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

INFORMACE Z NAŠÍ STRANY
INFORMACE Z ČINNOSTI OV KSČM ROKYCANY V DOBĚ PANDEMIE
Soudružky a soudruzi.
OV KSČM Rokycany v uplynulých dvou měsících
byl ovlivněn „nouzovým stavem“ na základě jeho vyhlášení Vládou České republiky. VV ÚV KSČM doporučil
okresním výborům, aby upravily pracovní dobu tak, aby
pokud je to možné, pracovali jejich členové z domova. Toto
opatření bylo směrováno k práci OV v jiných podmínkách
než byla doposud. Přes to byla tato práce administrativní
i obsahová zabezpečena a naopak se uplatnily nové metody, jako bylo schvalování finanční zprávy, schválení nového termínu XI. sjezdu KSČM (zatím je návrh na 28. -29.
11. 2020) per rollam.
Dalším problémem, ke kterému jsme se vyjadřovali, bylo
odstranění pomníku maršála Koněva. K tomuto tématu
se elektronicky vyjadřovali předsedové OV KSČM a to
i z jiných krajů. Jednomyslně všichni tento čin odsoudili
a většinou vyzvali členy ÚV KSČM k razantnějšímu řešení
této problematiky.
Vedením strany nám doporučilo metodiku k 75. výročí osvobození. Bylo doporučeno neorganizovat hromadné
akce k těmto výročím a navštívit hroby v předepsaném
počtu, dále předalo metodiku k podzimní předvolební
kampani, hlavně po administrativní stránce. OV KSČM
Rokycany spolupracoval a vyjadřoval se k názorům
Ústředního volebního štábu, k obsahu navrhovaných
ústředních hesel pro volby roku 2020. Úkoly ze zasedání
a činnosti všech okresních výborů v našem kraji zabezpečovala telefonická a elektronická komunikace mezi zúčastněnými. Jako příklad: schválení navržených kandidátů do
krajských orgánů a Senátu.

S postupným uvolňováním opatření, související s nařízením vlády - nouzový stav - pro nás skončil k 30. 4. 2020.
Skončila i práce z domova a zkrácená pracovní doba.
Od pondělí 4. 5. 2020 pracujeme v běžném režimu. Omezení se budou nadále týkat akcí KSČM a zasedání orgánu
(odstupy, roušky a dezinfekce). Je třeba sledovat pokyny
vlády a vedení KSČM o dalším postupném uvolňování
opatření.
VV OV KSČM Rokycany zasedal 13. 5. 2020. Zhodnotil
květnové akce 2020 v okrese. 1. máj se vzhledem k epidemii neuskutečnil, pietní akt s položením květin ke hrobům a památníkům padlých sovětských vojáků proběhl 8.
5. 2020, bylo navštíveno 10 míst. Zúčastnili se ho členové
OV a na hřbitovech ve Strašicích a U Jakuba i členové ZO
KSČM.
V dalším bodě jednání dle požadavku krajského volebního štábu jsme zaslali počty skládaček na volební kampaň,
které jsme schopni roznést vlastními silami (9000 ks), i na
počet plakátů. Obsahem jednání byl i plán práce na 2. pololetí roku 2020.
V závěru zasedání byla diskuze hlavně k volebnímu programu pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Byla upřesněna příprava zasedání pléna OV KSČM Rokycany 20. 5. 2020 a následné porady předsedů ZO KSČM.
Informace z těchto zasedání bude uveřejněna v příštím
vydání „Listů z Rokycan“.

Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany
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SLOVO OBČANŮ

- Otázka: co Vás zaujalo v poslední době? Odpověď: nedávno jsem zaslechl názor, že stále řešíme jak zahubit
hraboše, kteří likvidují úrodu, ale i my sami sebe každým
dnem likvidujeme po celém světě a říkáme, že je to v rámci
hlídání demokracie - to nechápu.
- Jeden občan mi položil následující otázku – „Vaše strana podporuje Babiše, jeho preference rostou a Vy se neustále propadáte“ - nedokázal jsem nalézt odpověď
- Politický turista /p. Pospíšil/ opět zabodoval - chce vyhostit ruského velvyslance - ten korovir má sílu :-), působí
i na mozek některých politiků
- Je třeba zrušit Senát. Při počtu 81 senátorů a jejich
platu nás Senát stojí „ročně cca 80 až 100 mil. Kč“ přitom
ho volí jen malá část obyvatelstva - když se Poslanecká
sněmovna dohodne, tak stejně Senát přehlasuje. To by bylo
peněz do zdravotnictví, škol …..

?

PŘEČETLI JSME
ZA VÁS...

KS Spojených států k útoku na Kubánské velvyslanectví ve Washingtonu. Ve čtvrtek 30. dubna bylo
napadeno Kubánské velvyslanectví ve Washingtonu
DC. Komunistická strana USA odsuzuje nejen útok
na velvyslanectví, ale i směřování, jež zaujímá politika
USA vůči socialistické Kubě.
Naléháme na naše přátele po celém světě, aby odsoudili tuto situaci, aby odsoudily útok na velvyslanectví a
zvrácenou protikubánskou politiku Trumpovy vlády.

		

PŘIPOMÍNÁME

Dne 17. června je Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Bez vody se žít nedá.
Je to další hrozba pro celé lidstvo. Současný boj proti dnešnímu viru je jen úvod do dalšího boje, který bude mít daleko rozsáhlejší důsledky pro náš život.

VODA JE

ZÁKLADNÍ SUROVINA
NEZBYTNÁ K ŽIVOTU!
NEPATŘÍ DO CIZÍCH
RUKOU, TÍM SPÍŠ DO TĚCH
ZE ZAHRANIČÍ.
KSČM DLOUHODOBĚ
PROSAZUJE, ABY VODA
A VODNÍ ZDROJE BYLY
CHRÁNĚNY ÚSTAVOU ČR.

www.kscm.cz
facebook.com/komunistickastranacechamoravy

Více na www stránkách Komunistického svazu mládeže http://www.ksm.cz/

?

HISTORIE

Návštěva prezidenta republiky Dr. Eduarda BENEŠE v Rokycanech 15. června 1945
Pan prezident Dr. Edduard Beneš přijel na rokycanské náměstí cestou posypanou kvítím přesně ve stanovený čas,
v 9.45 hodin.
Z jeho úst zaznělo: Vážení spoluobčané, děkuji vám za vaše milé uvítání zde v Rokycanech a ve vašem celém kraji. A děkuji
vám neméně, že jste v dobách těžkého utrpení zůstali věrni našemu národnímu a také mému politickém programu a boji
o osvobození.

Stránku sestavil s.Miroslav Veselý
Oprava březnových listů:
Článek – Zamyšlení před jednáním naší strany – autor článku je s. Miroslav Veselý, nikoli s. Kavij
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VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM...

NEZAPOMENEME

Členové OV KSČM Rokycany si připomněli 75. výročí osvobození naší vlasti. 8. května navštívili hroby a památníky padlých sovětských vojáků, na 10 místech našeho okresu položili květiny za to, že při osvobozování našeho okresu obětovali
sovětští vojáci své životy. Některé hroby jsou rozesety v brdských lesích na místech, kde rudoarmějci padli v boji s německými
okupanty. U každého hrobu byly položeny rudé karafiáty. Je potřeba připomenout, že i v dnešní době je o hroby pečováno
členy KSČM i místními obyvateli.
Město Rokycany je i místem setkání Rudé armády s americkými jednotkami. Pomník na demarkační linii je jeho symbolem.
Položeny květiny byly i k sochám, které jsou umístěny ve Vojenském muzeu na demarkační linii v Rokycanech, konkrétně k
bustám gen. Rybalkova a gen. Robertsona, kteří veleli vojskům při tomto setkání. Dalším místem pietního aktu je náměstí 5.
května v Rokycanech, kde je uložena prsť z bojišť od Stalingradu, Leningradu a Sokolova.
Všichni padlí při našem osvobozování, a to nejen v rokycanském okrese, si zaslouží úctu nás všech.

společný hrob padlých sovětských vojáků v Mýtě

pomník a hrob sovětského vojáka zemřelého v roce 1945,
pochovaného na hřbitově U Jakuba v Mirošově

hrob sovětského vojáka Strašice

demarkační linie v Rokycanech

Holoubkov

Vojenské muzeum
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Volby do krajského zastupitelstva
PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU
Nezadluženost kraje je hlavním znakem odpovědného hospodaření

(podpora vyrovnaného rozpočtu a efektivního hospodaření Plzeňského kraje)

S nemocnicemi a zdravotní péčí nelze nikterak spekulovat ani kšeftovat

(odmítáme snahy některých pravicových subjektů o privatizaci krajských nemocnic a také tendence k omezování jejich provozu)

Bezpečnost, ochrana života, zdraví a majetku občanů nejsou pro nás jen planou frází

(v rámci reálných kompetencí kraje, za aktivní spolupráce s příslušnými orgány, zajistíme klidný a bezpečný život obyvatelstva)

Infrastrukturní sítě jsou nezbytnou podmínkou kvalitního života obyvatel našeho kraje

(nepřipustíme ztrátu dopravní obslužnosti, zaměříme se na opravy silnic ve správě kraje, zajistíme všem občanům přístup k pitné
vodě, což doposud není všude samozřejmostí)

Venkov musí zůstat místem pro stejně kvalitní a plnohodnotný život, alespoň takovým, jakým je život ve městě

(podpoříme obce nejen konkrétně a přesně zacílenou dotační politikou, vyvineme snahu o změnu v rozpočtovém určení daní
ve prospěch obcí aj.)

Školská soustava zřizovaná krajem musí projít nezbytnou modernizací

(zajistíme rekonstrukci školských budov, jejich modernizaci a dovybavení učeben dle evropských standardů)

Chybějící sociální zařízení nemohou nadále snižovat kvalitu života našich seniorů a dalších skupin, tzv. hendikepovaných, občanů

(prosadíme vybudování domů seniorů, domů s pečovatelskou službou a dalších chybějících sociálních zařízení, a to
i za využití evropských fondů)

Na krajské kandidátce KSČM jsou z našeho okresu následující kandidáti:
JUDr. Zdeňka Lišková
66 let, vdova, advokátka, vysokoškolské vzdělání PF UK Praha, člena Zastupitelstva PK, členka Zastupitelstva města Rokycany, předsedkyně kontrolního výboru.
V případě zvolení bych se chtěla věnovat oblasti investic a majetku kraje

Bronislav Šulc
Jmenuji se Bronislav Šulc. Narodil jsem se a žiji už 30 let v Rokycanech. Jsem svobodný a bezdětný.
V současné době pracuji v rodinné firmě zabývající se gastronomii, jsem zastupitel města Rokycany
a člen komise pro mezinárodní vztahy. Výborně ovládám německý a velmi dobře anglický jazyk. Vystudoval jsem Automatizační technologie. V zastupitelstvu kraje se chci věnovat zejména oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.

Další navrhovaní kandidáti:
Miroslav Vild – místostarosta obce Holoukov
Ladislav Jelínek – OSVČ v oblasti kominictví
Jiří Zajíček – důchodce

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
Listy z Rokycan. Zpravodaj OV KSČM Rokycany. Neprodejné, pro vnitřní potřebu.
Dostupné celobarevně ve formátu PDF na http://rokycany.kscm.cz

