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Lide dělný probuď se, a poznej sílu tvojí, pakli tvoje paže chce, všechny stroje stojí!

InFoRmaCe z naŠÍ stRanY
ZE ZASEDÁNÍ OKRESNÍCH ORGÁNŮ KSČM 12.6.2013
Výkonný výbor OV KSČM v Rokycanech zasedal dne 12. 6. 2013. Na programu jednání byly
body zajišťující výroční členské schůze, okresní
konferenci, krajskou konferenci i postup při možných mimořádných volbách do PS PČR, evropského parlamentu, či do obecních zastupitelstev.
Diskutováno bylo o kádrovém zabezpečení
a zabezpečení volební kampaně s volbami související. Dalším bodem jednání byl návrh plánu práce na II. pololetí 2013. Prvotní verze
byla při tomto jednání doplněna a upravena do
konečné podoby. Během jednání byl plán práce na
II. pololetí vytištěn a rozdán přítomným členům
výkonného výboru OV KSČM Rokycany. Byl dán
úkol předsedovi OV KSČM plán práce namnožit
a rozdat všem členům OV KSČM a předsedům
základních organizací strany v našem okresu.
VV OV KSČM se na jednání dále zabýval kontrolou usnesení z minulého zasedání, hodnocení
práce OV KSČM, ekonomickými otázkami a stavem
přijímání nových členů za I. pololetí roku 2013.

V dalším bodě jednání byla rozebrána situace kolem „Listů z Rokycan“. Listy byly doplněny
o aktuální náměty z vnitřní i zahraniční politiky. Členové výkonného výboru doplnili výtisk
o aktuální zprávy a vytiskli již druhé vydání „Listů z Rokycan“. Bylo konstatováno poděkování
od čtenářů, že náš zpravodaj píše o aktuálních domácích i zahraničních problémech.
Výkonný výbor rozhodl svolat na 10.7.2013 mimořádné zasedání OV KSČM Rokycany s ohledem na termín schválení návrhů kandidátů na
mimořádnou krajskou konferenci KSČM, která
se koná 19.7.2013 v Plzni. Dále výkonný výbor
dal návrh na schválení delegátů této mimořádné
krajské konference.
Závěrem bylo konstatováno, že VV OV KSČM
v Rokycanech plní harmonogram z usnesení
vyšších stranických orgánů v přípravě voleb
2013 a 2014.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

momentky z Dětského dne v Mirošově ve Stáji Mudra...

?

kauzY a pRoBlÉmY

NA ROZDÍL OD SNĚMOVNY SENÁT PRACUJE

Senátorka RNDr. Marta Bayerová
pro Listy z Rokycany o problémech
tzv. „katastrálního zákona“...
Minulý týden byl v Senátu PČR pracovní. Kromě
výborů a komisí se ve čtvrtek sešlo plénum Senátu
a projednalo poslední zákony zaslané sněmovnou.
Jedním z nejdůležitějších a nejproblematičtějších byla novela zákona o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) a návrh zákona, kterým
se mění další zákony v souvislosti s přijetím
tzv. katastrálního zákona.
Na počátku roku 2012 nabyly platnosti zákony,
jež se staly právní základnou rekodiﬁkace (právní úpravy) soukromého práva. Výsostné postavení mezi nimi má občanský zákoník (OZ). Přijetí
těchto předpisů, v některých věcech přesahujících
oblast privátní regulace, vyvolává nutnost adaptovat právní prostředí tak, aby od 1. 1. 2014 mohly
poměry v ČR fungovat pokud možno bezproblémově. Proto se zákonodárci zabývají celou řadou zcela nových, zásadně novelizovaných či jen
v nejnutnější míře přepracovaných zákonů napříč
celým právním řádem.
Jednu z těchto „jednotek“ utvořilo „katastrální
právo“. Proto byl v lednu 2012 připraven návrh
zákona o katastru nemovitostí a změně jiných
zákonů. Legislativní rada vlády však doporučila rozdělit navrhovanou právní úpravu do dvou
právních předpisů. Do katastrálního zákona a tzv.
změnového zákona. Oba návrhy prošly 17. 6. 2013
ze sněmovny do Senátu.
Návrhem se nejdříve zabývaly senátní výbory
a ve čtvrtek 4. 7. 2013 byly schvalovány na senátním plénu.
Hlavním problémem, který vedl k vytvoření novely o katastru nemovitostí, byl nárůst podvodů,
kdy pachatel padělal plnou moc majitele nemovitosti k jejímu prodeji, zastavení, či darování.
V minulém roce těchto nápadů podvodů bylo
o 67 % více než v roce 2011. Podstatná část těchto
škod byla způsobena podvodným jednáním vztahujícím se k nemovitostem, v roce 2012 tyto škody činily 2, 5 miliard Kč.
Pachatel se buď prokazuje padělanou plnou
mocí majitele, nebo se vydává za vlastníka nemovitosti padělanými doklady, nebo doručí na
katastr nemovitostí návrh na vklad odůvodněný
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komplexně padělanými písemnostmi bez jednání
s notářem natož s vědomím vlastníka.
Stěžejním problémem je, že katastr nemovitostí, notáři a jiné instituce ověřující podpisy nemají
prostředky, jimiž by si mohly spolehlivě ověřit totožnost osob a pravost dokladů.
Proto jsme se ve výboru snažili najít způsob,
jak zamezit takovýmto podvodům a podali jsme
pozměňovací návrhy k zákonu.“ O vyznačení,
že právní poměry jsou dotčeny změnou, musí
katastrální úřad informovat nejpozději den poté,
co ke změně došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného zasláním informace na adresu (§14), nebo prostřednictvím datové schránky
(pokud o to požádá), také elektronickou poštou
na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní
telefon. Účastníky vkladového řízení, kteří mají
zřízenou službu sledování změn v katastru, informuje prostřednictvím této služby.“
„Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, KÚ vklad povolí, nejdříve však po
uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace
(dle výše uvedeného způsobu). V opačném případě, nebo ztratil - li návrh před rozhodnutím o povolení vkladu své právní účinky, návrh zamítne.“
Oba návrhy byly na plénu Senátu schváleny
a teď budeme čekat, kdy se sejde sněmovna, abychom mohli senátní návrhy ochraňující občany
poslancům přednést.
RNDr. Marta Bayerová
senátorka

InFoRmaCe z naŠÍ stRanY
Z JEDNÁNÍ VI. ZASEDÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJSKÉHO
VÝBORU KONANÉHO DNE 24.6.2013 V PLZNI
Krajský výbor se zabýval informací o průběhu hlavních květnových akcí v kraji, hodnocení krajského
setkání v letním kině Domažlice. Hodnocení průběhu a výsledku okresních oslav I. máje bylo kladné.
Kladné bylo i hodnocení doprovodných akcí. V této souvislosti bylo konstatováno, že průběh pietních
aktů na úrovni okresů a míst byl důstojný a dobře připravený.
Krajské setkání 25.5.2013 v Domažlicích bylo rovněž organizačně a obsahově dobře připravené. Organizačním štábem byl kladen větší důraz na kulturní složku. Po celý průběh slavnosti koncertovala
Budvarka, své vystoupení předvedly mažoretky. Vše bylo proloženo vstupy hostů. Nově bylo provedeno
diskusní fórum v diskusním stanu. Z pohledu účasti bylo konstatováno mírné zlepšení.
Dalším bodem jednání byla příprava výročních členských schůzí ZO a konferencí v kraji. POZ přípravy VČS ZO a OK mají zpracovány všechny okresy, soustřeďují se termíny a zpracovávají harmonogramy průběhu VČS v okresech. Zpracovávají se metodické materiály na pomoc výborům ZO, zajišťuje
se delegování zástupců okresních orgánů na pomoc a průběh VČS ZO. Součástí přípravy VČS a OK je
i při příprava voleb 2014.
V závěru jednání byl schválen plán práce KV KSČM na II. pololetí 2013 a usnesení z tohoto zasedání.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN NA KAMÍNKÁCH
Dnes již tradiční akce stáje Mudra ve spolupráci s KSČM Rokycany
proběhla letos 23.6.2013. Tomuto dni předcházela sobotní soutěž v parkurových skocích. Jedna z disciplin byla pod patronací OV KSČM Rokycany
a při závěrečném ceremoniálu předával cenu vítězi této soutěže s. Václav
Vlček. Mezi sobotními disciplinami byla soutěž vozatajství, ta se skládala
z jízdy zručnosti, couvání na přesnost a slalomu. Další soutěžní disciplinou byla práce s kládou. Jako poslední byla soutěž v maximálním tahu.
Celý den byl zakončen večerním posezením s živou hudbou.
Celý nedělní program byl věnován oslavě mezinárodního dne dětí.
Při vstupu do areálu stáje Mudra dostávaly děti zdarma balonky s logem KSČM jejichž předávání zajišťovali členové výkonného výboru OV
KSČM Rokycany. Přítomné děti si vyzkoušely jednotlivé soutěže, za jejichž absolvování dostávaly věcné odměny. Děti měly možnost se svézt
na koních, v kočáře a vyzkoušet si jízdu na elektrickém býkovi. Po rozdělení cen byla pro děti připravena spousta ukázek. Nechyběli hasiči,
policie ČR, sokolníci, mladí judisté, ukázka pilotáže malé helikoptéry.
Zaujala i vysoká jezdecká ukázka slečny Denisy Mudrové.
Vzhledem k tomu, že se při těchto víkendových dnech vydařilo počasí a k tradičně dobrému programu,
byly oba dny navštíveny velkým počtem diváků, z nichž minimálně 200 bylo dětí a cca 350 dospělých,
kteří se už jistě těší na příští rok.
Tato forma prezentace KSČM na veřejnosti, je jedna z největších v západočeském kraji. Poděkování
patří všem pořadatelům této akce.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany
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Triumf revoluce velkého egyptského lidu

Naše strana blahopřeje masám hrdinného egyptského lidu k obrovskému vítězství a k velkému
triumfu nad silami tyranství, sektářství a zaostalosti, jehož dnes dosáhl náš velký lid a otočil tak
odpornou stránku jejich dějin, aby znovu zahájil cestu k dosažení cílů velké revoluce, skutečné demokracie, lidské důstojnosti, společenské spravedlnosti a rozmanité, otevřené moderní občanské společnosti. Lid sesadil presidenta, který nesplnil své sliby, zapřel přísahu a mařil zájmy vlasti a lidu. Lidé tak
pozvedli probíhající boj a revoluci, trvající od 25. ledna 2011 k dosažení formy, jež bude slučitelnější
s jejich touhami, nadějemi a časem prověřenou, ušlechtilou civilizovanou povahou.
Tohoto vítězství by nebylo možné dosáhnout bez trvalé vůle, neúnavné rozhodnosti a nevídané
vytrvalosti desítek milionů lidí po řadu dnů, bez mas rebelujících lidí.
Naše statečné ozbrojené síly potvrdily hlubokou oddanost, absolutní loajalitu vůči svému lidu a jeho
právu žít svobodným a důstojným životem, a proto reagovaly na jeho požadavky, propojené s revolučním bojem, a postavily se jako ochranný štít a síla k vykonání požadavků a cílů lidu.
Velkolepé úsilí egyptské rebelující mládeže, která znovu zahájila revoluci a svými ambiciózními
představami, duchaplným uvědoměním a zralým chápáním obnovila tělo revoluce, škrcené spiknutími legií temnot, a podepsáním kampaně „Tamrrad“, „REBEL“, inspirovala lidové masy a podnítila tak
jejich činnost a neobyčejnou energii.
Vyhlášení programu budoucnosti, kde všechny politické síly, revoluční mládež, ozbrojené síly
a šéfové hlavních náboženských institucí v Egyptě, šejk Al-Azhar a pop kostela sv. Marka, odrážejí
národní konsensus, jenž není cizí povaze, tradicím a identitě našeho civilizovaného národa.
Budoucí plán cesty otevřel doširoka dveře k nasměrování běhu revoluce směrem k návrhu občanské
demokratické ústavy, jež zvládne touhy našeho lidu, a k sestavení národní úřednické vlády pro přechodnou fázi. Naše strana vyzývá k nejvyššímu upřednostnění okamžité akce k naplnění požadavků
pracujících mas a k dosažení práva žít důstojně a v bezpečí.
Naše strana také požaduje, aby byl Morsi spolu s oporami své skupiny a s teroristickými spojenci,
zapojenými do krveprolití a terorizování egyptského lidu, postaven před spravedlnost.
Komunistická strana vyzývá masy Egypťanů, aby setrvaly na náměstích a zůstaly bdělé, aby tak bylo
zcela zajištěno vítězství revoluce a odhalena spiknutí nepřátel.

Ať žije boj egyptského lidu!! Ať žije zářná revoluce!!
3. července 2013
Egyptská komunistická strana
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Japonská komunistická strana (JCP) víc než zdvojnásobila počet svých
křesel ve volbách do tokijského Metropolitního shromáždění 23. června
a stala se tak třetí nejsilnější stranou v tomto sboru, kde jí teď patří 13 %.
JCP postavila 42 kandidátů ve všech 42 volebních obvodech; obdržela
616 721 hlasů, 13,61 % z celkového počtu hlasů.
Liberální demokratická strana posílila ze 38 na 59 křesel. Strana
Komei obhájila svých stávajících 23 křesel. Demokratická strana
Japonska utrpěla zdrcující porážku; s bídou dosáhla 15 křesel, necelou třetinu své předvolební síly, jež čítala 54 křesel. Středopravá Vaše strana získala sedm, Strana obnovy Japonska (nacionalisté, vedení Toru Hashimotem)
jen dvě, ačkoli postavila 34 kandidátů. Volební účast dosáhla pouhých 43,5 %, což je pokles přibližně o 11 %
oproti účasti 54,49 % v předešlých volbách před čtyřmi roky.
Následujícího dne vyšlo všech 17 nově zvolených komunistických členů Metropolitního shromáždění do
ulic, aby ukázali své odhodlání pracovat pro obyvatele Tokia (http://www.japan-press.co.jp/modules/photo_
news/index.php?id=128). Jejich šéf Yoshida Nobuo, zvolený za obvod Suginami Ward, řekl, že JCP má teď právo
předkládat zákony, když získala víc než potřebných 11 křesel ve shromáždění. „Uděláme co můžeme, abychom
prosadili požadavky k okamžitému odstavení jaderných reaktorů a na ochranu ústavy“, dodal.
Zdroj: deník JCP »Akahata«, http://www.japan-press.co.jp/ 25. 6. 2013 (překlad Vladimír Sedláček)
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vláda by mohla získat podporu

KSČM

Pokud by soc. dem. se svými 54 poslanci a někteří nezařazení hlasovali ve Sněmovně pro důvěru Rusnokově vládě, uspíšilo by se tím rozpuštění Sněmovny a vypsání
předčasných voleb (dle průzkumu volebních preferencí
SANEP z 19.6.2013 by KSČM se 17,3 % byla druhá, první
ČSSD - 29,7 %. pozn.red.LzR). Právě důvěra vyslovená úřednické vládě by prý přiměla ODS a TOP 09 zvednout ruku
pro rozpuštění.
Alespoň to tvrdí šéf KSČM Vojtěch Filip, který nevylučuje, že jeho poslanci možná pro novou vládu ruku zvednou.
„Nesouhlas s vládou odsunuje předčasné volby. Nechápu,
proč to soc. dem. nechce, protože ODS a TOP 09 by byla nucena jít na rozpuštění Sněmovny,“ řekl
Právu Filip.
Podle něj klub KSČM o podpoře nejednal, ale pokud nová vláda přijde s tím, že bude vládnout do
předčasných voleb, připraví návrh státního rozpočtu a nenechá „kleknout“ čerpání evropských fondů,
může hlasy komunistů získat. „Není problém, abychom v takovém případě řekli ano, za těchto podmínek vláda může fungovat,“ uvedl Filip.
Zdroj: Rusnokova vláda by mohla získat podporu KSČM. [online]. [cit. 2013-07-10].
Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/307353-rusnokova-vlada-by-mohla-ziskat-podporu-kscm.html

