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1. MÁJ SVÁTEK PRÁCE
Vážení,
opět je tu čas, kdy řada z nás vzpomene na dobu, kdy
se slavil Svátek práce a důstojně se oslavovalo vítězství spojenců nad fašistickým Německem. Mír byl jedním z nejčastěji používaných slov, nikoli prázdných,
ale naplňovaných poctivou prací obyčejných lidí. Mír
v naší vlasti trvá již 76 let.
Vím, že dnešní kapitalistické společnosti jsou tato
slova mnohdy k smíchu a obyčejná práce je velmi často znevažována. Osvobození v roce 1945 bylo podle
nich jen dílem Američnů a povídáme si, že vojáci
Rudé armády tu páchali jen zločiny! To samé se dnes
píše a v oficiálních médiích uvádí o partyzánech.
Ne fašistická komanda, ale partyzáni nesou vinu na
vypálených vesnicích a vraždění jejich obyvatel.
Současná protiruská hysterie nabývá u nás takových
rozměrů, že se dá srovnat s předválečnými ataky na
Židy. Všichni víme, jak to skončilo.
Kauza ve Vrběticích není ještěn došetřna, ale naše
vláda, Poslanecká sněmovna a zejména Senát mají
jistotu ruské účasti. Velká záminka k tomu, aby
NATO a USA stupňovalo napětí u ruských hranic.
Nezákonně byl vyřazen „Rosatom“ z tendru na dostavění dalších reaktorů v Dukovanech. I přesto, že za
celou dobu trvání a provozu jaderné elektrárny nebyl
s ruskou rechnologií žádný problém. Naše pravicová
opozice nemá v blížících se volbách žádná témata,
proto se jí „Vrbětice“ náramně hodí ke své reputaci.
Směšné je třeba ukazování dvou údajných agentů.
Stejná fotografie, jako při neprokázané činnosti
ve Velké Británii při páchání zločinu otravy místních
obyvatel „Novičokem“! Že by tito dva lidé dokázali
páchat zlo v celé Evropě? No takové agenty by chtěl
asi každý, že?
Nikdy nebyl mír v naší zemi za těch 76 let tak ohrožen jako nyní. Velkou a hlavní roli v těchto nebezpečných „hrátkách“ mají USA a jejich noshledi, včetně
České republiky. Američané ztrácejí pozici ekonomické jedničky a jejich společnost je rozdělena. V USA
v současnosti nejsou vyloučeny ani lokální ozbrojené
konflikty a rasovíé problémy jsou na denním pořádku.
Zamysleme se v těchto májových dnech a připravme
se na podzimní volby do parlamentu! poctivě smýšle-

jící lidé by neměli podporovat válečné choutky našich
politiků a napadení Ruska by znamenalo i záhubu
našich národů.
Přeji Vám hezký a klidný měsíc Máj
Zdeněk Borák
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Ze zastupitelstva města Příbram
25. zasedání zastupitelstva města Příbram proběhlo
dne 26.4.2021 a protože mělo po stažení jednoho bodu
a doplnění tří bodů k jednání věcně pouze 12 bodů, skončilo tentokrát ještě před dvacátou hodinou.
Tradicí se stalo, že zajímavé informace zaznívají již
v úvodu jednání v rámci informace rady. Kromě informace o veřejných zakázkách, která je součástí každého jednání, jsme se dověděli, jak je to s údajným bobtnáním zaměstnanců úřadu a příspěvkových organizací (bez školských zařízení). Informace byla poskytnuta na tzv. pracovní úvazky (což zohledňuje zkrácené úvazky), tedy ne
na počty lidí, a z porovnání r. 2018, kdy bylo zaměstnáno
712,51 prac. úvazku a 31. 3. 2021, kdy bylo zaměstnáno
709,79 prac. úvazku, vyplývá, že se žádné bobtnání nekoná. Další významnou informací je skutečnost, že město se
v současné době snaží bojovat proti nelegálně umístěným
reklamním poutačům na městských pozemcích, což není
lehké, ale daří se to. Je třeba zdůraznit, že samotní inzerenti za to nemůžou, město bojuje zejména s jednou firmou, která prostě vlastnictví města nectí a chce ho využívat zdarma. Za nejzásadnější informaci požaduji tu, která
se týká správy vodohospodářského majetku (smlouva se
současným správcem 1. SČV a.s. vyprší v r. 2024). Město
začalo provádět tzv. předběžné tržní konzultace, ze kterých by mělo vyplynout, jaký způsob správy tohoto majetku je do budoucnosti nejlepší, variant řešení je na stole
zatím několik. Tyto podklady také budou sloužit pro vypsání tendru na nového správce.

Prvním bodem jednání bylo udělování prvních cen
města Příbrami. A komise, která byla k vyhodnocení
návrhů (padlo celkem 38 jmen) ustavena, vybrala podle
mého názoru 3 osobnosti, které mají skutečně velké zásluhy o rozvoj kultury v našem městě, zejména propojení současnosti s historií. Proto nebyl problém první laureáty této ceny schválit: ceny města Příbram za r. 2021
obdrží Antonín Dvořák III. in memoriam, Mgr. Hana
Ročňáková a dr. Josef Velfl. Řekla bych, že výběr osobností spojených s Hudebním festivalem Antonína Dvořáka, Galerií Františka Drtikola a Hornickým muzeem
je přímo symbolický.
Většina programu se týkala nakládání s majetkem
města. Největší debatu v této souvislosti vzbudil návrh
Mgr. Krále (do programu doplněn), aby si zastupitelstvo
vyhradilo schvalování záměrů prodeje bytů a budov
z majetku města. Návrh nakonec nebyl schválen, mimo
jiné i proto, že záměr prodeje majetku města není závazným právním úkonem, na základě kterého by se někdo
mohl prodeje domáhat, tedy není důvod, proč by o tomto prvním kroku při nakládání s majetkem mělo jednat
právě zastupitelstvo. Debata se ale opět rozproudila
okolo toho, zda město má, nebo nemá koncepci bytové
politiky, a zda má samo stavět byty nebo jen vytvářet
podmínky pro investory. Jasný závěr nepadl, je mi
ovšem jasné, že jsme debatu na toto téma nevedli naposledy.
Mgr. Jiřina Humlová

Josef Vondrášek byl uveden do Síně slávy spolku Horní Králováci
Ing. Josef Vondrášek, bývalý starosta Rožmitálu pod
Třemšínem, který stál v čele města dlouhých dvaadvacet
let a nečekaně zemřel na konci roku 2020, byl uveden in
memoriam do Síně slávy spolku Horní Králováci. V roce
2019 uzavřeli zástupci tohoto šumavského spolku s Rožmitálem pod Třemšínem činorodou spolupráci. Mimo
jiné opravili křížek na bývalém morovém hřbitově ve
Starém Rožmitále, posléze se zúčastnili jeho žehnání
a také zprostředkovali partnerství mezi městem Rožmitál
pod Třemšínem a překrásnou šumavskou obcí Zdíkov.
V rámci oslavy sedmdesátých narozenin přidělili Horní
Králováci v čele s vicehejtmanem Ing. Ivanem Vokáčem
a hejtmanem spolku Josefem Sovou Ing. Josefu Vondráškovi titul Čestný Královák za mimořádně vřelý vztah
k Šumavě a k Šumavákům, jak připomíná snímek. (fž)

V pondělí 5. 4. 2021
náhle zemřel
ve věku nedožitých 77 let
dlouholetý člen KSČM
s. Miloslav Pilecký
z Nečíně.
Čest jeho památce.

Všem jubilantům, kteří v květnu
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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Podporujeme pohyb u mládeže
Musíme se připravit včas, aby měli sportovci kde trávit svůj volný čas, jakmile to bude možné.
I když byla již delší dobu sportovní činnost značně
omezena, podmínky pro obnovení těchto aktivit se vytvářejí dál. Jednou z větších akcí, která v současné době
nabírá na tempu je II. etapa výstavby sportoviš na Sokolské zahradě.
Tento areál před několika lety odkoupil městys Jince
od České obce sokolské. Okamžitě po jejím převzetí začal připravovat jeho rekonstrukci. V areálu je i sauna
a restaurace. I tento objekt prošel celkovou rekonstrukcí a k budově bylo v loňském roce přistavěno i nové sociální zařízení, které bude sloužit návštěvníkům restaurace i sportoviš .
V jihovýchodní části areálu Sokolské zahrady je již vybudováno nové multifunkční hřiště na tenis, volejbal
a košíkovou. Je oplocené a jeho součástí je i noční osvětlení.
V dubnu byla zahájena II. etapa rekonstrukce sportovního areálu. Do výběrového řízení, které proběhlo v září
se přihlásilo pět firem. S nejvýhodnější cenovou nabídkou přišla firma Invessales z Prahy, která je schopna
stavbu uskutečnit za cenu ve výši 12,2 mil. Kč včetně
DPH. Se zahájením vlastních prací se čekalo na příznivější počasí. Součástí této II. etapy výstavby sportoviš
budou hřiště na malou kopanou, dvě běžecké dráhy, sektor pro skok daleký a prostor pro vrh koulí.
Kromě toho proběhne v jarních měsících rovněž revitalizace zeleně v celém areálu firmou Perunia Příbram.
Práce ne vytváření co nejlepších podmínek pro sportovní vyžití obyvatel Jinec a okolí bude pokračovat.
Miroslav Maršálek

Foto: autor

Další dva pionýrské šachové turnaje
Epidemiologická situace se sice v poslední době lepší,
ale pro Pionýrskou skupinu Jince je stále jedinou možností kontaktovat se na dálku. Pokračuje v on-line
schůzkách šachového kroužku, domácích soutěžích,
a zkouší nekontaktní soutěže s vymezeným krátkým časem na odeslání správných řešení.
Osvědčily se šachové turnaje prostřednictvím aplikace
lichess. V uplynulém měsíci se uskutečnily další dva.
První proběhl 9. dubna a byl věnován Velikonocům.
V něm opět zvítězil Tomáš Brotánek z Komárova na Berounsku. A zase ukončil turnaj s plným počtem bodů.
O bod méně měli další medailisté. Lepším z nich byl na
2. místě jinecký Antonín Mezera. Poprvé se jineckého
turnaje zúčastnil a hned obsadil třetí místo Adam Hečl
z Jiviny.
Další turnaj nazvaný „v modrém“ se uskutečnil hned
v následujícím týdnu, v pátek 16. dubna. Byl jenom
skromnou připomínkou tradičních větších akcí, konaných v Jincích každoročně v rámci odpoledne v modrém.
To se pořádá jako příspěvek k mezinárodní akci jejichž
cílem je podpora spoluobčanů s porušeným autistickým
spektrem. V jiných letech se k této tradici hlásí kromě
mladých šachistů i Jinecký zpravodaj, pionýrský oddíl
Trilobit a mateřské centrum Jinečáček. Letos se však
barva oblečení účastníků nekontrolovala.
Tentokrát se pořadí šachového turnaje dost pomíchalo.
Došlo k několika překvapivým výsledkům. Nakonec za-

slouženě zvítězil s plným počtem bodů David Vošický
z Březových Hor. Antonín Mezera obhájil 2. místo a bronzovou příčku vybojoval žák příbramské 2. třídy Jan Mauric.
Miroslav Maršálek
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Připomínáme
1. 5. 1945
1955

2. 5. 1945
4. 5. 1980
5. 5. 1945

8. 5. 1945
9. 5. 1945
1974
12. 5. 1945
14. 5. 1955
2000

Druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava: Přerovským povstáním začalo květnové povstání českého lidu.
V Praze byl na Letné odhalen monstrózní pomník sovětského diktátora J. V. Stalina. Pomník lidově
pohrdlivě označovaný jako „fronta na maso“ nevydržel dlouho: po odsouzení Stalinova kultu osobnosti v Sovětském svazu se stal pro komunistický režim ideologicky nepohodlný a byl proto koncem
roku 1962 odstřelen.
Druhá světová válka: Rudá armáda dobyla Berlín, sovětští vojáci vztyčili rudou vlajku nad Reichstagem
Zemřel maršál Josip Broz Tito, prezident Jugoslávie (* 7. května 1892).
Druhá světová válka, osvobození Československa: Americká armáda vedená generálem Pattonem
osvobodila města Plzeň a Přeštice. První československý armádní sbor spolu s vojáky Rudé armády
a rumunskými jednotkami První rumunské armády osvobodil Kroměříž. V Praze vypuklo povstání
jako součást květnového povstání českého lidu proti německé okupaci. Sovětský svaz informoval
velení americké armády o připravované operaci směřující k osvobození Prahy a vyzval je, aby americká vojska nepřekračovala dříve dojednanou linii České Budějovice-Plzeň-Karlovy Vary. K Praze
dorazily průzkumné oddíly Vlasovců.
Druhá světová válka: Bezpodmínečná kapitulace Německa , který oficiálně ukončil boje v Evropě.
Pražské povstání: mezi povstalci a německými vojsky v Praze bylo dohodnuto příměří. Jednotky
Rudé armády osvobodily židovské ghetto a věznici gestapa v Terezíně.
Amnestie z roku 1960 ukončila etapu masových stalinistických represí v Československu. Z věznic
byly propuštěny tisíce politických vězňů, po amnestii byly uzavřeny například koncentrační tábory
Bytíz a Vojna.
V Praze byl zahájen provoz metra.
Druhá světová válka: U Milína se střetla poslední bojující vojska Německa s Rudou armádou.
Studená válka: Byla podepsána Varšavská smlouva.
Česká hokejová reprezentace zvítězila ve finále Mistrovství světa v ledním hokeji 2000 v ruském
Petrohradě nad Slovenskem a obhájila tak zlaté medaile z MS 1999 v Norsku.

10. 5. 2021 od 15 hodin se uskuteční PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU NA SLIVICI

ČLOVĚK V TÍSNI poskytuje dluhové poradenství zdrama
Už v roce 2019 bylo v České republice vedeno bezmála
4,5 milionu exekucí. Podle dat Exekutorské komory čelilo exekucím celkem 775 tisíc lidí. V důsledku pandemie
covid-19 je nutné očekávat další narůst počtu lidí s finančními problémy. Obecně prospěšná společnost Člověk
v tísni vnímá tento problém jako velmi závažný, a proto
se aktivně podílí na jeho řešení. A to jak na úrovni návrhů legislativních změn, tak také přímou pomocí zadluženým lidem orientovat se ve svých dluzích a poradenstvím, jak takovou situaci řešit.
Kde poskytujete dluhové poradenství?
V rámci středočeské pobočky poskytuje Člověk v tísni
dluhové poradenství na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, Kralupsku a na Příbramsku. Další dluhové poradny provozujeme v kraji Plzeňském, Karlovarském,
Ústeckém, Olomouckém, Libereckém a v Praze. V roce
2019 jsme začali s projektem mobilního dluhového poradenství. S cílem přiblížit službu co největšímu okruhu
lidí tak poradenství nabízíme i mimo naše kamenné pobočky.
Jaké služby poskytujete?
Tématu dluhů se společnost Člověk v tísni věnuje již
více než 11 let. V rámci dluhového poradenství poskytujeme svým klientům komplexní péči. Pomáháme se zmaTřešnička č. 5/2021 | 1. 5. 2021
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pováním pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení,
zajiš ujeme klientům podporu v komunikaci s věřiteli
a exekutory, pomáháme s orientací a případnou obranou
v nalézacím a exekučním řízení, podáváme návrhy na zastavení neplatných exekucí. Člověk v tísni má rovněž
potřebnou akreditaci udělenou Ministerstvem spravedlnosti ke zpracování a podávání insolvenčních návrhů.
Pomáháme také v samotném procesu oddlužení. Všechny naše služby jsou bezplatné.
Komu je služba určená?
Dluhové poradenství je určeno všem lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit.
Na koho a jak se obrátit?
Na konzultaci je nutné se předem objednat na těchto
telefonních číslech: Michael Chmiel - 778 520 785
a Helena Šebková - 778 473 013
Otvírací hodiny: po – pá 9.00 – 16.00 hodin
Adresa kanceláře: Pasáž Horymír,
náměstí T.G. Masaryka 3
261 01 Příbram 1
Webové stránky:

Neprodejné!
ov.pribram@kscm.cz
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