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Okresní konference
V sobotu 12. 2. jsme se sešli
v sále Dělnického domu ve
Tvrdonicích
na
okresní
konferenci. Úkolem bylo zvolit
funkcionáře
do
okresního
výboru a navrhnout naše
zástupce
do
vyšších
stranických orgánů. Hlavním
tématem diskuse měla být a
byla úprava Stanov KSČM.
Úvodní slovo si samozřejmě
vzal dosavadní předseda OV s. Šprtel, který přivítal všechny delegáty
i hosty za jednotlivé spřátelené organizace. Kromě delegátů zvolených
na výročních členských schůzích, členů OV, KRK a KRoK byli
přizváni k jednání i navržení kandidáti. Po nezbytných procedurálních
otázkách byli všichni přítomní seznámeni s volebním řádem a všemi
kandidáty navrženými do jednotlivých funkcí. Všichni kandidáti měli
možnost se v rámci diskuse představit.
Této možnosti využily s. Stiglerová a s. Švendová. S. Stiglerová
mluvila o svém pojetí pojmu komunista, zmínila složitou situaci ve
straně a zdůraznila potřebu společné práce pro KSČM. S. Švendová
přiblížila spojení svého zaměstnání a stranické práce.
V další diskusi si vzal jako první slovo s. Šprtel a vyjádřil se
k plánované úpravě stanov. Promluvil i o ohýbání stanov v minulém
období. S. Štěpaňuk si vyžádal delší čas pro svůj diskusní příspěvek a
vedle svých připomínek ke změně stanov mluvil o zkušenostech
s Haló novinami, o zážitcích na akcích KSČM i o své práci učitele.

Své zdravice přednesli i zástupci spřátelených organizací. Za ČSBS
vystoupil s. Vaněk a za KČP s.
Strušková. S. Vaněk vyslovil
poděkování
za
spolupráci
s KSČM. Využil této příležitosti
a předsedovi OV s. Šprtelovi
předal pamětní medaili ČSBS.
S. Kovařík trochu více rozebral
situaci okresu a celé KSČM
z ekonomického
hlediska.
Pochválil předsedu OV za
správnost rozpočtů i financování. Náš okres, i díky svému vedení,
nemá problém s nedostatky v rozpočtech ani ve vyúčtování.
V další diskusi se vyjádřili například s. Šlancar nebo s. Lysoňková.
Na začátku obědové přestávky byli ještě jednou všichni delegáti
vyzváni, aby si odhlasovali a mohla začít pracovat volební komise.
Asi nejdůležitější součást konference – volby, tedy dopadly takto.
Funkci předsedy OV KSČM i
počtvrté obhájil s. Šprtel a
povede náš okres ještě
minimálně další dva roky.
Z pozice této funkce se
automaticky stává i členem OV
a VV OV KSČM Břeclav a
také členem KV a VV KV Jm
kraje. S. Šprtel bude za náš
okres i nadále jezdit i na
jednání Ústředního výboru KSČM. Také složení okresní revizní a
okresní rozhodčí komise zůstává stejné jako dosud. Oba dva
předsedové těchto komisí, s. Kovařík a s. Blažej, budou zároveň členy
krajské revizní a rozhodčí komise. Jako členka JmKV KSČM bude
s předsedou OV jezdit do Brna s. Stiglerová. Členy OV KSČM pro
další dva roky byli zvoleni ss. Hájek, Chmela, Kadlec, Kopeček,
Kresničer, Laucká, Lehutová, Lyčka, Stiglerová, Šišulák, Švendová a
Živná.
Tím okresní konference skončila a může začít práce nového okresního
výboru.
Všem zvoleným přejeme hodně zdaru při plnění svých úkolů.
Katka Stiglerová
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Z WEBU KSČM
KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!
KSČM rozhodně protestuje proti neskrývaným válečnickým
ambicím pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a
Pirátů. Ta velmi usilovně podporuje současnou eskalaci napětí
v Evropě a válečné přípravy USA a agresivního válečného paktu
NATO související se stávající situací na Ukrajině. Součástí této
politiky byl vládou schválený dar více než 4 tisíc kusů dělostřelecké
munice za téměř 37 milionů korun, směřovaný na Ukrajinu.
Ministryně obrany Černochová však opakovaně zdůraznila, že mohou
následovat i další zbrojní dodávky a dokonce zmínila i možnost
vyslání vojáků Armády České republiky na Ukrajinu. Ostudná
návštěva ministra zahraničí Lipavského na jihovýchodě Ukrajiny pak
byla demonstrací podpory nejen kyjevského režimu, ale i válečných
příprav a symbolem naprostého úpadku, do kterého se dostala česká
diplomacie.
Stále nové síly paktu NATO se v současnosti přesouvají na území
střední a východní Evropy. Navzdory mohutným protestům
slovenských občanů a jejich většinovému nesouhlasu byla před
několika dny prosazena mezinárodní dohoda umožňující
ozbrojeným silám USA využívat letecké základny na Slovensku.
Obdobnou smlouvu umožňující permanentní přítomnost vojsk USA i
v naší zemi přitom prosazují také představitelé současného
pravicového vládního slepence. V následujících dnech se pak
připravuje průjezd dosud největšího konvoje armády USA přes naše
území. V rámci provokačních vojenských manévrů Saber Strike 2022
by se mělo republikou směrem na východ přesunovat na 1800 vojáků
a 700 kusů
vojenské techniky.
Navzdory mohutným
propagandistickým kampaním a mediální blokádě demonstrují proti
tomuto vývoji lidé svůj nesouhlas na řadě shromáždění v České
republice, na Slovensku i v dalších zemích.
KSČM principiálně odmítá, aby se Česká republika podílela na
zvyšování mezinárodního napětí a nebezpečí nové války.
Komunisté zásadně nesouhlasí s vojenskou i politickou podporou
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válečných příprav ze strany české vlády a zatahování naší země do
možného válečného konfliktu. KSČM protestuje proti dalším
přesunům vojsk paktu NATO směrem na východ a rozhodně
nesouhlasí s jakoukoli přítomností cizích vojsk na území České
republiky. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize
související se situací na Ukrajině mírovými a diplomatickými
prostředky, například v Normandském formátu, na základě
mezinárodního práva, Charty OSN a Minských dohod. Společně
s mnoha dalšími občany jsou komunisté odhodláni udělat vše pro to,
aby bylo nebezpečí války odvráceno.
Autor: VV ÚV KSČM

KSČM odmítá vládní dar munice na Ukrajinu!
Aktuální návrh ministerstva obrany, vycházející z agresivní politiky
paktu NATO, ještě více eskaluje současné napětí a hrozby války v
Evropě. Mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi, kterou se vláda
zřejmě neobtěžovala zabývat, přitom zakazuje prodávat zbraně tam,
kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt.
KSČM rozhodně nesouhlasí s tím, aby se Česká republika
jakkoliv podílela na zvyšování válečného nebezpečí. Z tohoto
důvodu jsou komunisté zásadně proti záměru vlády Petra Fialy
zajišťovat zbrojní dodávky na Ukrajinu. KSČM prosazuje snižování
napětí v Evropě a řešení krize související se situací na Ukrajině
mírovými a diplomatickými prostředky na základě mezinárodního
práva, Charty OSN a Minských dohod.

Vyzýváme vládu, aby řešila narůstající množství
problémů českých občanů a ne si v bezpečném zázemí
realizovala své válečné choutky!
Autor: ÚV KSČM
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STŘÍPKY
W. BRANDT: „...Mír není všechno, ale všechno je nic bez míru...“
Veškeré současné dění v Evropě nahání obyčejným lidem strach –
strach z války.
Někteří říkají: Žádná válka nebude, ti „nahoře“ nejsou hloupí, vědí, že
by nešlo o Ukrajinu a Rusko, ale o zničení mnoha zemí, dokonce
planety.
Někteří říkají: Rusko je agresor, napadne Ukrajinu, Pobaltí, Polsko,
Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česko, protože chtějí obnovit
SSSR. Jen USA nás zachrání!
Někteří říkají: Rusko se bojí, protože tuší, že Americe jde o Rusko a
ví, že veškeré současné dění v Evropě je dlouho připravovaná
komedie zvaná „Ukrajina“, nacvičená Washingtonem a násilně nám
vnucená. V této komedii nejde Washingtonu o Ukrajinu (tento
zubožený, zfašizovaný stát nechce ani Rusko), ale jde o tři věci:
1. O zisky za ohromné množství nahromaděných zbraní udané
v nějaké válce (stačí „válčičce“) a o zisky za zkapalněný
plyn dovážený do Evropy místo ruského z nového NORD
STREAM 2.
2. O hegemonii čili vládu nad světem. USA už má v 150
zemích přes 700 vojenských základen a od roku 1945
provedly vážné zásahy na více než 70 národech pomocí
„systému 3D“, tj. začne dezinformací, následuje
destabilizace, dokončí destrukcí země.
3. O Rusko – jeho bohatou Sibiř. Proto obklopuje Rusko
„naťáckými“ základnami čili svými, má totiž v NATO přes
80 % vojáků, důstojníků i zbraní. Proto podporuje „pátou
kolonu“ Navalného a spol. Proto rozdmýchává antirusismus
podle 150 let starého receptu prvního říšského kancléře
Bismarcka: „Rusko může být oslabeno pouze oddělením
Ukrajiny…Je nezbytné ji nejen odtrhnout, ale postavit ji
proti Rusku…najít a vychovat zrádce v elitách a jejich
prostřednictvím změnit vědomí národa tak, aby podvědomě
nenáviděli všechno ruské!!!“
V. FILIP říká: Nejde házet americké politiky do jednoho pytle. Žasl
jsem nad komentářem P. Buchanana (poradce Nixona a Forda):
Rozšíření NATO bylo nejosudovější chybou americké zahraniční
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politiky v celé éře po studené válce... Jsme blízko bodu zkřížení mečů
s Ruskem, neboť jsme porušili všechny sliby a záruky Gorbačovovi...
Rusko není agresor, potřebuje jen splnit sliby:
• od USA (od J. Bakera – ministr zahraničí 9. 2. 1990),
• od Velké Británie (J. Major – premiér – březen 1991, D.
Hurd – ministr zahraničí 26. 3. 1991),
• od Francie (F. Mitterand – prezident)
• od Německa (H. D. Genscher – ministr zahraničí, H. Kohl –
kancléř)
• od NATO (M. Woerner – generální tajemník).
Sliby o tom, že NATO se nebude rozšiřovat k hranicím Ruska,
které má obyčejný strach o svou zemi.
Naše vláda a politici Fiala, Černochová, Lipavský, Blažek,
Rakušan, Pekarová a další se nás snaží zavléct do války UkrajinaRusko, a to je trestné podle §407, 406 – Podněcování k útočné
válce a Příprava útočné války. Rusko je zrazeno bratry Slovany a
všemi státy, kterým přineslo svobodu vítězstvím ve II. světové
válce. Rusko nenapadne Ukrajinu ani USA či EU, nepotřebuje je,
neboť má ohromné množství svých surovin.
P. C. ROBERTS: „...Amerika chce získat hegemonii a to přinese
jadernou válku...“
M. HOŘENÍ říká: ...Hromadíme zbraně, každý z nás sedí na sudu
nacpaném střelným prachem... USA mají větší výdaje na zbrojení než
Rusko, Čína, Británie, Francie dohromady, ale nikdo neprotestuje,
naopak je vidět těšení se na nějakou válku “za každou cenu“... Možná
by stačily „pouze“ sankce (zavření nového plynovodu NORD
STREAM 2).
Lidi, vezměte rozum do hrsti a nevěřte tomu, čím vás mainstream
ohlupuje, i když dobře ví, že se musí hledat spolupráce. Jen ta by
přinesla užitek podle Werichova popěvku „ten umí to a ten zas tohle a
všichni dohromady udělají moc“!
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NAŠI JUBILANTI
Březen
Jan Oberndorfer
Josefa Poredská
Marie Konečná
Eva Lízalová
Karel Malovaný
Jan Košťál
Ludmila Pouzarová
Lidie Pohanková
Vlastimil Kovařík
Anna Příkazská
Štefan Valko

Břeclav
Mikulov
Břeclav
Hustopeče
Lednice
Charvatská Nová Ves
Březí
Zaječí
Kobylí
Tvrdonice
Přibice

97
96
94
85
85
80
75
75
75
65
65

let

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

Gratulujeme!
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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
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