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Je po volbách a co dál?
Na místě je předvedším řádné ohlédnutí za dobou, která právě volbám přecházela. Proti menšinové koaliční
vládě Hnutí ANO s ČSSD, opírající se o důvěru, a čas od
času i o podporu hlasování o důležitých zákonech pro
občany naší země. Tak jako drobné živnostníky, velké
zaměstnavatele pro udržení pracovních míst, matky samoživitelky, lidé v nouzi, tak také pro seniory. Právě
u nich nešlo jen o slíbených jednorázových „5 000 Kč“,
také k rostoucí inflaci potravin, léků, vodného a stočného, tepla, elektřiny, podstatě celé základní struktury spotřebního koše. Trochu se divím, že Ty, kterých se to týká
si nevyhodnotili, že tuto pomoc mohly mít, kdyby nebylo
blokace STANU a TOPU a vlastně i Pirátů a ODS, mnohem jistější již do konce roku. Každé poznání má, ale
cenu zlata a světské míry ji přelijí.
Ony volby do krajských zastupitelstev a Senátu byly
vlastně referendem těch, kteří bezmezně volili hnutí ANO
a pravicovou opozici ve slepenci ODS, STAN, TOP, PIRÁTŮ a dalších. Nic nenabízejí, nikoho nezarmoutí, o nikoho se nestarají. Vlastně se te omlouvám, starají se
o svůj volební výsledek. To, že většina bývalých předsta-

vitelů těchto stran republiku rozprodala pomalu do posledního šroubku a dodnes běží jeden soud za druhým je
zapomenuto. Dvě nové generace voličů veřejnými sdělovacími prostředky masírovány nenávistnou protikomunistickou kampaní, těžko hledají oporu, i když jsem přesvědčen, že smýšlí jinak a cítí, že je to podvod.
Komunistická strana Čech a Moravy zažila po třiceti letech svůj nejsilnější a nejhorší volební výsledek. Nehroutíme
se. Nebudeme reagovat ustrašeně, strkat hlavy do písku.
Nic špatného jsme neprovedli. Neobstáli jsme v zápase
stoupenců ANO a jejich pravicových odpůrců. Vše není
zdaleka sečteno. Budeme si své chyby analyzovat, budeme
se z nich učit, třeba vyvodíme i změny jiné. Vždy však budeme pracovat pro zájmy většiny občanů, dělníků, pracujících, mladých, matek samoživitelek, drobných podnikatelů.
K pravicovému vedení Středočeského kraje budeme velice kritičtí, ale také věcní. Komunistická strana Čech
a Moravy je zde stále pro Vás vážení občané a my Vám
s úctou a pokorou děkujeme za každý hlas, který jste
s důvěrou naší straně dali.
Stanislav Grospič
poslanec a předseda StčKV KSČM

Projev generálního tajemníka UITBB Michalise Papanikolaoua k indickému CWFI (2. 9. 2020)

Globální reakce na Covid-19 a úloha třídně založeného odborového hnutí
Vážení soudruzi,
dovolte mi začít poděkováním, že jste mi poskytli příležitost promluvit k vám a diskutovat s vámi v době tak těžké pro pracující ve
světě. Nejprve mi dovolte vám jménem všech členů UITBB předat
naše vřelé radikální pozdravy a pocit mezinárodní solidarity.
Nikdo z nás nemůže popřít skutečnost, že pandemie COVID19 zasáhla všechny země světa a vytvořila nevídaně těžké podmínky, s jakými se lidé a vlády vypořádávají poprvé. Zvláš pro
naši třídu, dělnickou třídu, jsou věci ještě horší, když lidé nemají náležité pracovní ani životní podmínky, náležité ochranné
prostředky, zdravotní ani bezpečnostní opatření na pracovištích
a tak dále. Tím, že pracující jsou v čelní linii, kde si plní své
povinnosti, jsou pandemií zasaženi nejvíce. Když zaměstnavatelé nepřijímají náležitá opatření k zajištění pohody svých zaměstnanců, potom s tím musíme něco dělat.
Národní reakce na pandemii Covidu-19 jsou různé a obsahují
omezující opatření jako uzavírání, karantény a zákazy vycházení. K 27. srpnu 2020 je hlášeno víc než 24,2 milionu případů Covidu-19 ve více než 188 zemích a územích,
a vyústily ve více než 828 000 úmrtí. Přes 15,8 milionu
lidí se z viru zotavilo. Pokud jde o potvrzené případy, nejzasaženějšími zeměmi jsou Spojené státy, Brazílie, Indie, Rusko, Jižní Afrika, Peru, Mexiko, Chile, Velká Británie a Írán.
Podívejme se, jak která oblast reagovala, s některými příklady nejvýznamnějších zemí z každé oblasti, na základě informací, jež jsme obdrželi od našich členů z celého světa, některé
i z našeho vlastního průzkumu. Všechny byly v menším nebo
větším rozsahu nuceny přijmout opatření po obrovském tlaku
společnosti, odborů a dalších organizovaných skupin. Tato opatření nejsou trvalá a brzy skončí. Jsou to:

• Byla zavedena uzavírání a zákazy vycházení, zvláš
v prvních dnech pandemie, v březnu, dubnu a květnu. Tato
uzavírání jsou postupně uvolňována.
• Vzdělávací instituce se uzavíraly a tam, kde to bylo možné,
bylo vyučování organizováno po internetu. Diskuse o tom, jak
budou v září znovu otvírány školy a zda budou studenti nosit
roušky, stále probíhají.
• Byla zavedena omezení na cestování. Většina zemí zavřela
hranice k cestování z jedné země do druhé a také zavedla
omezení na domácí cestování. Mnoho zemí vytvořilo kategorie cestujících podle případů Covidu-19 v každé zemi, s karanténami, testy na COVID-19 a podobně. Těžce byla zasažena turistika a samozřejmě pracovníci tohoto sektoru, protože
většina hotelů, restaurací a podobně zůstala zavřená.
• Mnoho zemí vyhlásilo finanční balíčky, jež mířily na pomoc
pracujícím i zaměstnavatelům/podnikům. Mnoho zemí vyplatilo procenta mezd (v podnicích, jež zavřely), aby lidé
mohli zůstat doma a starat se o děti, jejichž školy byly uzavřeny. Mnoho zemí také snížilo daně jako DPH, pozastavilo
splácení půjček a nabídlo další finanční pomoc.
• Různé země také oznámily sociální programy jako zmrazení
cen a podporu sociálně nejzranitelnějších skupin jako starých
lidí, migrujících dělníků, pracujících s dětmi a podobně.
Samozřejmě je třeba říci, že některé plány byly účinnější než
ostatní, a v některých případech pracující nedostali nic. Všeobecné chápání je, že vlády konaly příliš málo, příliš pozdě. Výsledkem je, že exponenciálně vzrostla nezaměstnanost, platby
byly seškrtané, dávky snížené nebo úplně zrušené a lidé byli
ožebračeni.
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Zahájení nového školního roku v Jincích
Městys Jince se v posledních letech intenzivně věnuje
mladé generaci. Nešetří ani finančními prostředky ve
prospěch zdejší základní a mateřské školy. Před nedávnem byly například uvedeny do provozu čtyři učebny,
nová tělocvična, šatna a o letošních prázdninách proběhla rekonstrukce střechy na přístavbě z roku 1969
včetně nových hromosvodů odpovídajících nejnovějším
přísným normám.
Novopečení prvňáčci se sešli 1. září ráno v mateřské
škole a společně s rodiči, hosty a pedagogickými pracovníky se vydali ulicemi Jinec k základní škole. Před budovou je přivítali žáci vyšších ročníků, předali jim květiny a odvedli každého nového žáčka do příslušné třídy.
Slavnostní zahájení letošního školního roku bylo spojeno s otevřením dalších čtyř odborných učeben zřízených ve střešní nástavbě. Během prázdnin byly vybaveny nábytkem a nejmodernějším zařízením, které si mohli prohlédnout hosté v čele s poslancem a místopředsedou ÚV KSČM JUDr. Stanislavem Grospičem. Přítom-

ni byli další zástupci Poslanecké sněmovny PČR, Středočeského kraje, 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“, ale i starostové obcí příbramského a berounského
okresu, realizátoři projektu a další hosté.
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Zahajeni_
skolniho_roku_a_otevreni_novych_odbornych_uceben_
ZS_Jince_2020/

Text a foto Miroslav Maršálek

Zahájení nového školního roku
v Rožmitále pod Třemšínem
V Rožmitále pod Třemšínem v úterý 1. září 2020 slavnostně před budovou základní školy přivítali nový školní rok 2020–2021 pouze prvňáčci, šesáci a devááci,
ostatní žáci a žákyně zahájili nový školní rok se svými
třídními učitelkami a učiteli ve třídě. Do školních lavic
zasedlo 42 prvňáčků, celkem škola čítá na začátku školního roku 458 žáků. Školní rok se ponese ve znamení
celoročního projektu „Bezpečně v on-line světě“.
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SETKÁNÍ STAROSTŮ V ROŽMITÁLE
V restauraci U koupaliště v rožmitálském sportovněrekreačním areálu se konalo ve čtvrtek 30. července setkání starostů z Plzeňského a Středočeského kraje.
Zúčastnil se ho i poslanec Parlamentu ČR za Středočeský kraj JUDr. Stanislav Grospič. Účastníci setkání ho-

vořili mimo jiné o situaci v CHKO Brdy, rozvoji této
chráněné krajinné oblasti, o turistickém ruchu a dalších
tématech. V souvislosti s turistickým ruchem vysoce
hodnotili prostředí, kde se tentokrát sešli. Zázemí pro
turisty a místní občany, které poskytuje rožmitálský
sportovně-rekreační areál, je velmi příjemně překvapilo.
(red)

Vydařený RETRO DEN v Rožmitále
Výročí 10 let od otevření Podbrdského muzea a 121.
výročí místní dráhy oslavili Rožmitálští v sobotu 22.
srpna opravdu pestrým programem. Jízdy historického
vlaku mezi Rožmitálem a Březnicí, výstavu o historii
dráhy, ukázky hasičské a vojenské techniky na nádraží
doplnily letos dva retro autobusy značky Robur a Ikarus. Jimi se mohli celý den přepravit návštěvníci z nádraží do Podbrdského muzea. Byla to nabídka velmi lákavá, a tak není divu, že se za celý den přišlo a přijelo
do Podbrdského muzea podívat na 700 návštěvníků!

Ze zastupitelstva města Příbram
Dne 14. 6. 2020 po dvouměsíční pauze proběhlo 18. zasedání zastupitelstva města Příbram. A program byl rozsáhlý – po vyškrtnutí 2 bodů na začátku jednání měl
celkem 39 bodů, do nichž nepočítám zahájení vč. informací a schválení programu, různé a diskuzi vč. závěru.
Přestože jsem očekávala velké problémy, jednání proběhlo v nezvykle pracovním duchu s minimem osobních
útoků a zdržovaček, takže jsme skončili relativně brzo –
domů jsem se dostala už po 22. hodině.
Asi nejzajímavějšími body bylo schvalování celkem
13 dotačních programů v nejrůznějších oblastech. Oproti předchozím obdobím k nejzásadnějším změnám došlo
v oblasti sportu, když v oblasti vrcholového sportu
(týká se fotbalu, volejbalu a hokeje) bylo připuštěno čerpání na některé účely i pro družstva dospělých, v oblasti
podpory činnosti sportovních klubů bylo nově nastaveno bodové hodnocení pro výpočet podpory a když byl
nově zaveden nový dotační titul na údržbu a rozvoj
sportoviš. V ostatních oblastech byly všechny programy
zachovány. Jako velmi přínosné hodnotím, že pro něko-

likerém projednání vzorových smluv k těmto programům, byly smlouvy upraveny na základě připomínek
tak, aby čepání dotací bylo pro jejich příjemce skutečným přínosem. Předmětem projednání nebyla výše poskytovaných dotací, ta se bude řešit až při projednávání
a schvalování rozpočtu na r. 2021.
Dalšími zajímavými body jsou schválení vyhlášky
o regulaci pyrotechniky, která nově zakazuje užívání pyrotechniky mimo tyto dny – 1. 1., 30. 4., 27. 11, 4. 12,
5. 12. a 31. 12., a schválení pravidel pro „Cenu města
Příbrami“, která bude věcným darem oceňovat osobnosti, které se zasloužily o Příbram, a to i in memoriam,
když návrhy na ocenění mohou podávat jak fyzické, tak
právnické osoby, a vyhlášení by mělo být stálou součástí
závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Proto přemýšlejte a navrhujte.
Zbytek programu se týkal hlavně ekonomických a majetkových věcí, o kterých si můžete přečíst na webových
stránkám Příbrami.
Mgr. Jiřina Humlová

Všem jubilantům, kteří v říjnu oslaví své životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších let přejeme
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.
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Rožmitálští oslavili tři významná výročí
V Rožmitále pod Třemšínem se konaly ve dnech 11.
a 12. září oslavy 790 let historie města, 140 let založení
SDH Rožmitál pod Třemšínem a 20 let dechového orchestru pod názvem Rožmitálská Venkovanka. Dvoudenní slavnosti začaly v pátek večer slavnostní schůzí ve
velkém sále Společenského centra v Rožmitále pod
Třemšínem s hudebním doprovodem. Bohatého programu, v rámci nějž byly předány desítky hasičských vyznamenání, se zúčastnila kromě mnoha dalších vzácných
hostů také hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, která převzala nad oslavami
140. výročí hasičů záštitu, přítomné přivítala a hasiče
vyznamenala. Hasičské oslavy se konaly za finanční
podpory Středočeského kraje.
S projevy vystoupili starosta SDH Rožmitál p. Tř.
Alois Brabenec, o historii města pohovořil na pódiu starosta města Ing. Josef Vondrášek a za řečnickým pultem
se vystřídali i další vážení hosté. Vyjmenovat všechny
vysoce postavené a zasloužilé hasiče, kteří přijali pozvání na rožmitálskou slavnostní schůzi, by vydalo na
dlouhý seznam. Všem patří velké poděkování. Milým
zpestřením bylo vystoupení rožmitálských mladých hasičů, při schůzi podepsali starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek a starosta Kunštátu MVDr.
Zdeněk Wetter smlouvu o meziobecní spolupráci a večer
ukončila zábava s tancem.
Hlavní část oslav se konala v sobotu na parkovišti
u Podzámeckého rybníka, kam se sjely hasičské sbory
z mnoha koutů naší země. Odtud se také vydal průvod
s historickými prapory za doprovodu dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka k pomníku padlých, kde
byly položeny věnce. Po návratu k Podzámeckému rybníku následovaly projevy hostů a dekorování praporů
stuhami. Celé odpoledne vyhrávala oblíbená Rožmitálská
Venkovanka a hudbu střídaly atraktivní ukázky historické i současné hasičské techniky. Nechybělo občerstvení, v areálu byla výstava fotografií z historie města,
vydařilo se počasí, a tak si každý přišel na své. Večer zakončila dětská, hasičská, světelná, hudební a vodní fontána na koupališti v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu za účasti stovek přihlížejících.
Také v sobotu ozdobila oslavy přítomnost mnoha vzácných hostů. Zavítal k nám senátor Ing. Jiří Burian, kraj
zastupoval radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
JUDr. Robert Bezděk CSc., přítomné přivítal rožmitálský starosta Ing. Josef Vondrášek, slavností se zúčastnila starostka Hvož an Markéta Balková, dorazil také
starosta Jinců RSDr. Josef Hála, starosta Kunštátu
MVDr. Zdeněk Wetter a nechyběli zde ani přátelé ze Šumavy – zástupci partnerské obce Zdíkov a spolku Horní
Králováci v čele s hejtmanem Josefem Sovou. Nejdelší
cestu na oslavy absolvovala Natalia Tumarec z ukrajinské partnerské obce Koločava, učitelka a majitelka dřívější četnické stanice. I v sobotu se kromě jmenovaných
vystřídala na oslavách celá řada dalších vzácných hos-
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V Rožmitále pod Třemšínem se konaly ve dnech 11. a 12.
září oslavy 790 let historie města, 140 let založení SDH
Rožmitál pod Třemšínem a 20 let dechového orchestru
pod názvem Rožmitálská Venkovanka.
tů, kterým je třeba poděkovat za účast. Programem provázeli velitel SDH Rožmitál p. Tř. František Polák
a konferenciérka Rožmitálské Venkovanky Jana Filinová.
Velké poděkování za přípravu oslav patří veliteli SDH
Rožmitál Františku Polákovi a jeho spolupracovníkům,
městu v čele se starostou Ing. Josefem Vondráškem,
Městskému kulturnímu středisku, Technickým službám,
Podbrdskému muzeu a všem dalším, kteří se na akci
podíleli.
(red)

Neprodejné!
ov.pribram@kscm.cz

Adresa:
OV KSČM Příbram
Klaudova 76, 261 01 Příbram IV
IČ: 00508837

