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Vážení,
uplynul měsíc od parlamentních voleb. Jak dopadly
pro českou levici už všichni víme. Nebojím se vyjádřit,
že to byla a je katastrofa nejen pro KSČM a Sociální
demokracii. Aniž si to někteří lidé uvědomují, je to
pro velkou skupinu obyvatel ČR katastrofa i pro ně!
Tvrdý kapitalismus upevňuje svoji moc, přesto, že se
snaží balit do demokratických frází a slibů, co všechno se bude dělat pro obyčejný lid. Ve skutečnosti půjde o další snahu zprivatizovat všechno, co ještě
nepadlo do rukou mnohdy velmi nesolidních podnikatelů. Posledním příkladem jsou problémy s tzv. „podnikateli“ v energetice. Majitel „Bohemia Energy“
si doslova nahrabal „šmejdským“ způsobem miliardu
korun a při prvních problémech poslal své zákazníky
k vodě. Samozřejmě peníze a majetek mu zůstanou o to se postarají „nezávislé“ soudy. Je to jeden z příkladů, co nás může čekat.
Podle mého názoru by si měl stát ponechat důležitá
odvětví. To znamená: nerostná bohatství, vodu, energii, dopravu, zdravotnictví a další. Ale v kapitalismu
je to naopak, je třeba posilovat tento systém podnikateli, kapitalistickou smetánkou a milionáři, kteří na
druhé straně akumulací kapitálu způsobí pracujícím
lidem propadnutí do problémů a někdy i chudoby.
Nedostatek surovin a dalších komponentů přináší
velké problémy našemu hospodářství, zejména nedo-

statek ropy a plynu zdražuje výrobky a působí značnou inflaci. V této situaci je potřeba jednat v zájmu
obyvatel pragmaticky, ne jako náš Senát a nebo primátor Prahy. Jsme země, která je závislá na surovinách, přesto tito politici stupňují otevřené nepřátelství vůči Rusku a Číně. Takové Německo v zájmu své
země vybudovalo spolu s ruskými inženýry ropovod
„Nordstream“ přes nátlak USA a EU. V Afganistánu
zahájili Němci jednání s Talibanem o jejich nerostných zdrojích.
Tahle naše nezávislá ideologie spolu s otrockým chováním k USA přinese naší zemi další problémy a ne
demokratickou svobodu.
Je fakt a smutné, že po volbách již vlastně neexistuje nějaký větší protitlak vůči tomuto kapitalistickému
systému. KSČM a ČSSD nepomohla ani spolupráce
s hnutím ANO, ani problémy s covidem a u KSČM pak
také velké ubývání a stárnutí členské základny a příznivců.
Nechtěl bych končit takhle pesimisticky... Doufám,
že nová vedení v KSČM a ČSSD najdou v příštím
období podporu některých skupin obyvatel, které doplatí na současnou politiku „demoblogu“ a jim podobných. Přesto všechno vám přeji hezký podzim.

Mimořádný sjezd KSČM, 23. října 2021.

Členové OV KSČM Příbram poděkovali odstupujícímu
předsedovi Vojtěchu Filipovi za dosavadní práci.

Zdeněk Borák
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vedení KSČM
NovéNové
vedení
KSČM

Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná

FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO (7)

Místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku Marie Pěnčíková

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek

Místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí Leo Luzar

Místopředseda ÚV KSČM pro občanský sektor a evropské záležitost Milan Krajča

Členové Výkonného výboru ÚV KSČM
Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

Pavel Kroča, Zlínský kraj

Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM

Dana Lysáková, Liberecký kraj

Marie Pěnčíková, místopředsedkyně ÚV KSČM

Jana Pilařová Honsová, Ústecký kraj

Milan Krajča, místopředseda ÚV KSČM

Václav Ort, Královéhradecký kraj

Leo Luzar, místopředseda ÚV KSČM

Václav Sloup, Karlovarský kraj
Václav Snopek, Pardubický kraj

Josef Číž, Vysočina

Zdeněk Štefek, Středočeský kraj

Petr Havránek, Moravskoslezský kraj

Ludvík Šulda, Olomoucký kraj

Ivan Hrůza, Praha

Filip Zachariaš, Jihomoravský kraj

Miroslav Kavij, Plzeňský kraj

Jihočeský kraj bude dovolen dodatečně.

 
Předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM
Vladimír Chaloupka



Předseda Ústřední revizní komise KSČM Jiří
Horák

dne 25. října
2021
Převzato Vyšlo
z Haló
novin
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Rybářské závody pro dospělé
Místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS)
Jince pořádá řadu akcí pro děti i pro dospělé. V sobotu
16. října zorganizovala závody na rybníku Nový, který
je veřejnosti známý spíše pod názvem Čarda. Nachází se
uprostřed Jinec přímo při hlavní silnici poblíž benzínové
pumpy. Zatímco v září byly tyto závody určeny mládeži,
tentokrát se sešlo šestnáct zkušených dospělých rybářů,
aby si změřili síly. Soutěžilo se o Putovní pohár Českého
rybářského svazu, z. s., Místní organizace Jince a městyse Jince.
Opět se dařilo Karlu Štrynkovi. Nejen že stál jako minule na pomyslných stupních vítězů, ale tentokrát dokonce obsadil s velkým náskokem 1. místo ziskem 312
bodů. A aby nikdo o jeho rybářských kvalitách nepochyboval, tak převzal ještě cenu za největší ulovenou rybu.
Na stříbrné příčce skončil Antonín Papírník, kterému se
podařilo nashromáždit 129 bodů. Bronz bral Jan Šponi-

ar se 79 body. Ceny společně s předsedou Místní organizace ČRS Tiborem Bartošem předával starosta městyse
Jince RSDr. Josef Hála (KSČM).
Miroslav Maršálek, foto Marie Maršálková

Jineckým pionýrům se dařilo v Příbrami
Výprava Pionýrské skupiny Jince uspořádala v sobotu
16. října první větší výpravu po dlouhé koronavirové
přestávce. Zamířila do okresního města.
Šachový klub Příbram-Baník (Baník) vedený předsedou MUDr. Karlem Benešem uspořádal v sobotu 16. října v Domu dětí a mládeže v Příbrami (DDM) šachový
turnaj pro mládež Příbramský král.
Vítězem se stal člen Šachového kroužku Pionýrské
skupiny (Pionýr) Jince a hráč Šachového oddílu TJ Jince (TJ) Tomáš Brotánek se 6,5 bodu. Získal tak jako
nejlépe umístěný chlapec kromě medaile, diplomu a ceny
i titul Příbramský král. Na druhém místě skončil hráč
pořádajícího klubu Martin Štufka a na třetím jeho oddílový kolega Jan Pospíšil. Z dívek podala nejlepší výkon
Kateřina Hadáčková (Baník, celkově pátá) a nejmladším
účastníkem byla Ivanka Mauricová (Pionýr Jince).
V jednotlivých věkových kategoriích se členové jinecké pionýrské výpravy také neztratili. Brali tři ocenění
z pěti udělovaných. Zvítězili: U18 – Tomáš Brotánek,
U16 – Martin Štufka, U14 – Klára Šustrová z DDM Pří-

bram, U12 – Antonín Mezera a U10 – Jan Mauric (oba
Pionýr a TJ Jince).
Turnaj se započítává do základního kola krajského
přeboru 2021-22.
Miroslav Maršálek, vedoucí Pionýrské skupiny Jince

Počasí dětem z Jinečáčku přálo
Podzim je příležitostí k pouštění draků. Kdysi jsme jezdili na krásné drakiády, které organizovali komunisté
na Dobříši.
V posledních době navštěvujeme akci, kterou každoročně pořádá mateřské centrum Jinečáček poblíž lokality Na Vyhlídce mezi městysem Jince a obcí Ohrazenice.
V letošním roce se drakiáda konala v pátek 22. října. Opět
jsme si ji nenechali ujít, ani já, ani starosta Josef Hála
Ne vždycky se vydaří počasí a je dostatečný vítr. Tentokrát foukal až dost.
Jak nám prozradila organizátorka Monika Hrňa, i letos se vyhodnocovaly tři soutěže. Diplom za nejoriginál-

nějšího draka si odnesl Robert Tržil. S největším drakem se na
akci Jinečáčku dostavil Adam Neupauer.
Jako nejvýše létající
byl vyhodnocen drak,
kterého vypustil Mareček Hůla.
Miroslav Maršálek,
radní městyse Jince

Všem jubilantům, kteří v listopadu 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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Z jednání Zastupitelstva města
Program 30. zasedání zastupitelstva města Příbram
dne 11. 10. 2021, který měl na programu jednání k řešení pouze 14 bodů, sliboval rychlé projednání. Dokonce
ani rozšíření programu o 2 body (informace o cyklotrase
Nový rybník – Drkolnov, dotace pro HC Příbram na
dopravu mládeže) nemělo jednání zásadně prodloužit.
Díky diskuzi v bodě různé však došlo k prodloužení jednání až do půl desáté a bylo to dost nechutné.
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 skutečnosti, že stavební řízení na rekonstrukci Aquaparku bylo napadeno odvoláním dvěma
občany, takže se vydání stavebního povolení protáhne
cca o 3 měsíce, že příjmy do rozpočtu díky transferům
byly vyšší než v r. 2020 a že byly podány další návrhy
na změnu ÚP, tedy bude nutno tyto návrhy projednat.
Zajímavá informace se týkala cyklotrasy Nový Rybník
– Drkolnov, když jsme zpracovatelem projektu byli informováni o přijatém a realizovaném řešení, které sice není
optimální, ale je to první krok a za dané situace se jedná o přijatelný kompromis, na který budou samozřejmě
navazovat další kroky tak, aby Příbram umožnila co
největší a nejbezpečnější rozvoj cyklistiky.
Velká debata se rozběhla kolem žádosti Spartaku Příbram o spolufinancování investičního záměru na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště, které je v majetku
města (požadavek na 2,5 mil. Kč s tím, že do hodnoty
7 mil. Kč bude možno čerpat mimořádnou dotaci od Státní sportovní agentury). Debata byla velká především
proto, že Spartak Příbram nijak neupozorňoval na havarijní stav odvodňovacího systému travnaté plochy,
když po deštích zůstává voda na ploše a nedá se na ní
hrát, a přišel s tím až ve chvíli, kdy je možnost mimořádné dotace. Musím říci, že jsme byli s Mgr. Potůčkovou na rozpacích, jak se k tomu postavit. Ale vzhledem
k tomu, jak dopadly volby a že se dá předpokládat minimálně razantní omezení dotací ze strany nové vlády,
a protože razantně rostou ceny stavebních prací, jsme
nakonec spolufinancování podpořily. Kdyby volby dopad-

ly jinak, ruku bychom pro to nezvedly. Pro nakonec bylo
18 zastupitelů, 6 se zdrželo hlasování.
Další body jednání (závěrečné účty svazků obcí, změna
zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola, stav požární ochrany ve městě a majetkové záležitosti) proběhly
v klidu a věcně.
Zádrhel nastal ve chvíli, kdy se do diskuze zapojil Mgr.
Švenda s napadením Ing. Holého a Ing. Vařeky z důvodu údajného střetu zájmů v oblasti Fantovy louky, s tím,
že k takovému chování je povinen svým voličům jako
opoziční zastupitel. Požadoval, aby mu Ing. Vařeka sdělil, jaké on nebo jeho příbuzní tam mají pozemky, aby
město zveřejnilo zastavovací studii, aby Ing. Holý zdůvodnil, proč se zveřejněním této studie nesouhlasí. Jeho
vystoupení vyvolalo rozsáhlou značně nechutnou debatu. I když Ing. Holý vysvětlil, že studie zatím není hotová, musela se měnit podle změny právních předpisů
a jednotliví investoři se na ní dosud neshodli, Mgr. Švenda pořád opakoval, že odpově nedostal, a vůbec mu nevadilo, že se snaží zasahovat do podnikání soukromých
osob. Mgr. Švenda bu vůbec neví, jaké pravomoci má
v případě územního a stavebního řízení rada (a pak se
ptám, co dělal jako místostarosta a radní), nebo hrál
nějaké nechutné divadlo pro občany města. Přiznám se,
že sama nevím, která varianta je horší. Samozřejmě až
bude studie zpracována v takovém stavu, aby mohla
sloužit pro zahájení územního řízení, tak bude stavebním úřadem zveřejněna a každý občan města (nejen zastupitel) se s ní bude moci seznámit. A pokud bude město řešit zapojení svých pozemků do územního a stavebního řízení, bude to v pravomoci celého zastupitelstva,
nejen rady. Celou debatu Mgr. Švendy na dané téma považuji za eskapádu nehodnou odpovědného zastupitele,
kterému jde o rozvoj města. Znechutit soukromé investory za situace, kdy ve městě není dost dostupných bytů
pro ty obyvatele, kteří si byt koupit nemohou, považuji
za nezodpovědné a hazardérské. Mám dojem, že si Mgr.
Švenda snaží na svoji stranu naklonit ty občany, kteří
o investiční výstavbě nic nevědí, a bere si je tak jako rukojmí své politiky bez ohledu na případné následky.
Mgr. Jiřina Humlová

Vážení soudruzi, přátelé,
jako by se společenský a spolkový život v době pandemické krize zastavil, není to, naštěstí, tak úplně pravda. Naše Základní
organizace ČZS v Dobříši i přes omezení pohybu občanů zajistila fungování moštárny i palírny jako v běžném roce. Pokud to
situace dovolila, výbor organizace se scházel i v této době.
Na podzim jsme vyrobili 24 300 l jablečného moštu a 30. 6.
jsme ukončili kampaň ve spolkové palírně. V této kampani
jsme poprvé za existenci palírny překročili hranici 1 000 l vyrobené pálenky a vypálili jsme 1 230 l ovocné pálenky.
Naše organizace zahrádkářů na Dobříši oslaví v příštím roce
padesátileté výročí založení. V době největšího rozkvětu zahrádkářské činnosti měla otganizace více jak 360 členů, a to jak
z Dobříše, tak z okolí. Na Dobříši jsme měli celkem čtyři zahrádkářské osady Vlašku, Brodce I., Bzdinku a Brodce II.
Moštárna byla vybudována svépomocí v letech 1976–1978. Palírnu jsme nakoupili z vlastních prostředků a instalovali
na moštárně v roce 2015.
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Zahrádkáři byli na Dobříšsku vždy velmi aktivní. Pořádali
jsme zájezdy, výlety, přednášky pro členskou základnu i pro
veřejnost. Pravidelně jsme pořádali výstavy květin, sny otevřených zahrad atd. Naši členové se vždy účastnili společenského
života. Byli a jsou členy samospráv. Bohužel díky politice místní samosprávy pod vedením ODS a ČSSD ve spolupráci s KDUČSL a TOP 09 došlo k záměrnému útlumu spolkové činnosti.
Místo rekonstrukce kdysi slavného kina v Dobříši na spolkový
dům dnes máme parčík. A u společenských organizací, které
vedli komunisté došlo téměř k systematické likvidaci těchto
organizací. Bez zahrádek noví zahrádkáři nepřijdou a bez dotací na spolkovou činnost je činnost omezená. Nevzdáváme se
a stále jednáme se samosprávou města o vybudování nové osady nebo komunitní zahrady. Poslední jednání dávají naději,
že se nám to po dlouhých 31 letech podaří.
Ing. Karel Vítek, CSc.
předseda ZU ČSZ Dobříš

Neprodejné!
ov.pribram@kscm.cz

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

