Listy z Rokycan

Zpravodaj Okresního výboru KSČM Rokycany

listopad 2013

Pro vnitřní potřebu. Neprodejné.

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

		

informace z naší strany

Z jednání pléna okresního výboru KSČM
	Rokycany dne 20.11.2013
Po procedurálních otázkách a kontrole úkolů
z minulého zasedání OV KSČM a zasedání vyšších
stranických orgánů plénum projednalo otázky
přípravy a průběhu předčasných voleb a informace
o proběhlém zasedání volebních štábů od
OV KSČM, až po ústřední volební štáb.
Volební štáb okresní stranické organizace Rokycany tvořil výkonný výbor a jeho členové se řídili konkrétním plánem realizace předvolební kampaně.
Jednotliví členové výkonného výboru se rozjížděli
služebním vozidlem paprskovitě po celém okrese
a zabezpečili kontaktní kampaň spolu s výlepem
volebních materiálů.
Dalším úkolem bylo projednat návrhy do rozpočtu OV KSČM na rok 2014 a placení členských
příspěvků podle nových stanov strany. Byla dána

informace o změně financování volební kampaně
do Evropského parlamentu.
Informaci z vyšších stranických orgánů podal
instruktor ÚV KSČM. Zdůraznil otázky minulé
předvolební kampaně, úkoly pro příští, připomněl,
že je nutné se věnovat dalším volbám do obecních zastupitelstev. Tento úkol je nutné projednat
na poradě předsedů 27.11.2013.
V závěru zasedání došlo i k doplnění dvou nových
členů do OV KSČM za uvolněné členy tohoto orgánu. Diskuze byla vedena ke každému bodu jednání.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

příprava okresní konference OV KSČM Rokycany
V těchto dnech vrcholí příprava Okresní konference OV KSČM Rokycany, která se bude konat 30. listopadu 2013. Přípravě předcházelo jednání výročních členských schůzí. Vzhledem k imobilitě straníků byli
v některých organizacích členové strany pouze informováni o činnosti okresních a vyšších stranických orgánů. Ostatní základní organizace KSČM hodnotily svůj podíl na plnění stranických usnesení. Volily nebo
potvrzovaly funkcionáře pro zabezpečení úkolů strany v příštím období.
Okresní konference KSČM bude rovněž hodnotit práci okresních stranických orgánů od minulé Okresní
konference KSČM, která se konala v lednu minulého roku, a která přijala usnesení, které se stalo vodítkem
činnosti naší okresní stranické organizace. Konkrétní rozbor práce ukáže nejen na úspěchy, ale i na rezervy
v naší stranické práci. Okresní konference OV KSČM posoudí doporučení okresních stranických orgánů změnit strukturu ZO KSČM v Rokycanech i v některých dalších ZO KSČM, z důvodu snížené členské
základny . Úkolem sloučení těchto organizací bude zvýšit jejich akceschopnost, informovanost i zkvalitnění
práce.
Okresní konference OV KSČM Rokycany bude směrovat, vedle práce vnitrostranické, svoji činnost opět
do oblasti přípravy voleb v roce 2014. Bude se zabývat oblastí ideologicko-propagační i oblastí politickokulturní. Okresní konference také doporučí zvýšit spolupráci se společenskými organizacemi a rozvíjet
kontakty s ostatními levicově zaměřenými státy.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany
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VRATIMOVSKÝ SEMINÁŘ JE STÁLE PLNÝ PODNĚTŮ
Shodou nejrůznějších okolností tentokrát se
Vratimovský seminář se konal přesně týden před
parlamentními volbami, takže se vlastně stal součástí
„předvolební kampaně“. Určitě mu to přidalo na důležitosti, ačkoli té se těší po celou dlouhou dobu svého
trvání. Čím ten seminář vzbuzuje neobvyklou pozornost? Především tím, o čem se zde jedná. Ale že ten
seminář za přítomnosti stovek účastníků se rok co rok
opakuje, je samozřejmě dáno i uměním přednášejících a skvělou prací organizátorů, tentokrát i za spolúčasti Haló novin. Vratimovský seminář může být
pouze jeden. Ale to neznamená, že nemůže být svým
pojetím napodobován, aniž to na jeho originalitě něco
ubere. To člověka nutně napadne, uvažuje-li o tom,
jak dosáhnout toho, aby myšlenky, se kterými levice
přichází do „veřejného prostoru“, oslovila co nejpočetnější publikum. Každý rok v tisku sleduji vše, co se
o právě skončeném semináři píše a ptám se na to
i jeho přímých účastníků V tomto roce navíc jsem měl
možnost si všechny projevy referujích vyslechnout
z obrazových i zvukových záznamů.

Sociální problémy kolem nás

Rád bych v tomto příspěvku uvedl, čemu by bylo
zapotřebí v levicové politice věnovat pozornost. Není
sporu o tom, že dominantní místo má politika sociální. Začněme zdola. Bydlení, střecha nad hlavou,
jejíž ztráta vede ke špatným koncům. Určitě sociální problém, který pro značnou část populace patří
k těm nejvýznamnějším. Růst nájemného nemá konce.
Které naše argumenty mají zpochybnit neoprávněnost tohoto vývoje? V družstevních domech
a v domech společenstev se platí podstatně méně
a ono to stačí, jak jsme často slyšeli od některých
našich politiků. Toto tvrzení je správné, ale není to
argument. V odborném zázemí strany máme i sekci,
která se tím zabývá. Od září 2009, kdy se konal její seminář, jsem o její práci ani nečetl, ani neslyšel. A kolik
se toho za ty čtyři roky událo! Jiné problémy se vyskytují v bytových domech, které patří bytovým družstvům a spelečenstvím vlastníků. Myslím, že ve většině
případů to funguje dobře. Ale tvrdit, že zde nedochází
k složitějším situacím, v nichž se ocitne řada občanů,
to určitě nelze. Dnes např. sotva lze tvrdit, že užívání
družstevního bytu je pro člena neodotknutelné. Dostane-li se do situace dlužníka, se kterým má co činit
exekuce, byt mu neprodají, neboť patří družstvu, ale
prodají jeho členský podíl a tím ztratí právo na užívání bytu. Mám dojem, že to mnozí o tom ještě nevědí.
Totéž postihne vlastníka bytů i domu, ale to se považuje jaksi za samozřejmé. Velmi často naši politikové
prohlášují, že podporujeme družstevní formu bydlení.
V tisku jsem si nevšiml, že nějaké poslanecká skupi-- 2 --

na se vypravila např. do severských států, aby důkladně se seznámila s tím, jak v té části Evropy, kde se ze
sociálního státu nejvíce zachovalo, bytové družstevnictví vypadá. Jak by slušela taková iniciativa našemu
poslaneckému klubu.

Máme nízké mzdy

Čtu i slyším docela často, že máme nízké mzdy
(a samozřejmě tím i důchody). Jeden z velkých
sociálních problémů. Od čeho se toto hodnocení
odvozuje? Samozřejmě od hladiny mezd v ekonomicky vyspělých západních zemích. Pro srovnání si zvolíme Německo, se kterým máme tak významné ekonomické kontakty a navíc jako sousední země umožňuje
v mnoha směrech vzájemné srovnávání velkému
počtu našich obyvatel. Nemusíme ani být ekonomickými odborníky abychom nevěděli, že průměrné mzdy
v té které zemi závisí na ekonomické výkonnosti země.
Podle údajů Eurostatu v roce 2012 hodnota jejich HDP
na obyvatele v běžných cenách činila 32,3 tis. EUR,
u nás po přepočtu podle směnného kurzu 14,5 tis.
EUR. Můžeme říci: nižší výkonnost, nižší mzdy. Ale
z dalších údajů ale zjistíme, že skutečný rozdíl ve výkonnosti je výrazně nižší. Je totiž zapotřebí přihlédnout i k tomu, jaká je kupní síla peněz. Proto statistiky
uvádějí i druhý údaj o HDP na hlavu – v paritě kupní
síly. Naše výkonnost podle běžných cen (a směnného
kurzu koruny) je na úrovni 45 % výkonnosti Německa,
ale podle parity kupní síly jsme na úrovni 65 % sousední země. Takže nejde o rozdíly v násobcích. Naše
mzdy nejsou na úrovni 30 % mezd německých (jak
se o tom často psalo), ale ani neodpovídají naší výkonnosti ve výši 65 %. Kdybych jako politik na toto téma
na seriózním jednání vystoupil, měl bych se v tom
vyznat velmi podrobně. Takže náš příští ekonomický
seminář mimo jiné jistě nalezne odpověď i na tuto
otázku: jsme -li na úrovni dvou třetin výkonnosti Německa (a podobně v případě jiných západních zemí),
proč na stejné úrovni nejsou naše mzdy? Podobných
otázek není málo.

Na závěr

Dovedu si představit, že nejméně jednou za rok v
největší zasedačce ve známé budově v centru Prahy
se sejde stovka lidí, neboť je zaujal obsah, ale i dobrá
pověst Pražského sociálně - ekonomického semináře.
O aktuální tématiku (alespoň něco jsem zde naznačil)
nikdy nebude nouze a chytří přednášející se rovněž
naleznou. Tak jenom třeba čekat, až někdo z kompetentních se s myšlenkou ztotožní a uvede ji do života.
Jak to před mnoha léty udělali na severní Moravě.
Dimitrij Choma
(redakčně zkráceno)

Okénko (NEJEN) pro mladé
PROČ JSEM VSTOUPIL DO KSČM?

V měsíci listopadu prostřednictvím Okresního výboru KSČM Rokycany vstoupilo do naší
strany několik nových členů. Potěšující je zájem o naši politiku u mladé generace, která i přes
neustálou pravicovou mediální masáž přemýšlí, diskutuje a zajímá jí levicová politika. Naše
redakce požádala dva nemladší nově přibrané členy, aby zkusili napsat pár vět o tom,
proč vůbec vstoupili do naší strany, jaké je jejich očekávání, cíle, sny atd.
Zde jsou jejich výpovědi.

Jaroslav, 36 let, dělník
Vstoupil jsem do strany, protože věřím, že se naše krásná země dá zachránit. Sleduji politiku
už řadu let a pokaždé jsem volil komunistickou stranu. Pročítal jsem spoustu názorů a různých hesel od stran, které
se snaží nám konkurovat. Věřím, že socialismus je to nejlepší, co tuhle zemi potkalo a kde se lidé nemuseli bát, jestli
se ráno probudí a budou ještě mít práci a spoustu dalších věcí, jako je například kvalitní školství a zdravotnictví.
To všechno se pravičákům podařilo zničit a to nemluvím o tom, co nám tady rozkradli a ještě se tváří, že je vše
v pořádku.
Vychovávám dvě děti a není mi jedno jakou budou mít budounost. Jsem odhodlaný udělat vše proto, aby se
komunistická strana dostala opět do čela naší republiky a začneme znovu budovat kousek po kousku a nakonec
nastolíme sociálně spravedlivé uspořádání společnosti.

Martin, 20 let, student VŠ
Přijde vám, že žijeme ve spravedlivém světě? Ve světě, který se poučil od hrůzných zkušeností z minulosti?
Mně tedy ne.
Žijeme ve světě, kam se vrací Dickensovská temná doba, kdy zástup stovek zoufalých nezaměstnaných žádá
o práci a kdy sobeckost majetných, kteří volnými pracovními místy disponují, se jen vesele usmívají a přehlížejí
ten stín bezmoci, který se plíží kolem jejich industriálních paláců. Je to doba, kdy muži a ženy nemohou o nocích
usnout, neboť neustále řeší, jak zaopatřit vlastní rodinu. Nepatří jim totiž střecha nad hlavou, kterou buď budou
splácet do konce života, anebo pod ní žijí ze dne naden při stále se zvyšujících částkách nájemného. Neví, zdali
jejich děti dostudují, protože je to pro ně příliš nákladné. A v nejhorších nočních můrách se obávají, aby nikdo
z rodiny neonemocněl, protože zdraví se pomalu stává výsadou jen majetných.
Stejně jako kdysi Hitler zatemnil svět svojí nelidskou vizí lepší rasy, dnes nás okupuje kult ekonomie, kdy banky
jsou koncentračními tábory. A stejně jako kdysi, i nyní potřebujeme odboj. Ale tentokrát odboj beze zbraně, náš
protivník je totiž duchem dnešní společnosti. Musíme bojovat lidskostí.
A proto jsem vstoupil do KSČM.
Podle mé ideje, by se politika měla vykonávat výhradně skrze city a empatii. Všichni do jednoho jsme lidmi,
s chybami i přednostmi, s podobnými cíli a přirozeně stejnými základními potřebami. Komunistická myšlenka rovnosti a její upozornění, že majetní si nižších vrstev společnosti až do krajnosti nevšímají, není jen nějaký socialistický
přežitek, to je zkrátka pravdivý fenomén, je to fakt. Nesouhlasím a nikdy jsem nesouhlasil s formou stalinistického
komunismu u nás a to zejména v době padesátých let. Ale uvědomme si, že není komunismus jako komunismus.
Dnešní komunisté, ti, jež si uvědomují, na jaké straně jim bije srdce, jsou démonizováni a jejich status je čím
dál tím více podobný politickým vězňům předchozích režimů. A já se ptám, jak je to jen možné? Jak je to možné
v době, kdy se hrdě hlásíme k demokracii a vyznání názoru?
Já jsem byl vychováván ke slušnosti a k sociální empatii. Už od útlého věku mi bylo jasné, že jsou potřební
a ti, jimž nějakým způsobem přálo štěstí. Nikdy by mě nenapadla myšlenka, že bych se neměl vzdát svého vlastního pohodlí pro zlepšení podmínek toho druhého, pro toho potřebného.
Proto jsem komunistou.
A každý, kdo má srdce, je jím také, třebaže nevědomky.
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aktuálně z domova

Bude nová sněmovna?
Vážení čtenáři, jistě sledujete jednání, která předcházejí ustanovení nové Poslanecké sněmovny PČR
po předčasných volbách. Zatím není vůbec nic domluveno. Vítězná strana ČSSD v čele s předsedou
Bohuslavem Sobotkou byla pověřena sestavením vlády. K ustanovení 101- „stojedničkové“ většině
ale potřebují minimálně poslance dalších dvou stran. Proto nyní a o minulém víkendu probíhala
jednání, na kterých se domlouvala shoda programových prohlášení všech zúčastněných stran.
Jedním z hlavních bodů programu Komunistické strany Čech a Moravy je i zachování státní podpory
stavebního spoření a hypoték.
Stavební spoření patří v ČR k relativně nejmladšímu bankovnímu produktu. Bylo zavedeno v roce 1993
schválením Zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993Sb. Toto spoření
mohou ze zákona poskytovat pouze Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna,
a. s.,Wüstenrot - stavební spořitelna a. s., Modrá pyramida, stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. K 31. 12. 2012 byl celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4, 32 mil. smluv.
Státní podpora za tento rok byla vyplacena ve výši 5, 29 mld Kč.
Vzhledem k tomu, že současná průměrná sazba hypotečních úvěrů se pohybuje hluboko pod 7%,
v srpnu tohoto roku 3, 01 % a v září 3 %, je v současné době státní podpora hypotečního úvěru 0 %.
Proto komunisté podporují a ve svém volebním programu prosazují zachování současné výše
státní podpory a nebo její možné zvýšení, možnost rozšíření využití stavebního spoření pro účely
pokrytí nákladů na studium nebo penzi, zpracování komplexního návrhu daňové podpory v oblasti
finančních produktů ve prospěch spoření obyvatel při zajišťování bydlení a zvyšování životní úrovně
ve stáří a nemoci.
Dále požadujeme, a přes naše poslance a senátory budeme prosazovat, zavedení dalších forem
podpory poskytování úvěru stavebními spořitelnami a zásadně odmítáme zpřístupnění stavebního spoření bankám.
Samozřejmě, že plnění programu Komunistické strany Čech a Moravy záleží i na jejím postavení
v nové Poslanecké sněmovně.
Podle poměrného zastoupení má KSČM nárok na místopředsedu PS PČR, na tuto funkci byl schválen
JUDr. Vojtěch Filip. Během dalšího jednání poznáme, jak demokratického smýšlení jsou strany a hnutí,
které se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky dostaly.
RNDr. Marta Bayerová
senátorka KSČM
25.11.2013

Vaše náměty, podněty, články
Vážení přátelé, pokud máte námět na článek, který by mohl zajímat naši čtenářskou obec
nebo dokonce rádi píšete články na různá aktuální témata, neváhejte a ozvěte se nám.
Náměty, články a další můžete posílat na emailovou adresu v.spiral@gmail.com.
VV OV KSČM Rokycany
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Dostupné celobarevně ve formátu PDF na http://rokycany.kscm.cz

