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Slovo od srdce k srdci – č. 1
Vážení přátelé, spolubojovníci a rehabilitovaní!
Po několika letech odmlky jsme se dočkali znovuobnovení naší Územní organizace
Vojenského sdružení rehabilitovaných, které má územní působnost na Městské části Prahy 5
a Městské části Prahy 13. Tato skutečnost nám umožňuje jednat přímo se starosty těchto
městských částí o problémech, které potřebujeme řešit.
V letošním roce máme toto věkové složení: do 70 let 4, 70 – 80 let 12, 80 – 90 tel 20,
nad 90 let 1. Jsme omezená skupina občanů - vojáků, budeme jen ubývat. To je realita a
nikdo pro nás nic dobrého iniciativně neudělá. Významného životního výročí se dožívají
kolegové: MUDr. Antonín Novák a Ing. Jan Romančík; naším nejstarším členem je ing.
Jaromír Lisý. V letošním roce se dožívá 91 let. Vážení přátelé, přeji Vám pevné zdraví,
veselou mysl a výraznou úpravu penze a hlavně, abyste si ji co nejdéle užili.
Oznamuji, že nové představenstvo naší republikové organizace zahájilo intenzívní
jednání na vládní úrovni o úpravě našich penzí.
Navrhuji, aby se výbor naší obvodní organizace v letošním roce scházel v těchto
termínech: 25.6., 10.9., 8.10., 19.11. a 10.12. od 9 hod (samozřejmě dopoledne) v Café. Je
to hospůdka vpravo od Motolského krematoria, kde se mi podařilo rezervovat stolek za
přiměřenou konzumaci. Dále navrhuji, aby naše výborové schůze byly veřejné a tím
přístupné pro každého člena naší ÚzO Praha 5 (= opatření pro zajištění informovanosti).
Na těchto schůzkách se budeme radit, jak dále postupovat v řešení problémů, které
nám přineslo naše stáří a postavení v naší současné společnosti. Mohou to být tyto okruhy
problémů: penze (sociální zabezpečení), zdravotní zajištění, náš vztah k novému
celostátnímu hnutí „Rada seniorů a postižených“. Z tohoto hnutí by případně mohla
vzniknout i politická strana, která by hájila naše zájmy (případně i přímo v parlamentu)
proti agresivnímu jednání jisté skupinky obyvatel, kterým ani deseti miliony a i mnohem
více na jejich kontech nestačí.
Naší historickou povinností je zanechat příštím generacím poučení z našich životních
osudů. V této věci navrhuji připravit osnovu podle, které bychom své životní osudy sepsali.
Texty musíme upravit tak, aby byly publikovatelné.
Počítám s tím, že těžiště naší činnosti budeme muset postupně přenést i do oblasti
osobních návštěv. V této věci uvítám konkrétní návrhy.
Mám problémy s aktualizací: titulů, hodností, přesného data narození, telefonního
čísla, uvítal bych mejlové adresy, objevily se chyby v adresách. Spojení na mne je prakticky
všestranné, uvedené v záhlaví.
Není v mých silách z každé výborové schůzky rozesílat všem členům zápis. Pokusím
se podle aktuální potřeby rozesílat zprávičky s názvem: „Od srdce k srdci“.
Uvítal bych dobrovolníka, který by vedl účetnictví. Jedné se o jednoduché účetnictví
s několika málo položkami ročně. Zatím to dělám já. Domnívám se však, že se nehodí, aby
předseda organizace souběžně zastával funkci pokladní – účetní. Děkuji za pochopení a
věřím, že se mi nějaký dobrovolník přihlásí.
V Praze den 30.5.2012 - s přátelským pozdravem
Petr Baubín v.r.

