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Vánoce, vánoce přicházejí šastné a veselé...
Vážení, určitě si většina z Vás vybaví písničku z 60. let minulého století. Tato hezká melodie s nápadným textem
nás provázela řadou let, když nastalo období vánočních příprav. Svátky míru a klidu, jak bvyly civilně nazývány,
nebyly tak honosné a přehnaně náboženské jako dnes. Byly skromné, co se týká dárků i některých potravin.
Ale pro všechny děti to byly svátky plné očekávání a většina rodičů se snažila, aby vytvořili co nejlepší pohodu.
Stejné je to i dnes, ale jsou tu rozdíly. Díky kapitalistické společnosti je obyvatelstvo rozděleno na ty, co mají
na spoustu dárků a na velkolepé oslavy, a na ty, co musí obrátit každou korunu. Pro mnohé, v souvislosti s enegetickou krizí, zdražováním všeho možného a hrozbou pandemie Covid-19, nebudou svátky moc radostné. Bohužel jim
ani Pán Bůh nepomůže.
Vadí mi třaké obrovská komerčnost a obdivuji lidi, kteří dokážou zachovávat staré zvyky a nepodléhají všem těm
akcím, které jsou inspirovány největší zemí za oceánem.
Přesto mi dovolte, popřát Vám všem i vašim blízkým opravdu to štěstí, a když to půjde, tak i to veselí do nového
roku!
Zdeněk Borák

Vánoce už klepou na dveře
Rok utekl jako voda, i když jí letos bylo málo. Blíží se
konec roku a je třeba si otevřeně říci, co se nám podařilo splnit z volebního programu KSČM. Všichni si uvědomujeme, že věci nejdou změnit ihned. Jednou z největších výhod je zlevněné jízdné pro žáky, studenty a seniory. Je třeba zdůraznit, že prosazování placení prvních tří
dnů nemocenské bylo také realizováno právě díky hlasům KSČM. Dále zvýšení minimální mzdy, zlepšení podmínek pro pracovníky ve školství, zdravotnictví. Hendikepovaní občané dostanou větší příspěvek na nutné
pomůcky. V příštím roce by si mohli důchodci přilepšit,
ale již se avízuje zdražení energie, plynu a tím i potraviny. To si mnoho občanů neuvědomuje.
V poslední době jsme svědky různých politických šarvátek, které nic neřeší a skutečné problémy zůstávají
nevyřešeny. Jejich příčinou byly často kroky minulých
pravicových vlád.
Věřme, že v nadcházejícím roce 2022 se dočkáme dalších
pozitivních zpráv pro zlepšení života nás všech. Vánoční
svátky by měly být svátky klidu. Všichni se na ně jistě
těší. Mnozí je očekávají se strachem, nebo budou v tyto
dny ještě více opuštěni. I na ně by se mělo myslet.
Až usednete ke štědrovečernímu stolu, mysleme i na ně.
Vážení, přeji nám všem prožití klidných vánočních
svátků, dny plné pohody a hlavně zdraví.
Věra Kroftová

Hodně pohody a klidu
o vánočních svátcích,
št’astný vstup
a hlavně zdraví
do nového roku
přeje
OV KSČM Příbram

Všem jubilantům, kteří v prosinci 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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Souhrnná informace za 43. týden (25. 10. – 31. 10. 2021)
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
formující se vláda SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP09)
a PirStan zatím krom toho, že s největší pravděpodobností ustaví dvě nová ministerstva a jednu novou pozici
ve vedení Poslanecké sněmovny, mnoho nepředvedla.
Tolik asi k proklamovanému „zeštíhlování“ státu,
kterým se tak jejich představitelé zaklínali. Stejně tak
Senát odmítl zmrazení platů politiků, které KSČM žádala. Nutno podotknout, že navzdory proklamacím A. Babiše ani zástupci ANO v Senátu nehlasovali pro ono
zmrazení.
Obdobně to dopadlo s heslem „Nedopustíme další lockdown“, které na nás křičeli představitelé SPOLU z plakátů a billboardů, aby nominant tohoto volebního slepence pro oblast zdravotnictví V. Válek později prohlásil
„Jsem pro lockdown neočkovaných lidí starších 60 let.“
U tohoto kandidáta na nového ministra zdravotnictví
jsme toho slyšeli za pár posledních dnů ale mnohem víc.
Třeba to, že by se mělo dělit zdravotnictví na chudinské
a to pro bohaté (o to už se během své vlády ODS pokoušela i dříve – tzv. standardy a nadstandardy), nebo,
že čekat 6 hodin u lékaře je běžné. Na druhou stranu
přiložit ruku k dílu v odborné skupině pro řešení COVIDU-19 Válek odmítl. To je ta změna, „které můžeme věřit“. Což o to, změna to asi je, ale jestli k lepšímu, to už
nechám na Vás.
Dnes se zastavím ještě u jednoho uchazeče o ministerský post. Piráta Jana Lipavského. To, že se ze všech sil
snažil zabránit dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany
Ruskem, potažmo Čínou, asi nebude překvapivé. Takže
pokud se stane ministrem, tak by mohli piráti svým voličům vysvětlovat nejen předražené bydlení, ale také
zdražení energií a de facto všeho, které kvůli vyřazení
Ruska z dostavby Dukovan způsobí, nebo ruský Rosatom byl připraven stavět nejrychleji a nejlevněji…
V Poslanecké sněmovně také Lipavský horlivě podporoval, aby Češi platili mise v Iráku i Afghánistánu. Že jste
o tomto pirátském politikovi dosud neslyšeli? Tím se ne-

trapte, to málokdo, nebo toho zatím reálně moc nepředvedl…
Další čekatele na ministerská křesla si probereme zase
příště, až bude trochu jasněji.
Pokračuje také energetická krize. V plné nahotě se
ukázala, jak „velká“ je společenská odpovědnost miliardářů, tedy v tomto případě konkrétně J. Písaříka. Stávající vláda naprosto zaspala a místo toho, aby zastropovala ceny energií, tak se vymlouvá, že nemůže nic
moc dělat. Stejně tak Energetický regulační úřad. Opět
nikdo za tento faul, který dostal téměř milion lidí do
problémů, nenese odpovědnost. A miliardář se dál prohání ve svých luxusních sportovních vozech…
Co se týče situace v KSČM, tak nově zvolení představitelé si převzali svá oddělení a musí okamžitě začít pracovat, a to v nelehkých podmínkách. Navíc je třeba se
co nejdříve zaměřit na to, aby se strana přestala tolik
zabývat sama sebou, ale zaměřila se na politickou práci
pro lidi a mezi lidmi.
Jsem ráda, že se dostalo ocenění mému kolegovi z Evropského parlamentu, kosmonautovi Vladimíru Remkovi, kterému byl prezidentem Milošem Zemanem propůjčen Řád Bílého lva za významné proslavení vlasti v zahraničí. Máme jen málo osobností takového formátu,
jako je V. Remek a je ostudou, že tohoto vyznamenání se
mu nedostalo dříve. Mimochodem připomínám – když už
jsme v uplynulém týdnu oslavili Den samostatnosti Československa – že právě Čechoslováci byli třetím národem po Sovětech a Američanech ve vesmíru.
Přikládám také odkaz na televizní souboj s R. Šlachtou
a J. Maláčovou, kterého jsem se na CNN Prima News
účastnila: https://cnn.iprima.cz/sledujte-zive-divokou-kartu-co-planuji-porazeni-voleb-malacovakonecna-a-slachta-36792?fbclid=IwAR3vp39dLqpHjG-Q4v94H0u7osuZpNNl5m2grau0v
XFPHzNd0lcLXLudog
S přáním hezkých dnů
Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

Eva Havlíčková, Příbram

Rub naší svodody
Te prý máme svobodu,
mnozí omílají.
Jaké ale podvody
toto slovo tají.

Unie nás úkoluje,
pokutuje, radí,
kontroluje naše kroky to mi vážně vadí!

Dříve pole voněla
obilím a chlebem,
dnes tisíce kamionů
napájí nás jedem.

Někdo má dvě zaměstnání,
stát ho na hůl bere,
jiný schválně nepracuje o práva se dere.

Kde je český průmysl,
Poldi, Zetor, Škoda?
I vyspělé zemědělství
vzala "velká voda".

Svět se zbláznil, lidé zlatí,
až to není zdrávo.
Západ volí levici,
my se ženem vpravo!
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Jinecký pěšec 2020 se konečně uskutečnil...
Ale až 6. listopadu 2021. Název s letopočtem jsme
ponechali, protože jsme nepovažovali za vhodné, aby velmi obětavá podporovatelka akce Ladislava Šimková
z Knihovny Miloslava Ransdorfa musela zařizovat
výměnu všech štítků na pohárech a medailích, které
organizátorům věnovala. Adresně na tuto akci přispěli
i další příznivci. Byly využity i prostředky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
A tak se v sále Posádkového domu armády sešlo
za zpřísněných hygienických podmínek 25 hráčů.
Vítězem se stal člen Šachového kroužku Pionýrské
skupiny Jince (Pionýr) a hráč Šachového oddílu TJ Jince (TJ) Tomáš Brotánek. Vybojoval šest vítězství
ze sedmi partií a díky velmi pěknému pomocnému hodnocení buchholz obsadil nejvyšší příčku. Na druhém
místě skončil rovněž se šesti body Martin Štufka ze ŠK
Příbram-Baník (Baník). Bronzovou medaili vybojoval
hráč ŠK při MěÚ Hostomice Petr Budil, který sice jako
jediný porazil vítěze, ale podlehl jineckým hráčům
Vojtěchu Přibylovi a Antonínu Mezerovi. Všichni
tři medailisté získali pěkné poháry. Vítěz má do příštího
Jineckého Pěšce v opatrování nejen putovní pohár, ale
i symbolického pěšce, který koluje po různých oddílech
od roku 1988.
Byly vyhodnoceny i věkové kategorie, v nichž získali
medaile z rukou Ladislavy Šimkové (KSČM) vždy tři
nejlepší. Na 1. místech byli:
H10
Maric Jan
Pionýr a TJ Jince
H12
Přibyl Vojtěch
Pionýr a TJ Jince
H14
Mácha Jan
Baník
H16
Štufka Martin
Baník
H18
Brotánek Tomáš
Pionýr a TJ Jince
Kromě jmenovaných dosáhli velmi pěkných výsledků
i Adam Hečl, Anna Šimpachová, Filip Šimek, Richard
Šimek a Nicol Šmejkalová. Statečně si vedla na svém
prvním turnaji i nejmladší hráčka Ivanka Mauricová
z Jinec.

K příjemné atmosféře přispěly nejen vidina zisku pěkných cen pro všechny hráče, ale také hry a soutěže, které v přízemí budovy i v sále před vyhodnocením organizoval Michal Tichý s Marií Maršálovou. Poděkování
patří ale hlavně veliteli 13. dp „Jaselského“ a pracovníkům Posádkového domu armády, kteří nám poskytli
a připravili velmi pěkné prostory.
Miroslav Maršálek (KSČM), hl. organizátor
Foto: Marie Maršálková

Předvánoční akce se musí omezit
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci bylo nutné
provést změny v organizaci předvánočních akcí, které se
měly naplno rozběhnout o posledním listopadovém
víkendu. Některé se zrušily úplně, u jiných se značně
omezil program.
Městys Jince a jeho kulturní komise plánovala stánkový prodej a bohatý kulturní program na náměstí
1. máje. Od tohoto záměru bylo upuštěno.
V neděli 28. listopadu proběhla na čtyřech místech
v obci slavnostní rozsvícení vánočních stromů. K příjemné atmosféře přispěly vánoční skladby v podání trubačů
Základní umělecké školy JJR z Rožmitálu pod Třemšínem pod vedením vedoucího jinecké pobočky Pavla Hrubého.
První zastavení se uskutečnilo na sídlišti v lokalitě
Zborovská, druhé v parčíku nad Sokolovnou v ulici
Jana Žižky na starém sídlišti. Poté se hudebníci přesunuli do parku na náměstí. Vše ukončil poslední krátký
koncert na hřišti v Rejkovicích.

Na všech místech se neformálně sešli obyvatelé jednotlivých částí městyse, představitelé obce a členové spolků
v obci působících. Byli v malých skupinkách rozmístěni
v okolí vánočních stromů na doslech od muzikantů, aby
si vychutnali slavnostní atmosféru blížících se svátků.
Miroslav Maršálek, radní městyse Jince / Foto autor
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Z jednání Zastupitelstva města
Program 31. zasedání zastupitelstva města Příbram
dne 8.11.2021, který měl na programu jednání k řešení
pouze 6 bodů, sliboval rychlé projednání. Tento předpoklad se tentokrát potvrdil, končily jsme již před 20. hodinou, přesto však se značně protáhl úplně poslední bod
jednání, kterým je diskuze.
I tentokrát zazněly zajímavé informace již v úvodu jednání v rámci informace rady. Kromě informace o veřejných zakázkách, která je součástí každého jednání, jsme
byli informování o zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2022
a rozpočtového výhledu na další roky na webových
strránkách města ke dni 22.10.2021, takže každý občan
má možnost se s ním seznámit, dále je zajímavá informace, že město má vysoutěžené ceny energií až do konce
r. 2023, takže se ho nebude současné zvyšování cen energií tolik dotýkat. Informace o ocenění městského úřadu
v soutěži za přívětivý úřad, kde jsme obsadili 3. místo v
e Středočeském kraji, bylo takovou třešničkou na dortu.
Pokud jde o samotný program, považuji za nutné upozornit na 2 body. Po změně předpisů pro platby za odvoz
odpadků, došlo sice ke změně obecně závazné vyhlášky
města - nově se jedná o vyhlášku o místním poplatku
za obecný systém odpadového hospodářství, nezměnila
se však výše poplatku, takže i v r. 2022 budeme platit
částku 600,- Kč za osobu na rok, a to je určitě v současné vlně zdražování dobrá zpráva.
Dalším zajímavým bodem bylo ustanovení pracovní
skupiny pro územní plánování. V oblasti územního plá-

nu jsou stále podávány různé návrhy, které
je třeba zákonným způsobem projednat, zastupitelstvo k tomu musí přijímat různá
rozhodnutí, a proto je taková pracovní skupina složená
ze zástupců všech subjekltů v zastupitelstvu (po 1 za
každý subjekt) určitě prospěšná. Zejména proto, aby se
případné politické půtky nepřesouvaly na jednání zastupitelstva, ale aby byly sporné momenty vyjasněny předem a jednotlivé politické subjekty už mohly jít na veřejné projednání s konkrétním názorem, jakou změnu
podpořit. Pracovní skupina nebude přijímat žádná usnesení, pouze v materiálech pro zastupitelstvo bude uvedeno, zda se na řešení shodla, či nikoliv. Určitě to zrychlí
jednání zastupitelstva.
V diskuzi nejprve vystoupil jeden ze soukromých
investorů na Fantově louce, který reagoval na vystupování Mgr. Švendy na dané téma jak na minulém zastupitelstvu, tak na různých počítačových sítích. Je vidět,
že špatný dojem z této kauzy neměli jenom zastupitelé
na minulém jednání, ale i soukromí investoři. Z dlouhé
debaty, do které se zapojil i další investor, jednoznačně
vyplynulo, že investoři po městě nepožadují vůbec nic,
jen aby jim město neškodilo. Jsem ráda, že drtivá většina zastupitelů s Mgr. Švendou nesouhlasí, město rozhodně škodit nechce, vždy by zde mohly vyrůst byty
až pro 2 tisíce obyvatel. Snad se nám rozumným zastupitelům podařilo obavy investorů rozptýlit.
Mgr. Jiřina Humlová

Odpady zdražovat nebudou
Zastupitelé města Příbrami projednávali návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Cena poplatku zůstává ve výši letošního roku.
„Včerejšího jednání zastupitelstva bylo přítomno 22 zastupitelů. Při projednávání bodu o výši poplatku za odpady
pro rok 2022 všichni jednomyslně hlasovali pro zachování částky na úrovni letošního roku, což je 600 Kč za osobu
a rok,“ shrnul jednání starosta města Jan Konvalinka.
Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí

Připomínáme
2. 12. 1946 V Bratislavě začal soudní proces s představiteli Slovenského štátu. Jozef Tiso v něm byl odsouzen
k trestu smrti, který byl vykonán 18. dubna 1947.
1774 Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena povinná školní docházka pro děti
od 6 do 12 let.
1930 Na Šumavě byla uvedena do provozu přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero.
8. 12. 1870 František Palacký a František L. Rieger v čele skupiny českých politiků předali říšskému kancléři
Beustovi protest proti národnostnímu útlaku v Rakousku-Uhersku.
10. 12. 1920 Vyhlášením generální stávky vyvrcholil boj mezi demokratickým křídlem sociální demokracie a radikální levicí, který v roce 1921 vedl k založení KSČ.
13. 12. 1980 Byl ukončen provoz tramvají na Václavském náměstí v Praze.
14. 12. 1935 Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce československý prezident prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
18. 12. 1935 Dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým československým prezidentem.
23. 12. 1989 Sametová revoluce: Na hraničním přechodu Rozvadov–Waidhaus ministři zahraničí Československa
a Německa Dienstbier a Genscher symbolicky přestřihli železnou oponu.
24. 12. 1818 Byla poprvé uvedena Tichá noc, vánoční koleda od Franze Grubera a Josepha Mohra.
29. 12. 1989 Sametová revoluce: československým prezidentem byl zvolen dramatik a disident Václav Havel.
31. 12. 1991 Ve 24.00 oficiálně zanikl Sovětský svaz.
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