Přejeme příjemné prožití babího léta a načerpání sil k Vánočním svátkům!

OKRESNÍ ZPRAVODAJ
Přečti a předej dál.
Členům strany
Vstupujeme do předsjezdového období, kdy se naplno
rozjíždí známý kolotoč výročních členských schůzí, na
nichž zhodnotíme svou činnost v uplynulém roce, a
zároveň nás to povede
k hlubšímu zamyšlení nad
fungováním našich základních strany. Současně řekneme svůj názor k dalšímu
stranickému fungování na
okresní, ale především na
celostátní úrovni.
V KSČM mají všichni členové stejná práva i povinnosti.
Nejsme stranou knížecí, ani
velkokapitálu.
Působnost
strany v dnešních podmínkách vyžaduje jednoznačně
realizovat změny ve způsobu
organizace práce a to nejen
na papíře či formou schváleného usnesení. Je před námi
doba, kdy rozhodující budou
vztahy mezi lidmi, kdy rozhodujícím víc než kdy jindy
bude lidský kapitál. KSČM
vždy stavěla svou politiku na
lidech, heslo „S lidmi pro lidi“
není jenom fráze, ale jediná
cesta jak překonat přímé
útoky na ideje, které hájíme,
tak i útoky na samu existenci
strany jako takové. Platilo to
zejména
v devadesátých
letech a začíná to platit víc
než kdy jindy i nyní.
Poslední
zasedání
ÚV
KSČM schválilo zásadní
dokumenty k další politice
strany i k jejímu dalšímu
fungování.
Každý, kdo k těmto dokumentům vznese připomínky,
bude vyslyšen a jeho názor
posouzen. Při tom všem
předsjezdovém
hemžení
nezapomeňme, že nezaměstnanost v okrese Nymburk je 4743 osob a volných
míst pouze 270. Míra registrované nezaměstnanosti tak
byla v srpnu na okrese 9,8 %
a je nejvyšší ve Středočeském kraji.
Zdeněk Milata

Z práce zastupitelů na
okrese Nymburk
Situace krajských nemocnic

Výroční členské schůze jsou v plném proudu, diskutujme nad
obsahem sjezdových materiálů, otevřeme stranu všem!
Situace v Nymburce pohledem zastupitele Petra Šmída
Asi nejvíce lidi zajímá Nemocnice. Na zastupitelstvu byl nový ředitel pan
Měrka a informoval o dění v nemocnici. Podařilo se mu snížit dluh během 3
měsíců z 29 mil na 23 mil, což je výborná zpráva, snížil ho převážně šetřením na materiálu apod. V nemocnici je prioritní vybudovat lékárnu, protože
léky a zdravotnické potřeby jsou největší zátěží a když bude mít nemocnice
svoji, tak ušetří další peníze, aniž by musela snižovat lůžka nebo personál.
Další novinky jsou, že se upravují sály v obecním domě, celková rekonstrukce se navýší o 2 mil, z původních 5-ti, protože jsou vyšší nároky na
ozvučení obou sálů novou audiotechnikou. Už 9. prosince proběhne zahajovací vánoční koncert a potom nastane plesová sezona v nových prostorách.
Hálkovo divadlo má nové ředitele po zesnulém Adolfu Tomanovi, jsou to
bratři Křížové.
Rekonstrukce ul. Komenského se prodlužuje kvůli položení nové kanalizace.
Jedna důležitá novinka: Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku
o používání výherních hracích automatů. Všechny VHA se nesmí provozovat v centru města a to ohraničeno ul. Na Přístavě (Labe) až Velká Vala.
Tento návrh jsme podpořili i my jako zástupci KSČM.
Jinak se ve městě počítá s rekonstrukcí plaveckého bazénu na místo původně plánované výstavby aqvaparku.
Řešilo se také dodržování neboli rušení nočního klidu v místech diskoték a
situace se snad zlepší, až se navýší počet strážníků městské policie.
Tak to by bylo prozatím z činnosti městského zastupitelstva.
Petr Šmíd

Přes 200 občanů na pietním aktu k uctění památky
strážmistra Honzátka

Poslanci PČR Grospič a Huml.
Čelákovice - Jaroslava Honzátka, příslušníka SNB, podřízl před 60 lety na
stanici v Čelákovicích Ctirad Mašín. Jeho skupina si tam chtěla pořídit
zbraně, aby se mohla prostřílet na Západ. Přes dvě stovky lidí si jeho smrt
ve středu připomněly. Nechyběl ani Honzátkův syn. Pietu svolali komunisté
Čelákovic ve spolupráci se sdružením pohraničníků, přišel i Stanislav
Huml. Účastnili se i komunisté z okresu Nymburk.
Pokračování
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Dokončení ze strany 1 Pietní akci svolala KSČM Čelákovice a Klub českého pohraničí. Zhruba dvě stě
třicet lidí se sešly před domem, kde se vražda stala v noci 28. září 1951 a kam se znovu vrátila pamětní
deska s textem o "zákeřném Honzátkově zavraždění teroristy". Ta na domě visela do roku 1989, pak byla
odstraněna.
Pravdu nelze umlčet
Pravdu však nelze umlčet a bývalý policista Kříž
předal fotodokumentaci zločinů, která měla být po
roce 1990 zničena. Naštěstí se podařila zachránit.
Mezi přítomnými byli kromě komunistů také nezařazený poslanec Stanislav Huml. „Přijel jsem uctít památku oběti prachsprosté vraždy. Mašínové byli vrazi. Jinak se to nazývat nedá,“ řekl Huml. Zdůraznil,
že nepřijel s komunisty, kteří se před dům dostavili
také s praporem s podobiznou prezidenta Gottwalda. „Nectím ani Stalina, ani Gottwalda, ani Mašíny,“
dodal Huml. "Glorifikovat a oslavovat trestný čin je
velmi nemravné," řekl v projevu. Zavzpomínat na svého otce přišel také Honzátkův syn.
Mašín ho podřízl skautskou dýkou
Honzátko zemřel rukou Ctirada Mašína na stanici SNB. Honzátka nejdříve omámili chloroformem, poté ho Ctirad Mašín podřízl skautskou
dýkou. Členové odbojové skupiny bratrů Mašínů zabili v tehdejším Československu tři lidi.
Několik dalších obětí mezi německými policisty
si vyžádal v roce 1953 jejich útěk do západního
Berlína. Skupina měla šest členů. Václav
Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák, který se
však jejich dobrodružné cesty osobně nezúčastnil, byli zatčeni a popraveni. Ctiradu Mašínovi, Josefu Mašínovi a loni zesnulému Milanu
Paumerovi se podařilo probít. Paumer se po
roce 1989 vrátil do vlasti. Mašínové návrat odmítli.
Členy skupiny nevyznamenal prezident Václav Klaus ani jeho předchůdce Václav Havel. Mašínové a
Paumer však získali plaketu předsedy vlády od bývalého premiéra Mirka Topolánka (ODS).
Syn strážmistra Honzátka obdržel cenu od předsedy pohraničníků Jandy.
Nedávno zesnulý Ctirad Mašín a
jeho bratr Josef dostali před
časem
od
vlády
vojenské
vyznamenání Zlatá lípa, což v
projevu zkritizoval místopředseda
KSČM Stanislav Grospič. Vláda se
podle něho neštítí glorifikovat
vraždu a vydávat ji za hrdinský čin.
"Jestliže jsou oslavováni vrazi,
jako je Ctirad Mašín, pak už Česká
republika
není demokratickou
zemí, ale vykročila k fašismu," řekl
Grospič.
Premiér Petr Nečas (ODS) zdůvodňoval před několika dny udělení vyznamenání citací ze zákona o protiprávnosti komunistického režimu. Norma říká, že režim byl zločinný a odpor občanů proti němu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty. Čímž pošlapal veškeré základy právního státu.
-red-
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Vznikne pobočka Klubu českého pohraničí i v Nymburce?
Dne 25. 6. 2011 se v Nymburce konalo V. celostátní setkání ochránců čs. Státních hranic.
Přítomno bylo 342 delegátů i řada hostů, mezi nimiž byli poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za KSČM Stanislav Grospič, Marta Semelová a Marie Rusová. Pozvání přijali též charge daffaires Kubánské republiky Nelson Tamaro Caro, předsedkyně
Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, která žel již není mezi námi, předseda OV
KSČM Nymburk Miroslav Červenka a další hosté.
Účastníci setkání vyjádřili nesouhlas se stále sílícími snahami pravice o přepisování a deformování historie 20. století. Odsoudili kriminalizaci a diskriminaci bývalých příslušníků Pohraniční stráže a na závěr
přijali prohlášení, v němž se uvádí:
Vyzýváme historiky, pedagogy, novináře a umělce, aby nepodléhali požadavkům současné moci, neztráceli svou čest a lidskou důstojnost a vykonávali své poslání v souladu s historickou pravdou a svědomím odpovědnosti za výchovu zejména mladé generace.
Na přípravě tohoto setkání se též podílel ve spolupráci s OV KSČM v Nymburce i začínající Klub českého pohraničí v Nymburce.
KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ je celostátní občanské sdružení, které rozvíjí prostřednictvím svých organizačních článků vzdělávací, osvětovou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou kulturní činnost v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Sdružuje občany České republiky bez rozdílu pohlaví,
věku, národnosti, rasy, politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří se ztotožňují s jeho cíly, sympatizují s ním a podle vlastního zájmu se zúčastňují jeho akcí a aktivit.
Základním cílem a hlavním obsahem Klubu českého pohraničí je chránit a bránit zájmy občanů české
republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.
Vyzýváme proto i další případné zájemce o práci v Klubu českého pohraničí, aby se kontaktovali na
telefonu číslo 725840578 u p. Jelínka. Předpokládáme, že v měsíci říjnu, nebo listopadu bychom svolali
společné setkání a seznámení se s činností tohoto občanského sdružení.
Za Klub českého pohraničí, pobočku Nymburk Jaroslav Jelínek.

Demonstrace za osvobození pěti kubánských hrdinů
Dne
12.
9.
2011
proběhla
před
velvyslanectvím USA v Praze demonstrace
za osvobození pěti kubánských hrdinů
nespravedlivě vězněných v žalářích USA.
Přítomna byla zhruba stovka demonstrantů z
řad politiků, členů SČKP, Levicového klubu
žen a zástupkyně Martíovské společnosti
Kubánců žijících v České republice. S
prohlášením nejdříve vystoupil předseda
Společnosti česko – kubánského přátelství
Ludvík Šulda, pak soudruh exposlanec
Exner, následně se slova ujal předseda výboru za osvobození pěti Vladimír Sedláček a projevy zakončila
členka Martíovské společnosti Kubánců žijících v České republice ve španělském jazyce s překladem.

Vynikající výsledky Kuby na úseku péče o dětskou výživu
Podle poslední zprávy organizace UNICEF je v současné době na světě 146 milionů podvyživených dětí.
Z toho 28 % v Africe, 17 % na Blízkém Východě, 15 % v Asii, 7 % v Latinské Americe a Karibské oblasti, 5
% v Evropě a 27 % ve zbývajících rozvojových zemích.
Kuba, jako jediná země v Latinské Americe, nemá tento problém, protože se jí podařilo zcela vymýtit dětskou podvýživu, čehož docílila díky důslednému úsilí vlády o zlepšení výživy dětí. Také organizace FAO
uznává Kubu jako zemi s nejlepšími výsledky v Latinské Americe a Karibské oblasti v boji proti dětské
podvýživě. Kubánská vláda zaručuje pro všechny děti základní výživu, podporuje kojení dětí do 6 měsíců
věku dítěte a do sedmi let pro každé dítě jeden litr mléka denně. Do roku 2015 chce Kuba vymýtit chudobu a zaručuje ambientální udržitelnost. To vše přes dlouholetou ekonomickou, finanční a obchodní blokádu Spojenými státy.
Pramen: Vermelho, 20. 9. 2011
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Informace o hospodaření a výsledcích Krajské nemocnice Středočeského kraje.

Vzhledem k likvidaci Krajské nemocnice Středočeského kraje chceme před povykem ODS upozornit
značné úspory, kterých bylo za působení této zastřešující organizace dosaženo.
1) Krajská nemocnice zajistila a technicky zabezpečila centrálně opravu vyúčtování zdravotní péče poskytnuté v roce 2009 krajskými nemocnicemi vůči všem zdravotním pojišťovnám. Výsledkem bylo
vyšší inkaso ze zdravotního pojištění proti vyúčtování, které předložily zdravotní pojišťovny a to:
Kladno - o 12,9 mil. Kč
Příbram – o 7 mil. Kč
Kolín – o 1,9 mil. Kč
Mladá Boleslav – o 10 mil. Kč
Benešov – o 1 mil. Kč
Celkem bylo v roce 2009 vyúčtování za všechny nemocnice díky opravným dávkám vyšší o 32,8
mil. Kč. (čili – nemocnice získaly o 32,8 mil více!)
2) V oblasti léků - snížení nasmlouvané marže velkodistributorů – centrálním vyjednáváním se podařilo snížit obchodní přirážku (marži)pro všechny krajské nemocnice z původních 2,8 až 4,2 % na současnou sazbu 2,2 a 2,4 %. Jedná se o 4 vekodistributory, kteří zásobují léčivy v podstatě celou Českou republiku. Úspora 4,5 mil. Kč za všechny nemocnice ročně.
3) Souhrnné pojištění – krajská nemocnice zajistila sdružené výběrové řízení na pojištění odpovědnosti
za celkovou sumu 13 mil. Kč ročně pro všech 5 nemocnic. Při individuálním vyjednávání byla předběžná
cena pro jednotlivou nemocnici stanovena na cca 5 mil. Kč dle velikosti nemocnice a součet individuálně
stanovených cen činil cca 24 mil. Kč. Roční úspora činí 11 mil. Kč při centrálním zadání ročně.
4) El. energie – krajská nemocnice zajistila sjednocení a snížení cen el. energie pro rok 2011 o celkem
8,3 mil. Kč ročně. Například nemocnice Benešov platila předtím za 1 MWh 2.578,- Kč, nyní 1.680 Kč u
vysokého tarifu. U nízkého tarifu je rozdíl 1.567,- Kč ku 1.080,- Kč. /Pro rok 2011.
5) Oblast spotřebního materiálu – činnost obchodního oddělení byla zaměřena na sjednocení sortimentu a cen
spotřebního zdravotního materiálu pro všechny krajské nemocnice. V současné době je k dispozici všem nemocnicím vlastní centrální katalog sortimentu se stanovenou maximální cenou, kterou nemocnice nesmí překročit, a který
obsahuje přes 40 tis. položek. Dodavatelé tak již nemají možnost dodávat do jednotlivých nemocnic za rozdílné ceny
a hlavní princip spočívá také v tom, že pokud některá z nemocnic dokáže vyjednat ještě nižší ceny, než jsou
v hlavním katalogu, je nucen dodavatel za tuto nižší cenu dodávat i do ostatních nemocnic středočeského kraje.
Celkovou úsporu lze vyčíslit na cca 12 mil. za všechny nemocnice během dvou let existence katalogu.

6) Vnější služby
Praní Kladno – Náklady v roce 2008: 12.405.000,-, roční náklady současné po nové soutěži 7.240.000,-. Roční
úspora 5.165.000,- mil. Kč
Praní Příbram – Náklady v roce 2008: 7.125.000,- Kč, náklady po nové soutěži v roce 2011 5.325.000,- Kč, roční
úspora 1.800.000,- Kč.
Stravování Kladno – náklady v roce 2008 při stravování ve vlastní režii 25.340.000,- Kč (denní pacientská strava
163,- Kč), náklady v roce 2010 – 19.421.000 (denní pacientská strava 124,- Kč).
Na základě výsledků výběrového řízení pro ON Kladno byl stanoven maximální limit pro pacientskou denní
dávku i pro ostatní nemocnice jako maximální ve výši 124,- Kč na den. Roční úspora 5.919.000,- Kč
Úklid Kladno – náklady v roce 2008: 13.475.000,- Kč, náklady v roce 2010: 11.704.000,- Kč, roční úspora 1,8 mil.
Kč
Právní služby Příbram – náklady v roce 2008: 1.167.000,- Kč, náklady v roce 2010: 453.569,- Kč, roční úspora
713.431,- Kč
Právní služby Kladno – náklady v roce 2008: 504.000,- Kč, v roce 2010: 353.000,- Kč, roční úspora 150 tis. Kč
Právní služby Kolín – náklady v roce 2008: 864.000,- Kč, v roce 2010: 339.000,- Kč, roční úspora 525 tis. Kč
Právní služby Benešov – náklady v roce 2008: 1.364.221,- Kč, v roce 2010: 57.845 Kč, roční úspora 1,3 mil. Kč.
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Tabulka s přehledem nákladů a úspor Krajské nemocnice Středočeského Kraje za dobu jejího působení.
Rok 2009 vznik
KNSK od 1. 7. Rok 2010
2009
Náklady Krajská nemocni4 122 000
ce*

9 122 000

Rok 2011 do 15.7.

5 223 000

Úspory v nemocnicích:
-Vyúčtování zdravotní péče
32 000 000
za rok 2009
od 07/10 -2 000
4 500 000
000
od 03/10 -9 166
11 000 000
000
8 300 000
od 04/10 -5 500
6 500 000
000

-Léčiva marže distributorů
-Pojištění odpovědnosti
-El. energie
-Spotřební zdrav. materiál

-Outsorcované služby

-Právní služby
Rozdíl

postupný náběh
dle ukončení pů5 600 600
vodních smluv
650 000
postupný náběh
dle ukončení pů2 706 000
vodních smluv
1 320 000
-29 848 000

-15 850 600

5 312 000

1 200 000
-31 589 000

Závěr
Za období 1. 7. 2009 až 15. 7. 2011, čili za období působení Krajské nemocnice Středočeského kraje obdržela tato
příspěvková organizace od jednotlivých nemocnic Středočeského kraje celkem 18.467.000,- Kč a za stejné období
svou činností uspořila celkem 95.754.600,- Kč. Celkové saldo je tedy 77.287.600,- Kč ve prospěch úspor.

Platy, platy, platy a … peníze ve zdravotnictví
S působením Petra Bendla v roli hejtmana Středočeského kraje je neodmyslitelně spojen proces privatizace
středočeských nemocnic. Nejde však pouze o samotný prodej nemocnic. Během vlády Petra Bendla bylo ve
středočeských nemocnicích uzavřeno velké množství smluv o pronájmu dlouhodobého majetku a privatizaci
služeb, které byly pro nemocnice zcela nevýhodné.
Nevýhodné pronájmy.
Například ve všech krajských nemocnicích byly na 30 let pronajaty za velmi podivných okolností dialýzy. V kolínské
nemocnici, kterou tehdy řídil bývalý ministr zdravotnictví a poradce pana Bendla pan Rubáš s panem Cabrnochem,
šli ještě dál. Pronajali nukleární magnetickou rezonanci, za kterou soukromý provozovatel dostával od zdravotních
pojišťoven zhruba 2,5 milionů měsíčně, při čemž jeho náklady byly kolem půl milionu měsíčně. Čili na tom každý
měsíc vydělal dva miliony korun.
Napravujeme jejich chyby.
Po nástupu levice na kraj začalo vyjednávání s těmito soukromými pronajímateli a podařilo se domluvit podstatně
vyšší nájmy. Zatímco za pana Rubáše a Bendla platil pronajímatel magnetické rezonance kolínské nemocnici 30
tisíc korun, my jsme z něho dostali desetinásobek. Přesto to nestačilo. Koupili jsme vlastní přístroj, provozujeme ho
a ty dva a půl milionu dostává od pojišťoven naše nemocnice, která zisk z provozu přístroje dává na platy lékařů a
sester a do obnovy nemocnice. Toto je jasný příklad toho, jak se provozují nemocnice pod vedením ODS a jak se o
to snaží levice. Určitě se stávají někde nějaké chyby, ale rozhodně neobíráme kraj, nemocnice, pacienty a zdravotníky o stovky milionů, jako to dělala ODS.
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Co je nového v Lysé nad Labem?
Za poslední půlrok se toho událo opravdu mnoho. Jsem bohužel jediným zastupitelem
za KSČM, takže mé možnosti v totalitním způsobu řízení města slepenou nedemokraticky zvolenou kolací v zásadě ve složení ODS-ČSSD, s dalšími přívažky členů OS, jsou
poměrně nepatrné, i když při spolupráci s další opozicí se nám daří řadu manipulací a
nestandardních postupů vedení města v řadě případů eliminovat a následky jejich konání alespoň mírnit. Do tohoto procesu se zapojili i mladí členové KSČM ve městě.
Co považuji za velice důležité, že se mi podařilo prosadit zpracování Strategického plánu rozvoje města na období 2011-2030, jehož součástí by měl být i dopravní generel,
event. energetický generel, byť se tak stalo s trochou štěstíčka.
Je to důležitý krok, který by měl omezit především dosavadní 17-ti letou praxi „trilobitních“ vedení města
(dinosauři to je slabé slovo), kdy se do realizace zařazovaly akce, výstavba nebo rekonstrukce, příp. privatizace městského majetku, podle představ a potřeb úzkých zájmových skupin, dnes bychom tomu řekli
již bez okolků, podle zájmu místní stranické a podnikatelské mafie. I ÚP zpracovaný a odsouhlasený v
roce 1998 nahrával pouze pozemkovým a nemovitostním spekulantům různého druhu.
Co se mi nepodařilo prosadit, bylo zpracování a přijetí Kodexu zastupitele, jehož návrh jsem opakovaně
podal, jehož obsahu se vedení města, resp. vedoucí koalice bojí jako čert kříže. Nelze se však divit, kdyby
byl tento kodex přijat a nový jednací řád, tak by nemohlo dojít např. k tomu, že mi bylo odmítnuto totalitně
zařadit bod k projednání, který obsahoval řadu pochybení RM, ba dokonce prvky porušování, prokazatelného porušování, zákona o obcích, např. v procesu projednávání podnětů a námětů některých zastupitelů.
Není to tak dávno, kdy byl občanům představen koncept změn ÚP, a občané se nestačili divit. Tentokrát
však vedení města spolu s architektem a jeho týmem narazili na značný odpor veřejnosti, jejichž zástupci
podali řadu závažných námitek a připomínek. Více se můžete dozvědět na www.pojednanicko.cz, je to
opravdu počteníčko. Co je velice pozitivní, že se vývoje ve městě ujali mladí, kteří už mají praktik dosavadních vedení města až po krk. A kauz opravdu přibývá. Mnoho občanů nemůže strávit zcela nepovedenou rekonstrukci Masarykovy ulice, realizovanou téměř bez dotace, z níž se nemůže městský rozpočet
ještě vzpamatovat dodnes a v rámci hledání potřebných zdrojů se prodává zbytek majetku na území města za ceny nepřiměřené, zcela podhodnocené, např. obytný dům č.p. 715 s 8byty a zahradou v blízkosti
hlavní třídy, jejichž prodej nahrává pouze spekulantům a město připraví podle posledních kalkulací o cca
4 mil. Kč.
Je velice smutné, když město vedou amatéři, z jejichž dílny vyplynou takové návrhy jako je zřízení kruhového objezdu v centru města, při jehož výstavbě by padlo za oběť jediné kino, které navíc před rokem
město koupilo za 7 nekřesťanských milionů, aby se asi odvděčilo Sokolům za jejich oběti v totalitním režimu, jinak se to totiž nedá vysvětlit. Nebo se Vám vybaví určitě hlavní náměstí, Husovo, před radnicí. Zde
je představa vedení města jej min. z 1/3 zastavět nějakým polyfunkčním domem. Stavba na pozemcích
města v bývalém areálu Fruty, předprodaných za určitých podmínek soukromému investorovi „za babku“
je v nedohlednu, navíc zde postavené občanské vybavení nebude skýtat záruky, pokud půjde o provoz,
zdali na jeho využití budou mít občané a různá zájmová sdružení vůbec finanční prostředky.
Těžko odhadnout jakých hrůz se ještě při řízení města dočkáme. Původní předpoklad výstavby Domova
pro seniory je s největší pravděpodobností v nedohlednu, o výstavbě II. etapy obchvatu ani raději nemluvě. Faktem je, že zde prozatím k liknavosti realizace přispěl a přispívá Středočeský kraj, i když prapůvod problémů spadá i na minulá zastupitelstva města, jejich arogantní jednání vůči dotčeným občanům a
stávající legislativa vehementně prosazující soukromé vlastnictví. To je protiústavní, neboť podle ústavy
by si měly být veškeré typy vlastnictví rovny. Bohužel některá jsou si rovnější.
V posledním období je velice kritizována občany skutečnost, že nemohou v rámci obecných záležitostí na
ZM promluvit v úvodu nebo alespoň v první části jednání, takže občané odcházejí, protože by se dostali
na řadu až v pozdních nočních hodinách. Doufám, že se to brzy vyřeší. Tlak veřejnosti je značný.
Jak je patrné i z obecného celostátního dění, občané se začínají probouzet a domnívám se, že i členové
KSČM by měli podpořit aktivity řady levicových nebo středně levicových struktur, jako např. Pro Alt, „oživení“ a studentská hnutí, ale i akce odborů na protest proti nesmyslným tzv. reformám, v oblasti zdravotnictví, daní nebo důchodového či sociálního systému. Málokdo si chce připustit, že stávající stav je způsoben tímto systémem, resp. režimem-jinak liberálním nebo konservativním kapitalizmem, vyberte si.
Ing. Petr Gregor, Zastupitel za KSČM v Lysé nad Labem
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Ženy ve vedení obcí za KSČM
Nejen muži, ale i ženy jsou v politice činné. KSČM má ve svých řadách celou řadu schopných političek, jednou z nich
je místostarostka Jíkve Mgr., RSDr. Ivanka Šámalová, která je členkou strany a byla zvolena na kandidátce „Ženy za
rozvoj Jíkve“. Během krátkého rozhovoru s ní jsme zjistili, že se jedná o ženu, která je spojena s obcí tělem i duší. Ví
co se v obci děje a snaží se o její další rozvoj. Paní Mgr. Ivanka Šámalová je bývalou učitelkou matematiky, byla
přísnou učitelkou, ale jak již to bývá, díky ní řada dospívajících má matematiku jako hračku v dalším procesu vzdělávání. V obci nyní probíhá výstavba kanalizace za čtyři desítky miliónů korun. Nejen to, v Jíkvi působí hasiči, jejichž
mladá složka se účastní různých soutěží. Mgr., RSDr. Ivanka Šámalová se snaží hledat podporu i pro ně.
Smutnou kapitolou obce je místní bývalá Sokolovna, která po divočině devadesátých let už Sokolovnou není, ale
spíš ostudou obce. Obec má k dispozici dále budovu bývalé školky, kde je místní knihovna. Zde by čiperná žena na
svém místě ráda viděla vyměněná okna a sociální zařízení. Pak by se dalo uvažovat o obnově školky a zřídit zde
jednu školní třídu, čímž by dvanáct dětí z obce a další třeba ze sousedních Bobnic nemusely dojíždět jinam. Najde
obec sílu zvládnout dva projekty najednou? Oporou statečné ženě je určitě její manžel. No uvidíme, každopádně
rozvoj předškolního vzdělávání je prioritou programu naší strany a také snad má nová kanalizace význam pro obec,
kde budou k dispozici i rozšířené služby pro obyvatele a z obce se tak nestane rekreační osada lufťáků.
Držíme palce a přejeme hodně sil do další práce pro obec!

Nymburský Evropský den proběhl tentokrát v Městci Králové
Začátek školního roku je pro děti i jejich rodiče výzvou i očekáváním, i smutným loučením s prázdninami. V Městci
Králové se na první školní dny přijel podívat a s dětmi podiskutovat evropský poslanec Ing. Jaromír Kohlíček. Návštěva našeho zástupce v Evropském parlamentu začala na radnici, kde byl srdečně přijat starostou města Pavlíkem, dále zástupcem místní základní organizace strany Jaroslavem Šebetkou a dalším zástupcem města.
Nebyl by to Jaromír, aby se živě nezajímal o dění ve městě. Zajímala ho především situace ve školství, zdravotnictví
i v dopravě. Po úvodních formalitách neformálního setkání navštívil v doprovodu starosty města místní tzv. „Novou“
základní školu, kde na něj již čekali v čele s ředitelem školy. Zde během dvou hodin debatoval se dvěma třídami
žáků.
Po
nezbytné
osvětové
kampani v přiblížení legislativního procesu Evropského
parlamentu na život v Evropské unii i u nás, se Jaromír
přemístil do místní Městské
nemocnice. Zde si prohlédl
některá oddělení – například
rehabilitace, ale nejvíc ho
zajímala laboratoř, kterou si
vychutnal nejvíc. Je přece
bývalým pracovníkem skláren
a působil i v ocelárně, takže
to bylo tak trochu jeho kafe.
Zaměstnankyně zdejšího laboratorního oddělení získaly
jeho ocenění za výborně
prováděnou práci.
Po pobytu v nemocnici už na
Jaromíra a delegaci, která ho
doprovázela, čekal oběd v
místní pizzerii na náměstí. Byl to ovšem oběd pracovní – hlavním tématem byl rozvoj železniční dopravy na Nymbursku a Mladoboleslavsku. Zejména v souvislosti s rozvojem Škoda Auto a také se záměrem lépe propojit Prahu s
Libercem. Jednání se účastnili zástupce Ministerstva dopravy, zástupce SŽDC a nájemce rozvojové lokality letiště
Boží Dar ing. Čajánek. Přítomní se bavili i o zlepšení zastoupení našich drah v Bruselu, které je v současné době
nedostatečné.
Po obědě následovala debata s klienty místního domu s pečovatelskou službou, které zajímaly především každodenní starosti současné doby.
Vyčerpávající pracovní Evropský den tím nekončil, Jaromíra čekala ještě cesta do Liberce, kde měl další přednášku,
kde ho večer očekávali.
Jsme rádi, že máme v Evropském parlamentu poslance, kteří jsou více doma v Čechách mezi lidmi a snaží se získávat informace o jejich potřebách i starostech přímo od nich.
Jaromír je ochoten v návštěvách našeho okresu pokračovat, máte-li zájem, může dorazit na besedu i k vám.
Zleva: předseda ZO KSČM v Městci Šebetka, Jaromír Kohlíček, starosta
Pavlík a asistentka ředitele nemocnice.

7

8

Oblastní informace – vychází občasně – podzim 2011 – Zdarma

Interview s Radkem Miškovským z Poděbrad
Ahoj, jsi z Poděbrad, je ti již týden 16
let, studuješ Střední zemědělskou
školu a jsi mladý komunista. Co tě
zaujalo na komunistických myšlenkách?
Čest nejvíce mě na socialismu zaujal ten
socialistický řád, beztřídní společnost,
fungující ekonomika, která opravdu fungovala a i Marxova teorie kterou jsem
teď začal studovat na univerzitě Jana
Švermy, ale je mnoho dalších věcí proč
jsem komunista totiž když se člověk zamyslí tak ví, že za socialismu se lid měl
dobře a socialistický režim se o lidi dokázal postarat, jediná podmínka byla že budeš pracovat a to se mi líbí protože, každý člověk by měl pracovat, ale za tu práci by měl mít nějaké odměny a výhody což v tomto systému nefunguje.
Navštěvuješ sobotní univerzitu Jana Švermy, jak ji hodnotíš?
Sobotní univerzita Jana Švermy mě zaujala a jsem pyšný na to, že mohu bezplatně studovat celou socialistickou a komunistickou historii jako jeden z mála, protože v tomhle systému by mě to nikdo pravdivě
nenaučil, takže univerzitu Jana Švermy hodnotím velice kladně.
Co mladému člověku, jako jsi ty, nejvíc vadí na současném systému?
Co udělal tento režim pozitivního? Pravicoví vládci po roce 89. rozkradli a rozprodali fabriky a družstva
rozdělili naše Československo a oba státy začali ve velkém ničit. Tím pádem mnohým lidem sebrali prácí,
z mnohých slušných lidí se stali chudáci bez práce, kterým nic jiného nezbylo než jít na ulici. Také se začaly úmyslně přepisovat dějiny a z mírového a pokrokového systému se rázem stal totalitní krvavý režim.
Tak se to totiž dnes vypráví na školách a s těmito věcmi já nemůžu souhlasit, když jsem se na věci začal
dívat z jiného pohledu začal jsem opravdu myslet hlavou, zjistil
jsem, že v této zemi je mnoho špatného. Jsem moc a moc hrdý
na to že jsem člen SMKČ (Svazu mladých komunistů Československa, pozn. red.) a doufám, že budoucí člen KSČM a věřím, že
jednou zvítězíme, porazíme tento systém a nastolíme v zemi klid,
mír a práci pro všechny!
Co bys vzkázal svým vrstevníkům?
Mladí, probuďte se! Nenechávejte se
KSČM je na sociálním portálu Facebook!
obelhávat touto dobou a začněte přemýšlet
Řekněte
o tom svým mladým, oni přece tyto sociální sítě
svou vlastní hlavou a řiďte se svým rozupoužívají. Existuje již několik skupin a stránek na tomto femem. S pozdravem a velkým díkem Radek
noménu
současného internetu. Nyní najdete jak skupinu
Miškovský.
KSČM centrální, tak i stránku věnovanou mladým komunistům ze Středočeského kraje. Pozadu nezůstává ani NymDík za rozhovor a hodně štěstí ve škole i
burk a stránka KSČM v Nymburce byla založena také.
jinde!

Informace:
s. Žaba Josef, JUDr. zemřel 17. 8. 2011 ve věku dožitých 62 let
s. Sahulka Karel, RSDr. zemřel 16. 9. 2011 ve věku dožitých 69 let

Čest jejich památce!
OKRESNÍ ZPRAVODAJ KSČM NYMBURK
Zpravodaj Zážeh vydal OV KSČM
Nymburk jako oblastní mutaci listu Zážeh, registrovaném Min. kultury ČR pod č. MK ČR E
12231. http://www.ovkscm.estranky.cz, ov.nymburk@kscm.cz. 10. 10. 2011.
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