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Je konec ledna. Čeká nás konference a další sjezd. Tento rok nás ale
hlavně čekají volby. Možná ty nejdůležitější pro náš každodenní život,
protože ti panáci v Praze budou vždycky kecat a vymýšlet nesmysly, a
na ty moc nedosáhneme. To, co vymyslí zastupitelé na obci, nás
ovšem ovlivňuje hned. Hned to můžeme probrat se sousedy
v obchodě, hned si můžeme jít stěžovat starostovi. Taky máme
možnost to nejvíc ovlivnit, protože jim můžeme na jednání všechno
říct. A navíc se tohoto rozhodování můžeme přímo účastnit.
Blíží se komunální volby. Možná si někdo řeknete, že je dost brzo, ale
to opravdu není. Je nejvyšší čas začít oslovovat lidi, kteří do toho
půjdou s námi. Je nejvyšší čas začít přemýšlet, co se dá v obci zlepšit.
Loni jsme volby projeli, ale „komunál“ je přece o něčem jiném. Lidi
se navzájem znají a vědí, co od sebe můžou čekat. Tyto volby, hlavně
na malých obcích, jsou jen velmi málo ovlivněné celostátní politikou.
Taky proto máme největší šanci v nich stále uspět. A ukázat, že jsme
sice prohráli jednu bitvu, ale bojujeme dál a budeme se za lidi prát i
z těchto pozic. Samozřejmě to od nás vyžaduje nějakou aktivitu.
Musíme najít poctivé a čestné lidi, kteří se nebudou stydět za značku
KSČM a kteří této značce nebudou dělat ostudu. To, že „zatím“
nejsou členy strany, nám asi nevadí. Osobně mám dobrou zkušenost
s oslovováním dětí a vnuků našich dlouholetých členů. Ale to je na
každém z vás. V roce 2010 jsme v okrese Břeclav vyslali pod naší
záštitou „bojovat“ 474 kandidátů a 66 z nich uspělo, o čtyři roky
později už to bylo jen 412 kandidátů, ale stále jsme si udrželi 63
zastupitelských pozic. V roce 2018 jsme klesli na 34 zastupitelů z 316
kandidujících. Pojďme to zkusit tento rok zase trochu vytáhnout! Asi
už nedáme 149 zastupitelů jako v roce 1998 ale dáme aspoň 50?
Katka Stiglerová

Z WEBU KSČM
KSČM je zásadně proti snížení ochrany zaměstnanců a
privatizaci veřejných služeb
Vláda Petra Fialy tento týden při hlasování o důvěře vlády
v Poslanecké sněmovně představila priority svého vládnutí v
programovém prohlášení. Tento dokument je plný nedoložených
slibů, řada cílů postrádá vazbu na realitu a některé kroky vlády od
jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu.
K nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní
lidé. Populistická hra na nový úsporný rozpočet míří totiž k tomu, že
se vláda chystá šetřit na lidech, kteří se nemohou snadno bránit.
Konec levné práce se zjevně odkládá a výdaje na mzdy ve veřejném
sektoru budou redukovány. Platy úředníků se zmrazí a i
v preferovaných oborech bude jejich reálná hodnota klesat.
Vláda uvažuje o snížení příspěvku na sociální pojištění ze
strany zaměstnavatelů a o dobrovolném doplňkovém zdravotním
připojištění. Komunisté zásadně odmítají takové zásahy do odvodové
soustavy, které by mohly zničit důchodový systém, zdravotnictví,
sociální služby a tím prohloubit nerovnost garantované všeobecné
péče.
Pod zástěrkou vládního požadavku větší flexibility zákoníku práce se
skrývá menší ochrana pracovně právních vztahů a pracovně
orientovaných jistot zaměstnanců. Jejich představou je i možnost
dávat výpověď bez udání důvodů. Tlak na domácí zaměstnance chce
vláda zvýšit dovozem agenturních pracovníků ze zahraničí.
KSČM odmítá jakékoli snahy o další oklešťování již tak
neuspokojivých práv zaměstnanců. Zároveň odmítáme praxi
pracovních agentur nedostatečně odměňujících a vykořisťujících
pracující.
Autor: VV ÚV KSČM
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VLK
Věra Levá
Topím se, tonu,
kdosi mě srazil ze srázu
do moře informací – topím se,
do moře přecpaných marketů – topím se,
do moře mobilů, internetů, dronů,
do moře sexu – topím se, tonu,
do moře kriminálek, kriminálníků, kriminality,
do moře hrůz, lebek, násilí, rivality,
do moře nenávisti, závisti, cynismu.
Topím se, tonu,
vnímám nešťastné tváře tonoucích kolem,
vnímám přešťastné tváře plavců,
vnímám vítězné vytí VLádnoucího Kapitálu,
vítězné vytí VLKa.
VLK vyje, krev smyje jménem demokracie.
Starý, zkušený VLK mazaný jak liška, chytrý jak opice,
schválně a účelně sráží nás do moře,
bojí se všech lidí, tonoucí vydírá,
z tonoucích svobodně vybírá, vyžírá
karkulky, babičky,
dospělé i dětičky,
kdo není blb naivní,
ví, že VLK je maligní.
VLK tyje, já tonu, lži mě zahlcují,
přesto vnímám bóje pravdy, co kolem mě plují.
Vnímám, myslím, tedy jsem! Jsem! Tedy i budu!
Zkouším plavat,
už vím jak,
už vím kam,
už vím proč.
Už vím, s kým budu!
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STŘÍPKY
Střípky pravdy
1. L. Man: Bez médií nelze vyhrát volby ... Všechna média byla
před volbami v rukou dnešních vítězů ...
2. HN 2. 11.: Lidé v říjnu zvolili pravici, zapomněli, že už vládla,
že rozkradla a rozprodala republiku, zprivatizovala byty, dala
církvi majetek, objímala se se sudeťáky, rozbila
Československo, zavlekla nás do NATO a EU, zlikvidovala
úroveň školství, český průmysl, zemědělskou soběstačnost,
pošlapala vztahy s Ruskem a Čínou.
Teď zvolená pravicová vláda dá lidem:
 další privatizaci,
 drancování národního bohatství,
 energetickou chudobu,
 nekontrolovaný růst cen,
 předražené bydlení,
 exekuci občanům,
 zmrazení důchodů a platů,
 rušení slev na jízdné,
 větší zpoplatnění ve zdravotnictví a ve školství,
 jednostrannou zahraniční politiku,
 oslabení suverenity naší země,
 pokusy o likvidaci prezidenta...
Lidé zapomněli zvolit do sněmovny hlasy, které předkládají
řešení těchto problémů...
3. M. Hoření: ... V parlamentu není také nikdo, kdo by řekl, jaké
nebezpeční hrozí harašením zbraní při přibližování NATO
k ruské hranici...
4. HN 26. 10.: ... Budeme si muset zvyknout na to, že skončila
éra demokracie, že začalo totalitní období, kdy bohatí budou
více bohatnout, chudí chudnout ...
5. L. Jelínek: ... Mluvit premiér Fiala umí, ale místo slov by měl
servírovat činy...
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6. HN 29. 10.: ... M. Vystrčil je členem politické party, která se
potřebuje zbavit M. Zemana, a to jakýmkoliv způsobem, neboť
je pro ně překážkou v zneprávnění naší republiky...
7. HN 11. 12.: ... Od r. 2000 denně (!!!) ubude průměrně v ČR
17,9 ha zemědělské půdy. Je to velká škoda nebo přímo
zločin...
8. V. Filip: ... Většina Evropy je prolezlá do morku kosti uměle
pěstovanou stupidní nenávistí vůči Rusku a Číně. USA
s věrným
evropským
služebnictvem
vyzývají
k diplomatickému bojkotu zimních OH v Číně ... Je to odporně
špinavá politika, a proto, sportovci a vy, co fandíte fair play,
uchovejte si čisté ruce!...
9. Slovanská vzájemnost č. 256/21: ...Špatné a zrádné je, že naši
poslanci zakázali
Rossatomu zákonem LEX Dukovany
dostavět blok jaderné elektrárny, kterou sám vystavěl ...
10. K. Klimša: ...To, co je dnes nazýváno zahraniční politikou, je
linie závislé kolonie země, která rezignovala na svou
suverenitu...
11. J. Šenfeld: ...20letá intervence v Afghánistánu si vzala na
240 000 životů. Nám vzala 14 vojáků a 20 mld. Kč !!! Nešlo o
demokracii, svobodu a lidská práva, šlo o nerostné suroviny,
opium, strategické postavení...
12. J. Doubrava: ...Kam vlezli Američané, tam rozpoutali válku.
Když neměli záminku, tak si ji vymysleli ...
13. J. Kojzar: ...Když američtí vojáci zabili bin Ládina, byli
vyznamenáni a celý svět jim tleskal. Když ruský občan
Krasikov zabil v Německu čečenského vůdce teroristů, byl
odsouzen na doživotí!!! Ten čečenský byl totiž „náš terorista“,
tj. protiruský...
14. V. Filip: ...Premiér Fiala a ministr Lipavský mají velmi silné
vazby na B. Posselta a jeho sudetské Němce. Nejde o
smiřování s Němci, ale o smiřování s fašismem ...
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15. L. Procházková: ...Náš národní stát je předáván znovu pod
cizí správcovství ... Komisařka Jourová je jen špičkou ledovce,
protože „pátá kolona“ skrývající se pod hladinou frází o
demokracii a právech prorůstá společností jako metastázová
rakovina ... Mladí ve své naivitě a nevzdělanosti netuší, čemu
slouží. Jde o zradu... Největší zradou je přepisování dějin,
protože bere půdu pod nohama a bourá zeď, o kterou se národ
opírá.
16. V. Filip: ...U nás se ztrácí morálka nebo historická paměť
národa... Lidem je 24 hodin denně formováno médii a politiky
veřejné mínění, a tak klidně budou tvrdit, že raději nebudou
jíst, topit a svítit, jen aby se k moci nedostali komunisté, nebo
aby to či ono nebylo z Ruska a Číny.
17. K. Konečná: ...Musí se zastavit propojování EU a NATO,
zastavit vytváření evropské armády, zastavit harašení zbraní.
Evropa potřebuje MÍR a celoevropskou, celosvětovou
ekonomickou SPOLUPRÁCI...
18. K. Konečná: ... Plyn a elektřina do rukou státu !!!...
19. HN 26. 10.: ...Nejsme ohroženi ani Ruskem ani Čínou. Jsme
ohroženi současným, tj. nadnárodním kapitalismem, jehož
hlavním cílem je zlikvidovat národní státy, aby člověk se stal
demoralizovaným jedincem, který je snadno ovladatelný...
Proto rozkládá:
 výchovně vzdělávací systém (překroutí dějiny husitství,
obrození, dělnického hnutí, válek),
 rodinu (místo otce a matky zavádí rodič 1 a rodič 2),
 sociální úsilí (místo boje proti vykořisťování
pracujících zavádí boj pouze za respektování
pracujících),
 národní uvědomění (vlastenectví nahrazuje
evropanstvím a světoobčanstvím)...

T. G. Masaryk: „Bez národa nejsme nikdo ničím...“
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NAŠI JUBILANTI
Únor
Anděla Pohanková
František Vykoukal
Ludvík Jančar
Jiří Dusil
Stanislav Cibulka
Emilie Valigurová
Vlastimila Žaludová
Vlaďka Tučková
Květoslava Lysoňková
Petr Drbola
Antonín Kresničer
Květoslav Burián
Marian Hába
Jaroslav Procinger

Velké Pavlovice
Perná
Týnec
Lednice
Lanžhot
Klentnice
Mikulov
Vranovice
Moravský Žižkov
Velké Pavlovice
Bulhary
Břeclav
Mikulov
Němčičky

93
92
91
90
80
75
75
75
75
75
75
70
45
40

let

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě

Gratulujeme!
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Usvědčený sedmilhář!
Dojemné, jak Rakušan chválil Farského za rozhodnutí vzdát se
mandátu. Jenže ten to neudělal dobrovolně! Ještě před pár dny nadutě
prohlašoval, že se mandátu nevzdá. A lhal. Lhal celému národu, když
tvrdil, že se dozvěděl o školení v USA až po volbách. Lhal, když
tvrdil, že stáž je šestiměsíční, přitom dnes i STAN přiznává, že je na
osm měsíců. Lhal o tom, kdo mu doporučil ponechat si mandát. A teď
mu mám věřit, že se v něm hnulo svědomí? Kdepak. Obyčejná
vypočítavost z toho přímo číší!
Autor:
Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM a poslankyně Evropského
parlamentu

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st. a
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ
Požadavky na otisknutí Vašich příspěvků podávejte redakční radě nebo na
OV KSČM v Břeclavi (Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav) vždy do 15. dne
měsíce. Příspěvek označte heslem „ZPRAVODAJ". Příspěvky mohou být
redakčně upravovány a kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny.
e-mail redakční rady:
e-mail OV KSČM Břeclav:

zpravodaj.breclav@seznam.cz
tajemnik.breclav@kscm.cz

www.kscmbreclav.cz [- 8 -]

