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Slovo úvodem
VV OV KSČM se rozhodl obsah i rozsah našeho zpravodaje změnit. Budeme se snažit Vám přinášet
aktuální informace ze strany v našem okresu a komentovat aktuální dění u nás i ve světě.
Děkujeme tiskové komisi, která se na vydávání Listů dosud podílela, za odvedenou práci.
VV OV KSČM Rokycany

Z jednání pléna OV KSČM Rokycany dne 13.3.2013
Přítomní projednali procedurální otázky
včetně plnění usnesení z minulého zasedání
okresního stranického orgánu. Bylo konstatováno,
že usnesení a úkoly byly splněny.
Oslava MDŽ, která proběhla v rokycanské
sokolovně 9.3.2013 byla hodnocena kladně i přes
zvýšení nákladů na tuto akci.

v září až říjnu 2013, okresní konference potom
do 15. prosince 2013. Krajská konference začátkem
(duben až květen) roku 2014. Na všech těchto
stranických zasedáních budou navrhováni
kandidáti do Parlamentu ČR, obecních
zastupitelstev a doplněni funkcionáři stranických
orgánů.

V dalším bodě jednání byly řešeny přípravy
květnových oslav a oslav osvobození. Soudruzi Josef Sýkora a Jiří Zajíček seznámili přítomné
se zabezpečením fotbalového stadionu pro tyto
účely, se zajištěním hudby, kynologů, karatistů,
mažoretek ze Zbiroha. Zatím není určeno, kdo
z vyšších stranických orgánů se květnových oslav
v Rokycanech zúčastní.

Plenární zasedání projednávalo organizační
záležitosti oslavy MDD, která proběhne 23.6.2013
na Kamínkách u Mirošova.

Osloveni byli: s. Petr Šimůnek- ÚV KSČM,
s. Stanislav Grospič- poslanec Parlametu ČR,
s. Jiří Dolejš- poslanec Parlamentu ČR.

V závěru jednání plénum OVKSČM Rokycany
schválilo M. Vilda za předsedu okresní rozhodčí
komise.

Při oslavách osvobození budou kladeny
věnce k památníkům a hrobům padlých sovětských vojáků cca na 19 místech rokycanského
okresu. Přesný termín a místo bude oznámeno
po dohodě s Ruským konzulátem v Karlových
Varech.

Diskuse byla zaměřena k výše projednávaným
otázkám a zdůrazněna nutnost opravy střechy
a stěny budovy OV KSČM Rokycany, výměna
plynového kotle a nutnost výměny služebního
vozidla.

Dalším bodem jednání byla informace
z vyšších stranických orgánů. Bylo zdůrazněno,
že výroční členské schůze mají proběhnout

Dále bylo diskutováno o POZ krajského setkání
v Domažlicích 25.5.2013. Byla projednána i organizace pochodu SVEL proti americké základně
v Německu, které se pravidelně zúčastňují
i zástupci Plzeňského kraje.

Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

RepORTáŽ Z OSlaV 1. Máje V ROKycanecH
Komunisté
rokycanského
okresu
oslavili 1. máj – Svátek práce tradičně v areálu rokycanského fotbalového
stadionu v odpoledních hodinách.
Přítomné občany přivítal předseda
OV KSČM Rokycany s. Karel Šmejkal
a poté zazněla česká státní hymna.
S hlavním projevem vystoupila krajská zastupitelka a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
s. Zdeňka Lišková. Připomněla nejen historii
zrodu 1. máje, jeho poslání, ale i úsilí všech levicových sil při obhajobě práv pracujících v dnešní
kapitalistické společnosti. Její slova, „nic se
nezmění, když občané rezignují na svá
ústavní práva - jít k volbám“ připomněla, že
v příštím roce nás občany čekají čtvery volby.
Vyzvala nás nejen k účasti na nich,
ale i k podpoře kandidátů za KSČM.
Bohatý kulturní program zahájily ve svých
třech vystoupeních, od těch nejmenších až po
slečny, mažoretky ze Zbiroha pod vedením paní
Zappové.
Dále jsme zhlédli práci kynologického klubu se
svými čtyřnohými miláčky, poté vystoupili mladí
karatisté pod vedením pana Vaníka.
Na závěr nám zahrála lidová muzika domu dětí
a mládeže v Rokycanech „Rokytka“ . Nechyběla tombola, stánek s tiskovinami „HALÓ novin“
a občerstvení.
Po celou dobu akce vyhrávala kapela manželů Fajfrlíkových , s níž jsme si s chutí i zazpívali.
I když bylo chladno, oslav 1. máje se zúčastnilo
na 150 občanů.
(Marie Vainarová)

Komunisté v Hrádku
Je tu opět začátek dalšího měsíce, květen a je čas, kdy probíhá pravidelné
jednání výboru ZO KSČM Hrádek.Toto pondělí, 6. 5., je však od ostatních
odlišné. Členové výboru se schází u pomníku, aby kytičkou rudých růží uctili
památku padlých za druhé světové války.
Na jednání výboru členové popřáli s. Patákovi hodně štěstí a zdraví k jeho
narozeninám. Byl stanoven termín veřejné členské schůze na 27. 5. od 17.00
hodin. Předseda ZO s. Veselý byl dále pověřen, aby zabezpečil hosta na VČS,
kterým by měla být dle přání členů ZO soudružka Zdeňka Lišková. V závěru
diskuze členové rozebírali májové oslavy, současnou politickou situaci a další
problémy běžného života.
(Miroslav Veselý)

68. výročí zakončení druhé světové války
a osvobození Československa
Lidé většiny světa vzpomínají v květnu 2013
68. výročí zakončení druhé světové války
v Evropě a poté v srpnu i konce války v Japonsku.
Pro nás je důležité ukončení války v Evropě,
s čímž je spojeno i osvobození Československa.
Armáda USA osvobodila Západní Čechy a část
Jižních Čech, sovětská Rudá armáda osvobozovala republiku od východu a osvobozením Prahy
9. 5. 1945 pro nás druhá světová válka skončila.

a též i Rokycany, oznámila, že město Volgograd
schválilo předání Stalingradské pochodně Vítězství
městu Rokycany, jako jedinému městu mimo území
bývalého SSSR.

Demarkační
linie
mezi
spojeneckými
vojsky vedla od Karlových Varů přes Plzeň
a České Budějovice. Tuto linii mohla spojenecká
vojska překročit o 5 mil, tj. si 7,5 km.
Přesto armáda USA došla až do Rokycan 5. května,
když tento den osvobozovala město Plzeň.
Rudá armáda po osvobození Prahy došla 9. 5. až do
předměstí Rokycan - obce Borek.
Až k Rokycanům od Prahy došla 95. gardová střelecká divize Rudé armády. V této divizi vykonávala
zdravotní sestru Rochlina Marie Michajlovna.
Ve svých vzpomínkách řekla, že teprve zde pro
ni skončila druhá světová válka. Když před nimi už
nebyla armáda německá, ale setkali se spojeneckou
armádou americkou. Marie Rochlina vstoupila do Rudé armády v 17. letech na obranu Moskvy
a prošla přes Stalingrad, pro ni nejkrvavější bitvou
u Prochorovky, až do Prahy a do Rokycan.
Po skončení války se Marie Rochlina stala tajemnicí
a poté předsedkyní Rady veteránů 95. gardové střelecké divize v Moskvě. Když v roce 2004 navštívila ČR

S poděkováním za osvobození velké části okresu
Rokycany i samotných Rokycan se každý rok konají oslavy - setkání ve městě Rokycany a okresu RO.
Ke hrobům a památníkům našich osvoboditelů jsou
pokládány květiny. Tak tomu bylo i v letošním roce
68. výročí vítězství.
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(Josef Sýkora)

