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Pro vnitřní potřebu. Neprodejné.

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

INFORMACE Z NAŠÍ STRANY

INFORMACE Z JEDNÁNÍ OV KSČM ROKYCANY
Na programu jednání pléna OV KSČM Rokycany dne14. 6. 2017 bylo po projednání procedurálních otázek
projednáváno téma květnových oslav 2017 v okrese. Celková účast byla větší než v předešlém roce, a to hlavně
programem slavnosti i počasím, které bylo pro všechny příznivé. Plenární zasedání na základě diskuze k tomuto bodu doporučilo příští rok opět konat tento svátek na fotbalovém stadionu. V diskuzi zazněla připomínka, domlouvat kulturní program dříve, aby nedošlo k odmítání některých souborů z důvodu již obsazených
termínů.
Kladně byla hodnocena i návštěva Generálního konzulátu Ruské federace z Karlových Varů při příležitosti
pokládání květin Česko-ruskou společností ke hrobům a památníkům padlých sovětských vojáků v našem
okrese.
Dále byly projednány úkoly spojené s přípravou voleb do PS PČR. Byl upřesněn počet akcí konaných v našem
okrese i v celém kraji dle POZ podzimních voleb. Byly vytipovány linky ČSAD pro výlep plakátů včetně počtu
plakátů, kterým bude výlep zajišťovat stranická organizace v okrese. Činnost kandidátů při krajské a okresní
kampani. Ke kontaktní kampani okresní bylo rozhodnuto upravit leták, kde bude zhodnocen volební program
v minulém období. V dalším období nás čeká příprava okrskových volebních komisí.
Plán práce na 2.pololetí roku 2017 byl projednán členy OV bez připomínek. Byla řešena otázka členských
schůzí ZO, docházka členů na tyto schůze, jejich mobilita, včetně placení členských příspěvků jednotlivými
členy. Předsedům ZO KSČM byl dán úkol: do konce roku ZO KSČM projedná pasivitu některých svých členů.
Přítomní byli seznámeni s plněním rozpočtu OV KSČM za I/IV 2017. Ukázalo se, že OV KSČM Rokycany
hospodaří dobře a zodpovědně. Na OV KSČM dojde v následující době k výměně garážových vrat, instalován
přívod elektřiny do garážových prostor, včetně dokončení opravy střechy nad těmito prostorami.
Předseda OV KSČM Rokycany podal informaci z vyšších stranických orgánů, dále řešení organizačních otázek při zajišťování současných úkolů, včetně problému Rokycanské nemocnice. Plénum OV KSČM vyjádřilo
zásadní nesouhlas s uzavřením gynekologicko-porodnického oddělení.
Řídící zasedání popřál všem přítomným příjemné prožití léta.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

Z vystoupení soudruha Josefa Švarcbeka
na zasedání ÚV KSČM
Ve slušné kapitalistické společnosti se nemluví o penězích, které dostávají zaměstnanci, je to dokonce zaneseno i v pracovních
smlouvách. My však nejsme kapitalistická
organizace. Stále víc a víc je i u nás zřejmé,
že veškerá revolučnost u našich členů končí
tím, když dosednou na dobře placenou pozici či na několik dobře placených pozic. Tyto
dobré odměny jsou získány díky těm, kteří
platí členské příspěvky, či dávají hlasy ve volbách. Pokud od nás budou odcházet nespokojení členové nebo budou voliči preferovat
jinou akčnější stranu, tak se bude zmenšovat
i počet těch dobře placených pozic. Placení
funkcionáři si musí uvědomit pro koho a díky
komu berou dobrý plat. Na druhou stranu
není možné požadovat, aby pro nás lidé dělali zadarmo, když vidí vysoké platy funkcionářů a oni z toho nic nemají. Musíme posílit
finanční zdroje na místních, okresních a krajských úrovních, abysme mohli pokračovat v
práci a získávání členů a osobně oslovovali
občany. Minulé, centrálně vedené kampaně za využití zprofanované agentury paní Mrencové, která
pro nás nepracovala z přesvědčení, ale jako špatný žoldák, kterému se povedlo odstřelit hejtmana
Haška. Haška nemusíme litovat, ale můžeme litovat, že jsme nevyužili potenciál a nadšení našich lidí!
Navrhuji, aby se kandidáti na poslanecké funkce zavázali uhradit do stranické pokladny vyšší částky
(vše co překračuje dvojnásobek průměrného platu v republice) abysme mohli financovat lidi dole
a zároveň mohl být zřízen svépomocný fond. Pokud vím, jsme kolektivistická, solidární strana, která
pomáhá svým členům v nouzi!
Jak víte, jsem ze západních Čech. To, jak proběhly loňské krajské volby bylo pro mě velmi poučné. Zejména zvolení pana Bernarda , bývalého generálního ředitele Škody Transportatin je velmi
zneklidňující. Vůbec to, že tento exponet podivné kapitalistické firmy, vygenerované privatizací škodovky se za půl roku od vstupu do ČSSD stal hejtmanem. Další zneklidňující jsou informace, že jej
tam prosadil bývalý hejtman za ČSSD a současný ministr vnitra Chovanec. Nad tím kroutí hlavou i
mnoho členů sociální demokracie. Je třeba připomenout, že někteří současní vlastníci Škody Transportation byli odsouzení za praní špinavých peněz v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné a.s.
A nyní tito šikovní privatizátoři, kteří škodovku rozprodali cizímu kapitálu, připravují zbývající prodej Škody Transportation za 50 miliard čínskému investorovi. Tak to je parta, která nyní vládne
v Plzeňském kraji. Připomínám to proto, že je to hrůzná ukázka propojení politiky a žločinného kapitálu počesku. Pro mě jako komunistu je i hořkou pilulkou, jakým způsobem si hejtman Bernard řekl
o to, kdo bude v čele kontrolního výboru.

...pokračování na str. 4
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Lidice stále varují!
Zástupkyně Levicových klubů žen (LKŽ) z celé republiky se zúčastnily dne 10.6.2017 pietního aktu v Lidicích u příležitosti 75.výročí
vyhlazení obce. Nemohly chybět ani členky z okresu Rokycany.
Po skončení oficiální části programu převzaly iniciativu okresní výbory KSČM a Levicové kluby žen. Položily jsme květiny k soše
Lidické ženy s růží, jež symbolizuje osud 60 lidických žen zahynuvších v letech 1942-1945. Předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa
Šlahůnková zde s odkazem na rozmach terorizmu ve světě poznamenala, že se do našich životů vrátil strach – strach o své blízké,
děti a vnoučata, aby se ve zdraví vrátili domů.
Pak jsme za doprovodu politiků a příznivců KSČM přešly k Pomníku dětským obětem války od sochařky Marie Uchytilové. Zde zástupkyně každého kraje pokládají bílé květy. Po procházce růžovým sadem jsme Lidice opustily a na zpáteční cestě domů jsme ještě
navštívily Prahu, Petřín a jeho zahrady.
								
Svatava Váňová, Jitka Hejlová

Tradiční Den s koňmi
Již tradiční den dětí s koňmi se uskutečnil dne 24.června 2017 v Mirošově na Kamínkách – Stáj Mudra. Akce je pořádána za podpory plzeňského krajského výboru KSČM a okresního výboru KSČM Rokycany a dalších sponzorů. Tradičně jsme nafukovali balonky
s logem KSČM a rozdávali dětem lízátka s třešničkami. Tak jako každoročně byla připravena pestrá nabídka soutěží, do kterých bylo
přihlášeno 194 dětí. Dále zde bylo množství ukázek, např. jízda na koních přes překážky, záchranáři ČR, Hasičský záchranný sbor, terénní automobily, kynologický klub z Hrádku a další. Účast na této akci odhadem 350 dětí a 600 dospělých a další lidé zabezpečovali
jednotlivá stanoviště a obsluhu stánků. Závěrem lze konstatovat, že akce byla velmi úspěšná, dle mého názoru patří mezi největší
akce kraje a je obrovskou prezentací naší práce a strany.
								
Jiří Zajíček
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...pokračování ze str. 2
Myslíte si, že současná KSČM je moderní dynamická strana, která nabízí přitažlivé
řešení krize společnosti pro většinu pracujících a občanů Česka? Straníci i další občané,
se kterými se setkávám a mluvím si to nemyslí.
Sdělují, že působíme spíš jako spolek seniorů
bez přitažlivosti pro mladou generaci nebo
jako béčko ČSSD.V tomto směru máme ještě co zlepšovat. Pokud nezískáme nespokojené pracující a mladou generaci, tak nemáme
budoucnost! Musíme s tématy , která zajímají
veřejnost přicházet. Nesmíme se soustředit na
politikaření ve sněmovně. Zde nemáme stejně
šanci něco prosadit. Musíme jít mezi lidi!
Dovolím si navrhnout jedno důležité
téma do voleb, které zajímá téměř celou společnost bez rozlišení politické preference. Je to
amnestie Václava Klause, která zvedla ze židle
většinu národa i soudce, kteří zírali s otevřenou pusou, co si odcházející prezident dovolil.
Domnívám se, že je potřeba již nyní vystoupit
s požadavkem zrušení amnestie, stejně jak se
to nyní odehrává na Slovensku. Zde můžeme
důsledným a zásadovým postojem získat přízeň veřejnosti.
Na záver chci říci, že si uvědomuji složitost naší současné situace, proto jsem si dovolil dnes vystoupit se svými poznatky a návrhy. Pokud neuskutečníme pozitivní změnu,
tak po volbách bude naše setkání ještě trpčí.
My komunisté pracujeme pro budoucnost,
tím se lišíme od obchodníků s mocí. Marx se
nedožil realizace svého snu. Trvalo 69 let od
vydání Komunistického manifestu než došlo k
prvnímu pokusu o realizaci státu pracujících a
spravedlivé společnosti. dlouhá cesta.

JUBILEA
ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ
2017
červenec
70 let
75 let
		
90 let
91 let
		
94 let
95 let

Srpen

55 let
65 let
70 let
		
75 let
		
80 let
90 let
92 let
94 let

září

65 let
85 let

Jana Čadová, Mirošov
Jiří Flajšhans, Dobřív
Marta Rainkeová, Břasy
Oldřich Švec, Dobřív
Magdaléna Staňková, Hrádek
Václav Dongres, Mýto
Olga Vildová, Volduchy
Božena Pavelková, Rokycany
Pavel Rychlý, Hrádek
Ivan Schořovský, Rokycany
Zora Petražová, Strašice
Milena Frantesová, Kamenný Újezd
Stanislava Týcová, Skořice
Anna Tůmová, Holoubkov
Jana Šístková, Přívětice
Josef Murín, Strašice
Čestmír Vaněk, Rokycany
Helena Stáňová, Hrádek

Anna Šatrová, Rokycany
Marie Kuncová, Mýto

Všem našim jubilantům
přejeme vše nejlepší!

Čest práci.

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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