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Volby do Poslanecké sněmovny ČR jsou za dveřmi.
Tak jako vždy jsou pro naší zemi velice důležité. Volební
„boj“ má v současnosti známku mocenské snahy
a známky toho jak pravice ve snaze zlikvidovat hnutí
„Ano“. Vymýšlí způsoby, které hraničí s poctivým volebním soutěžením. Tzv. „Demoblog“ vytvořil proto dvě neuvěřitelné koalice. Na jedné straně koalice nazvaná
„Spolu“, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. A ta druhá
spojená s Piráty a STAN. Přitom jejich cíle po volbách
a případném vítězství jsou zcela jasné. Jde zejména o posilování kapitalistických „hodnot“ a tím prohlubování
sociálních rozdílů našich obyvatel. V plné své ubohosti
se tyto strany projevily v covidové krizi, kdy se neustále
házely klacky pod nohy těm, kteří se snažili tuto krizi
zvládnout.
Také si myslím, že tyto dvě koalice vytváří jasně nekalou soutěž, protože znevýhodňuje strany, které bojují
o hlasy samostatně. Napadá mě, co na to Ústavní soud.
Například hnutí STAN těží z práce všech starostů a přivlastňuje si jejich úspěchy za svoje.
Ještě něco o Ústavním soudu. Všimli jste si, co nedávno zrušil? Na návrh SENÁTU došlo ke zrušení tzv..
„bezdoplatkových zón“. Tyto zóny napomáhaly alespoň
částečně proti obchodníkům s chudobou a vytváření doslova „geth“ pro nepřizpůsobivé občany. Páni senátoři a
soudci v těchto místech žít nemusí. Jejich příjmy jim
dovolují žít ve velkém luxusu. Senátoři, např. Láska,
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Dienstbier, Kos a jim podobní vidí v doplatcích na bydlení tu největší demokracii. Co je jim do lidí, co poctivě
pracují a kvůli těm, kteří se flákají a dělají nepořádek se
ani nevyspí. Upozorňuji, že v Senátu jsou v drtivé většině pracovití politici.
KSČM vždy stála na straně poctivě pracujících lidí,
kteří nemají oporu ani ve zkorumpovaných oborech.
Dnes, kdy inflace dosahuje obrovských rozměrů jsou
nejohroženější skupinou staří lidé. Nejen ekonomicky,
ale i nejistotami, kdy Piráti a spol. se netají tím, že
zdravotnictví již nebude pro všechny. Prostě na některé
zdravotnické úkony nedosáhnou všichni obyvatelé.
Přesně tak jako je to v současnosti ve „vyspělých západních zemí“.
Toto je pro nás, voliče levice, velké téma. Je třeba zabránit celkové privatizaci nejen zdravotnictví, ale i dalších odvětví. Je toho mnoho co by bylo potřeba změnit,
ale bez vaší podpory to nepůjde, proto pokud nechcete,
abychom se všichni stali loutkami, kde si bude pravice
rejdit jak na začátku 90. let, tak přijte podpořit naše
kandidáty!
Nakonec ještě některá důležitá fakta a upozornění: lidé
v karanténě budou volit ve středu 6. 10. 2021. Domovy
důchodců a další pobytová zařízení ve čtvrtek 7. 10.
2021. A my ostatní půjdeme k volbám do PS ČR 8. a 9. 10.
2021. Všechny důležité informace vám budou poskytnuty spolu s volebními lístky.
Zdeněk Borák

PŘIJĎTE K VOLBÁM!
8. a 9. 10. 2021
KAŽDÝ VÁŠ HLAS SE POČÍTÁ A ROZHODUJE O SMĚŘOVÁNÍ
NAŠÍ POLITIKY
NA DALŠÍ OBDOBÍ.
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ŠANCE
NA NOVÝ ZAČÁTEK
1.
PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT
„S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!“
Minimální mzda alespoň 20 000 Kč.
Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
35hododinový pracovní týden při zachování mzdy.
Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a spoluúčasti pacientů.
Novomanželské bezúročné půjčky.
Konec soukromých exekutorů.
Zrušení pracovních agentur.
Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
Konec nezdaněného kšeftování s byty.
Zachování koruny.

2.
PODPORA POCTIVÉ PRÁCE,
VYŠŠÍ ZDANĚNÍ BOHATÝCH
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“
Výrazné zdanění nadnárodních firem.
Zdanění komerčních internetových gigantů.
Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
Miliardářská daň.
Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
Zavedení bankovní a digitální daně.
STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.

3.
PODMÍNKY PRO ŽIVOT V BEZPEČÍ A MÍRU
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“
Vystoupení České republiky z paktu NATO.
Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
Konec informační cenzury internetu.
Obnova systému civilní ochrany obyvatel.
Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
STOP ilegální migraci.
Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.

4.
PÉČE O DĚTI A JEJICH VZDĚLÁNÍ
„Děti mají právo na šastné dětství!“
Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
Digitalizace školství.
Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.

Učebnice a školní pomůcky zdarma.
Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
Kyberšikana jako trestný čin.
Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.

5.
PŘÍRODA ZDRAVĚJŠÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČISTĚJŠÍ
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“
Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
Konec šuntů v obchodech.
Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného
tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami.
Zpřísnění norem kvality potravin.
Směřování k soběstačnosti v potravinách.
Podpora organického obhospodařování půdy.
Zastavení záboru zemědělské půdy.
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 13. září se konalo 29. zasedání Zastupitelstva
města Příbram a mělo na programu 31 bodů. V úvodu
pan starosta Konvalinka sdělil dvě důležité informace.
První se týkala problémového chování některých občanů a dětí ubytoven, zejména v ulici Pod Čertovým pahorkem. Každodenní hluk, nepořádek a nerespektování
základních pravidel slušného chování obtěžuje obyvatele
okolních domů. Proto město chtělo v těchto lokalitách
zřídit tzv. nezdoplatkové zóny, které by umožňovaly nepřizpůsobivým odebrat poskytování doplatku na bydlení
osobám v hmotné nouzi. Bohužel ústavní soud tato zákonná opatření zrušil, a tak městu velmi ztížil vyřešit
tento palčivý problém. Vedení města bude nadále jednat
s majiteli ubytoven a pokračovat v přijatých opatřeních
(zvýšený dohled městské policie), aby i zde bylo přijatelné prostředí pro občany našeho města.
Druhá informace se týkala útočníka v ZŠ Jiráskovy
sady, který v polovině června zasadil svému spolužákovi
několik bodných ran. Chlapec je dosud v ústavní péči

a rodiče našich žáků si mohou oddechnout, protože se
zcela jistě nevrátí do žádné z příbramských škol.
Samotné jednání zastupitelstva probíhalo celkem v poklidu – 13 bodů se týkalo programů pro poskytování
dotací na rok 2022 a byly jednohlasně schváleny. K větším debatám došlo v bodě 9, který se týkal Změny č. 1
Územního plánu Příbram, kdy došlo ke slovní přestřelce
mezi Mgr. Švendou a Ing. Holým – Mgr. Švenda obvinil
Ing. Holého ze střetu zájmů, protože pan Holý vlastní
některé pozemky, přes které má vést Jihovýchodní obchvat a plánovaná cyklostezka Brod – Zdaboř. V konečném hlasování byl schválen návrh předložený radou.
Občany bude i jistě zajímat, že se počítá s opravou
mostu u Fialova rybníku, proto byla schválena směna
pozemků v jeho okolí s majitelkou, a naopak nebyl
schválen výkup lyžařského svahu Padák od Baníku Příbram za 5 milionů korun, protože tyto pozemky město
tak nutně nepotřebuje.
Jarmila Potůčková

Podbrdský farmářský a řemeslný trh
V Rožmitále se konal už posedmé
Podbrdský farmářský a řemeslný trh
Místní akční skupina Podbrdsko
uspořádala 18. září v Rožmitále pod
Třemšínem už posedmé Podbrdský
farmářský a řemeslný trh. Více než
40 prodejců přivezlo na trh mnoho
pěkných rukodělných výrobků
a skvělých potravin všeho druhu.
„Děkujeme za pomoc a spolupráci
městu Rožmitál pod Třemšínem
a Podbrdskému muzeu. Tak zase
za rok na viděnou,“ uvedla ředitelka
kanceláře MAS Podbrdsko Jana Filinová.

Foto: archiv MAS Podbrdsko

Špejchar obdivují ve Valdštejnské zahradě
V úterý 7. září proběhla ve Valdštejnské zahradě vernisáž výstavy Má vlast
cestami proměn – příběhy domova pod záštitou Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova. V průřezové kolekci třinácti krajských proměn napříč všemi kraji reprezentoval Středočeský kraj hvožanský Špejchar.
Na snímku jsou senátor Petr Štěpánek, starostka Hvožan Markéta Balková
a senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří Vosecký.
(mb)

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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Po rekonstrukci je od září v provozu i očekávaný

SPORTOVNÍ AREÁL NA SOKOLSKÉ
ZAHRADĚ. Hosty slavnostního otevření areálu byli
mj. zástupci firmy Invessales, spol. s r. o. a TJ Sokol
Jince.
Novou Sokolskou „pokřtili“ žáci základní školy sportovními hrami, které komentovala učitelka Ivana Chocholová, která zároveň vyslovila přání:
„Chovejme se na sportovišti slušně, bez vulgarit a hlavně
dodržujme na něm pořádek. Bylo mi smutno, když jsem
musela v dalších dnech po závodě s dětmi absolvovat
nové disciplíny jako slalom mezi vajgly, sběr kávových
kelímků, zapomenutých outfitů a roušek či luxování rozbitého půllitru… „Sportovci“, kteří jdou na hřiště jen zevlo-

vat a ničit ho, nemají na sportovišti co dělat! Prosím, važme si toho, jaké sportoviště městys v Jincích vybudoval!“
RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince

Připomínáme
3. 10. 1990 Znovusjednocení Německa: Německá demokratická republika přestala existovat a stala se součástí
Spolkové republiky Německo a tím i Evropského společenství.
11. 10. 1986 Studená válka: Ronald Reagan a Michail Gorbačov se sešli v Reykjavíku na Islandu, aby jednali
o omezení svých jaderných arzenálů v Evropě.
17. 10. 1910 Tiskařské družstvo Národně sociální strany se přejmenovalo na Melantrich.
1970 Zemřel český generál Jan Syrový, velitel Československých legií v Rusku a ministerský předseda
Československa v době Mnichovské dohody.
18. 10. 1945 Třetí Československá republika: XX. Sjezd Československé sociálně demokratické strany zvolil předsedou strany Zdeňka Fierlingera, přijal nový program strany a vyslovil se pro její samostatné působení v rámci Národní fronty.
1990 Při výbuchu metanu na dole Barbora v Karviné zemřelo 30 horníků a 9 dalších bylo těžce raněno.
19. 10. 1930 Na hladinu byla spuštěna hlídková lo President Masaryk, největší lo Československého válečného lostva.
20. 10. 1740 Na základě pragmatické sankce se vlády v habsburské monarchii ujala Marie Terezie. Jelikož okolní státy tento akt neuznaly, začaly krátce poté války o rakouské dědictví.
1910 Na vodu byl spuštěn zaoceánský parník RMS Olympic, první ze tří lodí stejnojmenné třídy.
1960 V Královské oboře v Praze bylo otevřeno Planetárium.
23. 10. 1526 Český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400letá
habsburská vláda nad českými zeměmi.
1940 Druhá světová válka: Adolf Hitler se setkal s Franciscem Frankem, ke vstupu do války po svém
boku ho však přesvědčit nedokázal.
24. 10. 1885 Ve Vídni proběhla premiéra operety Johanna Strausse ml. Cikánský baron.
1925 Milada Paulová úspěšně habilitovala a stala se tak první ženou s titulem docentky v Československu.
1945 V platnost vstoupila Charta OSN, oficiální datum založení OSN.
26. 10. 1945 Třetí Československá republika: Edvard Beneš vydal poslední dekret prezidenta republiky (140/1945 Sb.
„o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze“)
1965 Členové skupiny Beatles obdrželi z rukou Alžběty II. Řád britského impéria.
27. 10. 1975 V Mostě byl úspěšně dokončen přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na místě, kde původně
stál, se už v dalším roce těžilo uhlí.
2000 V Salcburku zemřela česká herečka Lída Baarová (*7. 9. 1914).
28. 10. 1930 Proběhly první závody na Masarykově okruhu v Brně.
1945 Třetí Československá republika: Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta Československa a
na základě jeho dekretů byly znárodněny banky, pojiš ovny a většina průmyslu.
30. 10. 1975 V Suchdole se zřítilo jugoslávské dopravní letadlo typu DC-9 společnosti Inex Adria Airways, zahynulo 79 ze 120 osob na palubě.
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