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

informace z naší strany
Z jednání OV KSČM Rokycany z ledna 2017
Tak jako každý rok, bylo jednání lednového
zasedání VV OV KSČM ze dne 18. 1. 2017 zaměřeno
podle plánu práce na stav zpracování inventarizace
k 31. 12. 2016. Inventarizaci provedla inventarizační
komise schválená na poslední konferenci okresního
výboru. Tato komise důsledně provedla inventarizaci majetku OV KSČM a konstatovala, že majetek
OV KSČM Rokycany je spravován v souladu se směrnicemi hospodaření KSČM. Komise navrhla VV OV
KSČM vyřadit služební Škodu Felicii, která v současné době je v nepojízdném stavu a nelze ji opravit. Po konzultaci s pracovníky UV KSČM bude tato
v nejbližších dnech likvidována.
Správnost inventarizace potvrdila i ORK bez připomínek.
Dalším bodem zasedání bylo zpracování účetní
uzávěrky za rok 2016. Tato uzávěrka roku byla rovněž v souladu se směrnicí hospodaření UV KSČM.
Oba dva dokumenty byly zaslány vyšším stranickým
orgánům.
Jednání VV OV KSČM se dále zabývalo návrhem
hlavních akcí OV KSČM v roce 2017. Diskuze byla
vedena ve smyslu zajištění činnosti akcí tak, aby
tyto byly součástí předvolební kampaně v roce 2017.
OV KSČM Rokycany bude v letošním roce zajišťovat:
Mezinárodní den žen, Dětský den, První máj a dny
Osvobození. Mezinárodní den žen, který se bude
konat 11. 3. 2017 od 14hod., bude jako loni organizován v budově OV KSČM a na vyžádání loňských
účastnic bude pozván harmonikář s doprovodem.
8. 3. 2017 budou rozdávány ženám na frekventovaných místech města květiny. Dětský den proběhne na Kamínkách 17. 6. 2017 od ranních hodin.
Tato slavnost je slavností krajskou, neboť se jich
účastní velký počet dětí s rodiči nejen z našeho okresu. První máj bude tradičně organizován na fotbalovém hřišti, kde vystoupí zástupce vyššího stranického
orgánu. V rámci programu vystoupí taneční soubory
dětí. Pro všechny děti je zajištěna jízda na koních.

Dny osvobození budou završeny pokládáním květin
hrobů padlých sovětských vojáků. Tento bod jednání
byl uzavřen výzvou pro všechny funkcionáře a členy strany při vedení kontaktní kampaně pro volby
do Poslanecké sněmovny v roce 2017.
Závěrem zasedání byly projednány informace
z mimořádného jednání VV KV v Plzni. Projednávány byly návrhy na zástupce KSČM do komisí zastupitelstva Plzeňského kraje, v souladu s vyhodnocením
okresní Nominační konference ze dne 2. 12. 2016.
V závěru zasedání byl výkonný výbor OV KSČM Rokycany seznámen se stavem členské základny v okrese Rokycany. Stav členské základny v okrese k 31. 12.
2016 byl odeslán v termínu na UV KSČM.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

Zveme Vás všechny oslavit

MDŽ

KDY: v sobotu 11. března 2017, od 14.00 hod.
KDE: budova OV KSČM Rokycany,
Na Husinci 477
Kulturní program a občerstvení zajištěno.

od komunistů z hrádku

Bez 10 minut tři hodiny

Tak dlouho trvalo jednání členské schůze ZO KSČM v Hrádku. Je sice pravda, že
instruktor KV KSČM Plzeň soudruh Sácký měl zpoždění, ale než přijel, seznámili se členové
s kronikou OV KSČM i s nově založenou kronikou Společnosti česko–kubánského přátelství.
Dále byli přítomní seznámeni s postupem stížnosti, kterou naše ZO KSČM řeší od poslední VČS. (stanovisko výboru, se kterým byla
seznámena členská základna, bylo předáno s. Sáckému, aby jej postoupil Rozhodčí
komisi ÚV KSČM).
Po příchodu s. Sáckého následovalo jeho
úvodní vystoupení, následně se rozvinula
diskuse.
Postřehy z jednotlivých vystoupení:
• Je třeba zkvalitnit naše webové stránky
OV KSČM.
• Vystoupení našich předních činitelů
nehájí zájmy našeho stanoveného programu
• Krajští zastupitelé neznají důkladně
historické údaje a tím nehájí Plzeňský kraj
• Zazněla otázka, zda členové ví, kdy předseda OV KSČM s. Šmejkal vystoupil na zasedání
ÚV KSČM a znají obsah jeho vystoupení
• S. Branka uvedl , že na nástěnce ZO KSČM je hodnocení volebního programů komunistů v Hrádku, dále uvedl, že je třeba chodit na jednání zastupitelstva a prezentovat
naši práci
• Je třeba vytvářet prostor, jakým způsobem má strana postupovat při volbách
Závěr: Od členů zaznělo, že vystoupení s. Sáckého je jasné, přímé a odráží danou situaci
ve společnosti. Jednání členské schůze splnilo svůj záměr, členové poděkovali s. Sáckému
za jeho vystoupení .
Veselý Miroslav
předseda ZO KSČM Hrádek u Rokycan

Odpověď výboru ZO KSČM Hrádek:
Soudruh Šmejkal vystupoval na zasedání pléna ÚV celkem 3x a to na téma Brdy a průjezd amerických
vojáků republikou. Podrobnou informaci přednesl s. Šmejkal na zasedáních OV KSČM a na poradách
předsedů ZO. Bližší informace podávají jednotlivým ZO jejich zástupci v OV.
za OV KSČM Rokycany Václav Špíral
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od komunistů z hrádku
Volební program KSČM v polovině období
Při volbách v do městského zastupitelstva v roce 2014 jsme slíbili, že se zaměříme na problémy ke zlepšení života v obci. Na
základě výsledků voleb byla utvořena koalice ve které sice nejsme zastoupeni, viz. složení městské rady. Přes to naši zastupitelé
jsou na zasedáních města vidět i slyšet.
Podařilo se nám prosadit, aby v roce 2017 byla zpracována studie na výstavbu Lékařského domu a tím připravit podmínky
pro příští zastupitelstvo.
Plně podporujeme vše, co jsme slíbili, např. úpravy čističky odpadních vod, posilování bezpečnosti v městě, sociální opatření
pro starší občany, zkrátka vše co je dobré.
Velmi jsme uvítali iniciativu „Občanů Hrádku“, se kterou spolupracujeme. Máme radost, že vznikla a těšíme se na její další
aktivity. Podpořili jsme požadavek občanů, aby na polích pod Jakubem nevznikla průmyslová zóna a ztotožnili jsme se s názorem, aby bylo zabráněno vzniku dalších ubytoven na teritoriu města. Jsme rádi, že občané vyjádřili svůj názor a nevidíme v tom
žádnou nátlakovou akci! Naopak v případě potřeby budeme iniciovat kontroly, zda nedochází k porušování přijatých usnesení.
Také jsme podpořili iniciativu TJ Hrádek na úpravy a modernizaci tohoto zařízení. Areál vznikl prací občanů a proto je vztah
města k této akci zcela legitimní.
Slíbili jsme před volbami, že nenecháme zapadnout připomínky a podněty občanů a snad se nám to i daří. Jen bychom si
přáli, aby jednání zastupitelstva v Hrádku navštěvovalo více občanů a vyjadřovali zde svoje názory. Naši zastupitelé uvítají
každý podnět, který povede ke zlepšení života v našem městě.
Vážení občané na začátku druhé poloviny volebního období vám přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí!
							

za ZO KSČM Hrádek u Rokycan Miroslav Veselý

česko-ruská společnost

Naši přátelé v Ruské federaci

Mezi lidmi se udržují různá přátelství., mezi dětmi, chlapci a děvčaty, mezi dospělými, mezi
příbuznými. Mnohá přátelství jsou mezi blízko žijícími občany, ale mnohá zasahují i za hranice
státu.
Takovýmto přátelstvím byla i družba mezi okresem Rokycany v Československu a okresem
Bogdanovič v Sovětském svazu ve Sverdlovské oblasti. Přesto, že převrat v roce 1989 v naší republice přerušil toto i další různá přátelství, já zůstal dále ve spojení písemném a telefonickém s
některými svými přáteli v dnešním Rusku.
Jednou z těchto přátel je Rochlina Marie Michajlovna, která se svojí 95. gardovou divizí Rudé
armády došla až do našich Rokycan. Do války vstoupila do Rudé armády na obranu Moskvy jako
sedmnáctiletá dívenka, stala se zdravotní sestrou a prošla bitvou u Stalingradu, Prochorovskou
bitvou u Kurska a při směřování vojsk na Berlín změnila směr s Koněvovou armádou a šla na
pomoc povstání v Praze. Odtud pak došla se svojí divizí až do Rokycan v květnu 1945.
V 70. letech se stala čestnou občankou Rokycan. Rokycany navštívila až po padesátidevíti letech, kdy jí dvě dcery darovaly k 80. narozeninám cestu do České republiky. Tehdy byla přijata
městskou radou Rokycan v čele se starostou Ing. Janem Balounem.
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Tehdy oznámila, že ve Stalingradu bylo schválen předat městu Rokycany Stalingradskou pochodeň Vítězství při příležitosti 60.výročí vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce. Pochodeň
byla Rokycanům předána v roce 2005 a dnes je uložena ve Vojenském muzeu na demarkační
linii. Když byla Marie Rochlina pozvána do Rokycan při příležitosti 70.výročí Vítězství, omluvila
svoji účast ze zdravotních důvodů, když v roce 2015 již oslavila 91. narozeniny. Dodnes pracuje
ve funkci předsedkyně Rady veteránů 95.gardové divize Rudé armády v Mokvě.
Dalším přítelem, se kterým udržuji písemné spojení je Berestov Christofr Michajlovič z Bogdanoviče. Toto město a okres navštívily mnohé delegace z Rokycanska a naopak mnohé delegace
z Bogdanoviče navštívily Rokycansko.
Já se rovněž zúčastnil s jednou delegací, která navštívila Bogdanovič. Tam jsem se blíže seznámil
s panem Berestovem, se kterým stále udržuji písemné vztahy. Pan Berestov tehdy pracoval jako
právník na Okresní zemědělské správě. Dnes je v důchodu a v dubnu oslaví už své 81. narozeniny. V dopisech, které píše, přeje všem našim občanům mír, dobro a spokojenost v našem životě.
Pokud se týká ekonomiky, uvádí, že sankce proti Rusku způsobily též zvýšení cen na produkty
a průmyslové zboží. Rok 2016 byl pro stát náročným, ale byl završen s ne špatnými výsledky. Zvýšila se výroba v zemědělství. Bylo prodáno 370 milionů tun pšenice hlavně do států Afriky. Do
zahraničí bylo poprvé prodáno také velké množství brambor. Ve svém dopise píše také o počasí
na Uralu. V dopise z 12. ledna píše, že počasí bylo zvláštní, bylo teplo, ale potom nastoupily mrazy do – 30 °C i níže. Nyní je oteplení, je -12 °C až -15 °C. V závěru dopisu píše žádost, předat
pozdravy všem českým přátelům, kteří se ještě pamatují na Bogdanovič.
Josef Sýkora
							

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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