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

		

informace z naší strany

okresní konference OV KSČM Rokycany
Okresní organizace KSČM měla na programu 30. 11. 2013 okresní konferenci v sokolovně Rokycany. Úvodem jednání byli přivítáni delegáti a hosté předsedou okresní organizace s. Karlem Šmejkalem.
Vedoucí stranické delegace byla s. Marta Bayerová, senátorka, dalšími členy delegace byl s. Ladislav
Urban, předseda KV, s. Václav Vébr, instruktor ÚV a s. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje a předsedkyně Ústřední revizní komise. Zvláště vřele byl přivítán europoslanec s. Jiří Maštálka.
Okresní konference v první části schválila návrhovou, volební a mandátovou komisi. Po procedurálních otázkách přednesl předseda OV s. Karel Šmejkal zprávu o činnosti okresní organizace KSČM
a zprávu o hospodaření okresní stranické organizace v roce 2013. Mimo nastínění mezinárodní situace,
tzn. hospodářské krize, informoval s. Šmejkal o činnosti KSČM v této době, s důrazem na naší činnost
těsně po mimořádných volbách, a dále o naší současné vnitrostranické politice. Byly zdůrazněny úkoly
po VIII. sjezdu KSČM. Ve zprávě byla vyzdvižena otázka zkvalitňování členské základny, kdy se ukazuje
větší úmrtnost než přijímání nových členů strany (v roce 2012 jsme přijali jednoho člena strany, v roce
2013 čtyři nové členy strany). V druhé části konference bylo zhodnoceno usnesení z minulé konference, která proběhla v lednu minulého roku. Bylo konstatováno, že zůstává ještě mnoho úkolů, které jsou
déletrvající a základní organizace budou muset přehodnotit akceschopnost v místech svého působení.
Zpráva o hospodaření byla schválena ORK KSČM. Následovala zpráva ORoK, ve které bylo konstatováno, že nebyly řešeny žádné připomínky a rozpory v naší okresní stranické organizaci. Následovala
zpráva volební komise a vyhlášení výsledků. Konference zvolila a potvrdila stávající i nové členy okresních orgánů a delegáty krajské konference. Konference splnila svůj záměr a nás tím dále čekají úkoly:
volby do EP a do obecních a městských zastupitelstev.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

		

aktuálně z domova

Zasedal Senát a Republiková rada SON

Vážení čtenáři, čím víc se blíží konec roku, tím se zintenzivňuje činnost obou parlamentních komor.
Poslanecká sněmovna se teprve tvoří. Přesto existuje přesvědčení, že se státní rozpočet schválí do konce
roku. I kdyby se zasedalo mezi svátky. Je to od předsedy ČSSD pana Bohuslava Sobotky vyjádření velké
zodpovědnosti k naší zemi, protože rozpočtové provizorium by vyvolalo řadu problémů.
Minulý týden kromě Sněmovny zasedal i Senát PČR. Pan předseda vlády v demisi Jiří Rusnok předložil
návrh doporučení Rady Evropy o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech. Po
víc jak dvouhodinové diskusi bylo konstatováno, že doporučení se v České republice plní, Romové mají
rovný přístup ke všem oblastem života, k bydlení, vzdělání, sociálnímu zabezpečení atd. Problémy, které
se řeší, nevycházejí z diskriminace Romské komunity. Bylo konstatováno, že nejvíc ohroženými sociálními
skupinami nejsou Romové, ale důchodci, rodiče samoživitelé a nemocní lidé.
Dalším důležitým sociálním problémem na programu Senátu byla petice proti nespravedlivému zrušení
příspěvků invalidům. Jednalo se o znovu zavedení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací
končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Senátoři petici schválili.
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým
se mění zákon o jednacím řádu Senátu, byl vrácen k dalšímu projednání do výborů. Upozornila jsem
na Ústavou uzákoněné lhůty k projednání zákonů, které obdržíme z Poslanecké sněmovny a které jen
těžko změníme. Dále jsem navrhla tříměsíční lhůtu pro šetření ve věci podané peticí. Ze zkušeností např.
s řešením petice k bytům OKD a dalších vím, že když se šetření odkládá, mají petenti pocit, že se jejich
problém nepovažuje za závažný.
V pátek se v Domě odborových svazů konalo v tomto roce již poslední zasedání Republikové rady
SON (Svaz na ochranu nájemníků), jejíž jsem členka. Velmi potěšující byla informace pana předsedy
Ing. Milana Taraby o chystaných vládním nařízením. Jedná se o úpravu doplatku a podpory na bydlení a řešení další problematiky sociálního bydlení. Jedním z pozitivních návrhů je poskytování doplatku
na bydlení nikoli na počet osob v bytě bydlících, ale podle kvality bydlení a technických parametrů bytu.
RNDr. Marta Bayerová
senátorka KSČM a členka Republikové rady SON
2.12.2013

ČR byla co do bohatství v roce 2012 až na sedmnáctém
	místě v evropské sedmadvacítce, nebo vlastně ještě níže
Hrubý národní důchod České republiky byl o 21 procent nižší, než je průměr Evropské unie. Česko
předstihla většina „starých zemí“ Evropy, včetně Španělska (97 procent průměru EU), Kypru (91 procent),
Malty (86 procent), ale i Slovinska (82) procent. Nejbohatší v EU je Lucembursko (271 procent HDP EU),
pak Rakousko (131 procent) a Irsko (129 procent), Německo (121 procent), Belgie (119 procent), Finsko
(115 procent), Velká Británie (110 procent), Francie (108 procent) a Itálie (98 procent).
Horší než Česko jsou Slovensko, Portugalsko a Řecko (75 procent), pobaltské země (postižené tvrdými
neoliberálními experimenty), Polsko, Rumunsko a Bulharsko.
Eurostat zveřejnil i statistiku Actual Individual Consumption, Skutečné individuální spotřeby (AIC),
která prý bývá přesnější a homogennější než HDP na jednoho obyvatele. Podle této statistiky je na tom
s pouhými 69 procenty průměru EU Česká republika hůře než Řecko.
Zdroj: ČR byla co do bohatství r. 2012 až na sedmnáctém místě v evropské sedmadvacítce, nebo vlastně ještě níže.
In: [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/71385.html
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od přátel ve světě

Zemřel nelson mandela
Komunistická
strana
Irska
vyjadřuje
hluboký smutek nad úmrtím jednoho
z velkých anti-koloniálních předáků konce
20. století, Nelsona Mandely.

Zdroj: [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://blogs.metrotimes.com/wp-content/uploads/2013/12/1920x1440-nelson-mandela-in-jail-desktop-wallpaper-hd.jpg

Mandela byl výraznou a inspirativní
postavou, vůdcem utlačovaných v Jižní
Africe i jinde. Spolu s dalšími osvobozeneckými předáky byl odsouzen v Rivoniaském
procesu, se dvěma obviněními ze sabotáže,
s jedním podle zákona na potlačení komunismu (the Suppression of Communism Act)
a s druhým podle dodatku ke všeobecnému
zákoníku (the General Law Amendment Act).
Jejich zatčení a proces vyvolaly celosvětovou
solidaritu, s penězi shromážděnými počátkem
60. let v Irsku i po světě a zaslanými Mezinárodnímu fondu na obranu a pomoc, na pomoc
Mandelovi a ostatním vězňům z osvobozeneckého
hnutí na jejich právní obhajobu.

V tomto okamžiku je důležité ocenit významné přispění pracujícího lidu z celého světa k Mandelově
osvobození.
Navzdory tomu, že strávil celá desetiletí ve vězeních apartheidu, zůstal neskloněný a nezlomený. Jeho
cesta ke svobodě, s manželkou Winnie Mandelovou po boku, byla charakteristickým obrazem konce
20. století. Bílý apartheidní režim, po celá desetiletí pohodlně schoulený pod ochrannými křídly západních vlád, nezlomil, a ani zlomit nemohl, jej ani lidový odpor.
V jednom ze svých prvních projevů Mandela vzdal hold nezlomné a nezištné solidaritě, již dával
utlačovaným jihoafrickým masám Sovětský svaz a socialistický blok proti nečinnosti a aktivní kolaboraci téměř všech západních vlád s apartheidním režimem, jenž ho 27 let věznil. Mandela vzdal také
hold hrdinným kubánským internacionalistům, kteří porazili invazní jihoafrickou armádu na bojištích
v Angole, což znamenalo začátek konce apartheidu v Jižní Africe. Není pochyb, že tytéž západní vlády
teď budou vršit předstíranou chválu o tomto obránci osvobození lidstva, ačkoli během jeho dlouhého
věznění neudělaly nic, aby mu pomohly.
S jeho odchodem si také připomínáme tisíce prostých lidí, v Jižní Africe i mimo ni, kteří vystupovali
za jeho propuštění a za uvalení sankcí na apartheidní režim, ale jejichž požadavky narážely po celá desetiletí na hluché uši.
S úmrtím Nelsona Mandely lidstvo ztratilo hluboce lidského a oddaného osvobozeneckého předáka.
Vzdáváme čest jemu i všem velkým předákům a bojovníkům, kteří bojovali, i těm, kteří stále bojují
za svobodu a společenské osvobození. Na dlouhé cestě za svobodou stále zbývá urazit mnoho mil.
Prohlášení Komunistické strany Irska
5.12.2013

Komunisté z Hrádku...

Na prosincovém jednání výboru uvedl předseda ZO KSČM Hrádek s. Veselý: „Máme
po jednání VČS a i po jednání okresní konference. Připomínky, které zazněly na výroční schůzi
a na konference, jsou odevzdány na OV KSČM
Rokycany k řešení.“
Nejdříve však členové výboru popřáli s. Matasové, která bude v následujících dnech slavit své
narozeniny a popřáli jí mnoho zdraví a štěstí
v dalším životě s poděkováním za její práci
ve výboru ZO KSČM Hrádek.
Život však nepřináší jen radostné události,
členové výboru projednali i smutnou událost jejich další člen výboru, s. Paták, podlehl své
nemoci. Bylo dohodnuto, že členové výboru se
zúčastní smutečního rozloučení a květinami vyjádří
svoji soustrast. Čest jeho památce.
Informace z jednání okresní konference přednesl s. Veselý a s. Uxová ho doplnila. V dalším
jednání výbor řešil otázku příštích voleb do
městského zastupitelstva, kde zvláště s. Branka
zdůraznil, že výbor a celá členská základna musí
vynaložit co největší usílí, aby ZO KSČM
v Hrádku zaujala výraznější postavení v řízení
městského zastupitelstva.
Miroslav Veselý
předseda ZO KSČM Hrádek

vybraná výročí v prosinci
8.12.1991 - Rozpad SSSR, dohoda o vytvoření SNS
12.12.1943 - uzavřena československo-sovětská
smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné
spolupráci
14.12.1995 - Daytonská dohoda - ukončení konfliktu
v Bosně a Hercegovině
19.12.1959 - vládami SSSR, MLR, NDR, PLR a ČSSR
podepsána dohoda o stavbě ropovodu Družba
26.12.1893 - Narodil se Mao Ce-tung
30.12.1922 - Vznikl SSSR
31.12.1992 - rozdělení ČSFR
Zdroj: Vybraná výročí - prosinec. In: [online]. [cit. 2013-12-16].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/?title=Wikipedie:Vybran%C3%A1_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_dne/prosinec

jubilea leden-březen 2014
leden 2014
60 let
		
65 let
		
70 let
		
75 let
		
80 let
		
		
85 let
91 let
93 let

únor 2014
65 let
		
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let

březen 2014
60 let
65 let
		
70 let
		
		
80 let
85 let
		
		
		
90 let

JUDr. Zdeňka Lišková, Rokycany
Taťána Aubrechtová, Březina
Zdeněk Pavelek, Rokycany
Libuše Bartušová, Hrádek
Václav Krajíček, Zbiroh
Stanislav Šus, Rokycany
Karel Tuček, Lhota pod Radčem
Václav Čermák, Cheznovice
Ladislav Podzimek, Mirošov
Oldřich Skačík, Zbirošh
Ludmila Svbodová, Strašice
Stanislav Veselý, Přívětice
Evžen Kukačka, Strašice
František Pelikán
Jana Jarošová, Terešov
Václav Černý, Holoubkov
Věra Brabencová, Rokycany
Zdeněk Rychlý, Hrádek
Josef Basl, Volduchy
Otakar Průša, Rokycany
Bořivoj Kovařík, Litohlavy
Ing.Zdeněk Čechura, Rokycany
Helena Neumannová,Volduchy
Radislava Pinterová, Zbiroh
Jiří Vimr, Hrádek
Milena Hrabáková, Sirá
Jaroslava Svobodová, Hrádek
Jiřina Kobrlová, Rokycany
Marta Černá, Rokycany
Jiřina Berdychová, Skořice
Františka Beštová, Podmokly
Josef Šefl, Strašice
Jaroslav Šála, Terešov

Všem našim jubilantům
přejeme vše nejlepší!

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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