těle napařovací žehličkou a opařila si frndu.
Stát daruje církvím miliardy, ale do kostela se přes den nedostaneme a když ano, tak za
vstupné.
Kam tedy kráčíme?

Již to vím: „Do pr….e!!“

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Zateplování je podvod
Celá podpora zateplování je výsledkem lobbování některých firem v strukturách EU a v příslušných
institucích jednotlivých zemí.
Časopis Reflex uveřejnil rozhovor s Radkem Bedrnou, šéfem firmy, která vyrábí stavební materiály a má
zastoupení ve více středoevropských zemích. Z rozhovoru, ve kterém se Radek Bedrna kriticky vyjádřil k
tématům, vybíráme zajímavé pasáže.
• Až spadnou první domy, tak se vlády začnou zabývat tím, že se staví velmi nekvalitně.
Ve stavebním byznysu jsme svědky vydírání malých firem těmi velkými, které z nich chtějí vysát co
nejvíce. Dnes je standardním zvykem neplatit malým dodavatelům minimálně desetinu jejich faktur. Malé
firmy musí podepisovat hrubé smlouvy se stovkami právnických klik, a protože nemají zdroje na vlastní
kvalitní právníky, ani prostředky na zdlouhavé soudní spory, tak raději podepíší, jen aby nakonec dostaly
alespoň nějaké peníze. Tak jsou všichni stavebníci tlačeni, aby stavěli z co nejlevněji a z málo kvalitních
materiálů. Až spadnou první domy, tak až pak se to začne řešit.
• Zateplit a pak zateplení zlikvidovat
Když stavební firmy zjistily, že státní podpora a dotace při zateplování jsou skvělým byznysem, rychle se
na něj vrhly a na předchozí zakázky se vykašlaly. Mnohé firmy neměly absolutně žádné zkušenosti se
zateplováním, rychle nabraly nekvalifikované lidi a výsledkem je, že mnoho zateplených domů se bude muset
časem strhnout.
Absolutní smrtící věcí je kombinace vnějšího zateplení polystyrenem a plastových oken. Tento mix vede k
ucpání domů a špatné cirkulaci vzduchu v bytech, vytváří se prostředí, kde se nedá normálně žít.
Zateplování polystyrenem je zvěrstvo, protože je to vlastně neekologický produkt z ropy, z něhož unikají různé
plyny a dům se jako kdyby potáhne nepropustnou hmotou.
Takto zateplené domy dříve či později začnou plesnivět. Dá se tomu předejít pravidelným větráním, ale
pak se smysl celého zateplování ztrácí. Celá podpora zateplování je výsledkem lobbování některých firem ve
strukturách Evropské unie a v příslušných institucích jednotlivých zemí. Již nyní je možné vidět plesnivějící
paneláky, takže to v konečném důsledku přinese více škody než užitku.
• Vymyslí se nové programy na utrácení peněz
Dá se očekávat, že Evropská unie vymyslí nové programy, které by měly finančně podporovat i členské
země. Například se vytvoří Národní program na pomoc cirkulace vzduchu ve školách a veřejných budovách a
bude povinností montovat speciální klimatizační systémy.
Každý dům pak bude muset mít povinné odvětrávání a bude k tomu povinný certifikát, tak jak je dnes ten o
energetické náročnosti budov.
Stále se motáme v kruhu, protože o tom rozhodují politici, kteří vidí pouze v horizontu svých čtyř let vlády
a co bude potom, to jim je jedno.
Takže můžeme očekávat i další programy, které se budou snažit plesnivění domů odstraňovat. A zase to
bude platit stát přes dotace, a zase to budou dělat nekvalifikovaní pracovníci firem, které zavětří další možnost,
jak přijít ke státním penězům. Ano, dotacemi se způsobí plesnivění domů a dalšími dotacemi se bude plesnivění
odstraňovat.
• Třídění odpadu dovedeno až do absurdnosti
Dnes jsme svědky takzvaného rakouského paradoxu. V jednom z nejekologičtějších měst na světě, ve
Vídni, ruší tříděný odpad, protože Rakušané třídí odpady tak pečlivě, až jim přestal ve spalovnách hořet. Byl
totiž tak dokonale roztříděný, že se v něm již nenacházelo nic hořlavého.
Proto z celé Vídně stěhují kontejnery na tříděný odpad a všichni házejí vše do jednoho kontejneru, aby tam
byla nějaká složka spalitelných odpadů. Jde o trpce-úsměvný případ, jak se u nás ve velkém (i s dotacemi)
zavádí něco, od čeho se jinde ustupuje.
Zdroj: Peter Adamecký
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Cinkaly klíče, teď bude bimbat zvon
V uších mi zní
klíčů cinkání
už je to hodně let
kdy jsme chtěli spasit svět
na podiu stáli herci
i kulisáci
my netušili, že jsou to podvraťáci
nadšení nemělo žádného konce
teď skončilo u placení zvonce
prý ponese Havlovo jméno
Nevím jak vy, ale já jsem nedala a nedám ani korunu na zvon, co má být
pojmenován po člověku jménem Václav Havel. Ano, to je ten, co za peníze prodal svůj ksicht komunistům, nechal
se posadit do prezidentského křesla a na snůšce lží a hlásání pravdy a lásky nás zatáhl do morálního bahna, kde sám
celá ta léta seděl. Dělali z něj Boha, ale byl to mizerný člověk bez morálky, který chtěl jen jedno, žít si jako prase v
žitě a jako prase se celý život choval.
Nejde odpustit jeho projev a ten vám překládám na osvěžení paměti.

Slova Václava Havla v roce 1989
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální
propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách
imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podnik. Byly to všechno lži, jak se
záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám,
že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám
slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z
funkce.V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké
pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou.
Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se
ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk
poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen,
nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů
hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří
je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy,
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme
nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně,
rozumně a rychle jedna Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny
ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány.
Toužím po takové republice více než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným
kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase
jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude
zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně
tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích,
že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti
nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho,
to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické
zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy
do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také
náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce
ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde
neplatí žádné NEJDE TO.
Zpracováno podle skutečného projevu V. Havla M. Douškovou
Sami posuďte a najděte mi alespoň něco, v čem měl pravdu. Já jsem nic nenašla, ale pamatuji si kdy se
válel opilý ve škarpě. V base baštil kaviár a kouřil Malborka. Tady je začátek našeho konce.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opakování matka moudrosti.

Latinské přísloví

Přečti a pošli dál !!!
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Jak poznat padělanou bankovku
Dostala se vám do rukou podezřelá bankovka a nevíte jak rozpoznat pravé peníze
od padělku? Každý z nás s nimi přichází denně do styku. Přijímání a vydávání hotovosti jsme
zařadili mezi stereotypní činnosti a nezkoumáme pravost bankovek. Zbystříme svou pozornost
až u dvoutisícovky nebo pětitisícovky. Padělatelé se ale zaměřují na mnohem nižší nominální
hodnoty.
První setkání s podezřelou bankovkou a základní informace:
Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout.
Pokud jste zjistili, že vlastníte bankovku nebo minci, která je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení,
protože takové jednání je trestné.
Podezřelou bankovku nebo minci odneste na Policii České republiky nebo do České národní banky, popřípadě do
některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin
udávání padělaných nebo pozměněných peněz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – výňatky z trestního zákoníku týkající se padělání a pozměnění peněz a
porušení autorského práva.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz, které byly přijaty jako peníze pravé, může být potrestán
odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. V tomto případě na
náhradu za zadržené padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince nemáte nárok.

Průvodce ochrannými prvky bankovek
Některé prvky jsou viditelné pouhým okem, zatímco jiné jsou zjistitelné pomocí speciálních přístrojů a pomůcek.

Bankovku vezměte mezi prsty:
bankovkový papír je specifický na omak
bankovka není hladká
na lícní straně by měl být hmatem citelný hlubotisk

Bankovku prohlédněte zejména proti světlu:
zkontrolujte vodoznak
zkontrolujte soutiskovou značku
zkontrolujte mikrotext na ochranném proužku

Bankovku sklopte:
V ornamentu na rameni portrétu je skrytý obrazec s nominální hodnotou.
U nejnovějších vzorů 500 až 5 000 Kč ochranný proužek mění barvu. Proměnlivá barva je použita u všech
platných vzorů hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč a u hodnoty 500 Kč u vzoru z roku 2009.
U hodnot 1 000 až 5 000 Kč a nejnovějšího vzoru 500 Kč je na lícní straně prvek měnící barvu.
U hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč (kromě vzoru 1996) a 5 000 Kč je na lícní straně iridiscentní pruh
100 Kč a 500 Kč vzor 1995, 200 Kč a 2 000 Kč vzor 1996 nemají viditelná barevná vlákna
Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno „C“, ve kterém je vloženo písmeno „S“.

Detailní
popisy
ochranných
prvků
a
pokračování
článku
najdete
na
odkazu:
http://www.vladislavutikal.cz/clanek-1859-jak-poznat-padelanoubankovku/?utm_source=clanek&utm_medium=e-mail&utm_campaign=&utm_content=ov.bruntal@kscm.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

Přečti a pošli dál !!!



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

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

Bruntál – únor 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

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

Přečti a pošli dál !!!
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OV KSČM Bruntál
a MěV KSČM Krnov
pořádají

25. REPREZENTAČNÍ PLES

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

Tak nezapomeňte, ať něco důležitého nezmeškáte!

dne 11. 3. 2017 ve 20,oo hodin.

v sále Kulturního Domu
v Branticích

Soudruzi z Města Albrechtic nám poslali pozvánku
na „Sousedský bál“, který již má čtyři úspěšné ročníky za sebou. Takže zde přetiskujeme:

Hudba k tanci i poslechu
Vstupné 30,- Kč, místenka 9O,- Kč
Určitě bude i tombola.
Doprava zajištěna tradičním
způsobem.
__________________________________________

Předprodej na OV KSČM Bruntál
tel. 554 717 565
Zajištění dopravy :
1. l i n k a - Město Al-ce - Brantice
19:00 hod. – M. Al-ce – KD pod lipami
19:05 hod. – M. Al-ce – aut. nádraží
19:30 hod. – Krnov – aut. nádraží
2. l i n k a - Krnov – Brantice

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy
Bruntál, Rýmařovská ulice 777/8

svolává jednání okresní nominační konference
na den 17. února 2017 od 15:00 hodin
do zasedací místnosti OV KSČM

19:00 hod. – Krnov – U věžáku
19:20 hod. – Krnov – aut. Nádraží
19:30 hod. – Krnov – U ROKERA
Krajský výbor Komunistické strany Čech a
Moravy MS kraje
Českobratrská 4, Ostrava – mskr@kscm.cz, 724 830 804

3. l i n k a - Bruntál – Brantice
18:50 hod. – Bruntál – býv. DDM u rybníka
19:00 hod. – Bruntál – Seliko
19:10 hod. – Bruntál – Dukelská
19:20 hod. – Bruntál – u MěÚ - Nádražní ul.

KV KSČM MS kraje svolává jednání konference
dne 23. února 2017 od 15:30 hodin
v sále Kulturního domu Ostrava - Michálkovice

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Přečti a pošli dál !!!
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Slovo místopředsedy
Zhodnocení minulého roku 2016 máme za sebou. Něco málo jsem se rovněž dočetl v zápisech z členských
schůzí, které k nám na OV dorazily. Z těch, které do dnešních dnů nedorazily jsem si díky neplničům
povinností nic přečíst nemohl.
Takže můžeme konstatovat, že sice „nějak fungujeme“ a žádné problémy asi „nemáme“.
Myslím si, že jedním ze základních bodů na výborovkách a členských schůzích by mělo být kádrové zajištění
výboru ZO, aby byl stále akceschopný.
Že naši členové a funkcionáři stárnou si nemusíme vykládat a pokud se stane, že předseda z jakýchkoli
důvodů skončí, nastává problém co dál ze základní organizací. Tímto jsem se dotkl jen jednoho problému a
určitě se jich najde v ZO daleko víc.
Teď z jiného soudku. V roce 2016 byly projednávány nové hospodářské směrnice o hospodaření ZO
KSČM a celé strany v návaznosti na Zákon o financování politických stran. Pro nás a naši činnost to bude
znamenat zapojení všech členů v pravidelném výběru řádných členských příspěvků na a odevzdávání na OV,
protože hospodaření okresu se bude od tohoto odvíjet.
Dne 17. února 2017 budeme na okresní nominační konferenci schvalovat navržené kandidáty pro volby do
poslanecké sněmovny v letošním roce. Za náš okres se bude jednat o šest kandidátů a dva náhradníky, které
bude následně schvalovat (23. února) krajská nominační konference v Ostravě.
Nyní něco radostnějšího. V sobotu 11. března pořádáme již 25. Reprezentační ples KSČM, který bude
letos opět v kulturním domě v Branticích. Protože nejen prací živ je člověk, je potřeba využít možnost se sejít,
pobavit se s přáteli a jak se říká přijít na „jiné myšlenky“. Tady bych chtěl požádat všechny, kdo máte možnost
přispět nějakými dárky do lidové tomboly, je vítán.
Toto je pouze stručný nástin toho, co nás na začátku letošního roku čeká a čemu v současné době
Cyril Srubjan
věnujeme zvýšenou pozornost.

Pár slov hospodářky
S dnem 1. ledna 2017 jsme všichni vstoupili do nových pravidel hospodaření naší strany.
Změny, které z toho vyplývají jsme již mnohokrát diskutovali nejen na poradách
předsedů, ale i s mnoha z vás při osobním jednání.
Proto si dovoluji ještě jednou připomenout, že naší základní povinností je placení
členských příspěvků, a to pravidelně co 2 měsíce. Již tento měsíc se na poradách předsedů ZO prověří
disciplinovanost výběrů a odvodů.
Je velmi nutné, aby členské příspěvky byly placeny rovnoměrně a pravidelně, neboť náš
rozpočet na tento rok je opět ztrátový. Záleží tedy jen na nás všech, zda se s tímto problémem
vyrovnáme. S jakýmikoliv neplánovanými příjmy se počítat v žádném případě nedá. V našem
rozpočtu neexistují rezervy, kterými bychom tyto „nedoplatky“ vyrovnávali. Organizace, která
nebude mít včas odvedené ČP, nebude mít nárok na čerpání svých případných nákladů.
Dále připomínám, že Stanovy strany ukládají placení ČP 0,5% z čistého příjmu člena za
měsíc. Žádám vás všechny o dodržování řádné platební morálky. Nikdo nám odklad splácení
faktur nepovolí.
Doufám, že se nad těmito fakty zamyslíte a uvědomíte si, že každý člen je v KSČM
dobrovolně a proto je předpoklad, že ctí Stanovy strany.
Přeji všem příjemný a pohodový rok, a pevně věřím, že všichni potáhneme za jeden
provaz.
Vaše hospodářka Alena Šmírová - OV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Být chudý a bez dluhů - to je největší bohatství.
Arabské přísloví
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Březen 2017
Březen – za kamna vlezem

08. březen 2017

Mezinárodní den žen

10. březen 2017
♫

pátek

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

♫ 11. březen 2017
♫

schůze VV ÚV KSČM – Praha

sobota

20,oo

XXV. reprezentační ples KSČM – Brantice ♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
20. březen 2017
20. březen 2017

pondělí
pondělí

25. březen 2017

sobota

20. březen 2017

pondělí

13,oo
14,oo

zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
zasedání MS KV – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

!! 26. březen 2017 02,00 03,00
Začíná letní čas Mějte to tedy na paměti - ať něco nezmeškáte!

!!

Duben 2017
Duben – ještě tam budem

07. duben 2017

pátek

schůze VV ÚV KSČM – Praha

14. duben 2017
17. duben 2017
18. duben 2017
18. duben 2017
22. duben 2017

pátek
pondělí
úterý
úterý
sobota

Velký pátek
Velikonoční pondělí
zasedání VV MS KV KSČM
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha

24. duben 2017
25. duben 2017
26. duben 2017
27. duben 2017
28. duben 2017

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

1. květen 2017

pondělí

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
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

1. máj – oslavy Svátku práce

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes.
Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 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 *********************

