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Opět stojíme před momentem, kdy budeme zanedlouho
svými hlasy rozhodovat o složení nové Poslanecké sněmovny. Poučením by nám mohla být roční vláda Středočeského kraje v rukách Pirátů, STAN, ODS, která se
leckdy chová po nás potopa. Sned nejčerstvější objev objevili v zcela zbytečné redukci kapilárních železničních
tratí. Můžeme se však ptát, zda jejich egoismus převážil
jakoukoliv empatii vcítit se do skutečných potřeb občanů
našeho krásného kraje. Určitě si v překrásné krajině
Příbramska a Brd, našich jediných Středočeských hor
vzpomenete, jak jsme společně před dlouhými 17 lety
stály společně proti umístění vojenské radarové základny USA. Místní občané, příslušníci různých spolků, politických stran a především odpor organizovaný námi
komunisty zachránil Brdy před cizí vojenskou základnou a umožnil jejich velkou část zpřístupnit občanům.
Podpora veřejnosti byla obrovská. KSČM bojovala za
zájem většiny společnosti.
Nyní stojíme před poslaneckými volbami a můžeme hodnotit. KSČM se podařilo tlakem na vládu prosadit například trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů,
udržení kvalitní dostupné péče bez zvyšování spoluúčasti
pacientů a prosadit i třeba jednotnou jízdenku pro všechny přepravce na železnici. Podařilo se nám v mnohých
částech dosáhnout vykoupení obcemi či státem vodních
zdrojů ze zahraničních rukou. Dále jsme prosadili zastavení církevních neoprávněných restitucí, by jí pak napadli senátoři a Ústavní soud jí z části změnil. Dostaneme-li
Vaší důvěru, budeme v tomto boji pokračovat.
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Náš program vychází z pěti základních hodnot. Za prvé
z práva na důstojný život, s občany České republiky se
nesmí jednat jako s druhořadými občany Evropské unie.
Za druhé jde o podporu poctivé práce, vyšší zdanění bohatých, zejména nadnárodních firmem, korporací a bank,
které nevyrábí žádné výrobky, nabízí jen stále nové bankovní spekulativní produkty a zadlužují jak občany, tak
naši zem. Dnešní inflace stoupající ceny, rostoucí nákladnost na udržení životní úrovně a zvyšující se nedostupnost bydlení je varováním před záměry nejen nadnárodního kapitálu a spekulantů, ale i pravice. Za třetí vytvořit
podmínky pro život v bezpečí. Armáda musí sloužit
k obraně naší země, nikoliv k misím bez mandátu Rady
bezpečnosti jako v případě Afganistánu, kdy nás toto dobrodružství stálo 21 miliard Kč. Jsme i pro referendum
o setrvání v EU a vystoupení z NATO. Nepřináší nic, co
by posilovalo bezpečnost ČR. Za čtvrté nám jde o kvalitní
péči o děti a jejich vzdělání. Děti mají právo na šastné
dětství, právo na bezplatné vzdělání, ale i třeba jízdenky
do základních a středních a odborných škol. Za páté nám
jde o zdravější a čistější životní prostředí. Ochranu zemědělského půdního fondu a jeho organické obhospodařování. Podporu českých zemědělců a českých potravin.
Vážení spoluobčané, KSČM před Vás předstupuje s programem, jenž nám může pomoci překonat jak následky
pandemie, která nás postihla, tak nám ukazuje řešení
s nastupující ekonomickou krizí. Proto volba KSČM,
čísla 18 se rozhodně vyplatí. Děkujeme za Vaši podporu.
Stanislav Grospič
Lídr Středočeské kandidátní listiny KSČM

Kandidáti KSČM z příbramského okresu
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021

Mgr. Jindřich Havelka,
DiS.
47 let, řidič - záchranář,
Trhové Dušníky

Mgr. Lenka Labudová
55 let, vedoucí
a sociální pracovnice,
Březnice

Aleš Haluska
38 let,
řidič,
Rožmitál pod Třemšínem

Luboš Kováč
59 let, strojník, řidič obsluha stavebních strojů,
Rosovice
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ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK... Nepropásněte příležitost!
V těchto volbách jde o hodně. Program Komunistické
strany Čech a Moravy je nazván Šance na nový začátek. Neměli bychom ji propásnout. KSČM je připravena
v nové Sněmovně především:
• Bránit práva pracujících navzdory snahám
o liberalizaci zákoníku práce ze strany pravice
i sociálních demokratů. Rozšiřovat možnosti jejich rozhodování, podporovat je v nárocích na
spravedlivou mzdu. Bránit se nekontrolovatelnému přílivu migrantů, kteří mají být ve skutečnosti zásobárnou levné pracovní síly pro nadnárodní
korporace.
• Bránit a posilovat tradiční rodinu. Zlepšovat
podmínky pro vznik rodin. Zabezpečit rodinám
sociální zázemí, dostupnost kultury a lidového
sportu.
• Postavit se proti všem formám vykořisování,
odmítat asociální zvyklosti dávno překonaného
kapitalismu. Bojovat proti bezohlednosti trhu
a sobectví podnikatelů a nadnárodních korporací.
• Zastavit spekulace s nemovitostmi. Zasazovat se
za dostupné bydlení pro české pracující, mladé rodiny i seniory.
• Zabránit liberalizaci dopravní a energetické infrastruktury a novému kolu privatizace. Požado-

vat potrestání privatizačních zločinů a vrácení
všeho, co bylo ukradeno.
• Prosazovat ochranu přírodního bohatství s důrazem na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a vodních zdrojů. Podporovat české
zemědělce a jejich produkci.
• Bránit suverenitu země navzdory domácí zradě
pravice i navzdory agresivnímu paktu NATO
a souručenství nadnárodního kapitálu jménem
Evropská unie. Důrazně vystupovat proti zostřování konfliktů s Ruskem v zájmu Spojených států.
Odmítat nároky Sudetoněmeckého landsmanšaftu
vůči naší zemi a konání jeho srazů v ČR.
Vážení spoluobčané, KSČM je připravena pomoci vám při
věcném řešení problémů, proti pravicovému egoismu nabízí empatii a diskusi. Česká republika by opět měla být
suverénním mezinárodně respektovaným státem, kde se
nejen vyvoleným a privilegovaným,
ale především všem ostatním lidem,
spolutvůrcům hodnot, bude žít dobře.
To je základní cíl KSČM. Přeji vám
šastnou volbu.
Stanislav Grospič
Lídr Středočeské kandidátní listiny
KSČM

OCENĚNÍ ČLENOVÉ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
V sobotu 24. července se zúčastnili dva členové
příbramského Klubu českého pohraničí (KČP) kapitán
Josef Hála a nadporučík Miroslav Maršálek setkání
ochránců státních hranic v Oblekovicích (Znojmo). Jednalo se o velmi dobře připravenou a důstojnou akci jiho-

moravských hraničářů, které se kromě jiných hostů
zúčastnili i poslanci za KSČM Miroslav Grebeníček
a Ivo Pojezný.
Soudruzi Hála i Maršálek převzali z rukou předsedy
Národní rady KČP Gustava Janáčka pamětní medaili
k 70. výročí schválení zákona o ochraně státních hranic. Oba se poté zúčastnili ještě dalšího setkání pohraničníků na Vranově.
KČP Příbram

Beseda s Milanem Krajčou
V úterý 17. srpna proběhla v Praze proběhlo v Praze zasedání Středočeské krajské rady KČP plk. Ing. Jiřího
Vrzala. Za okres Příbram se ho jako hosté zúčastnili předseda KRK Václav Čekan a člen HR Miroslav Maršálek.
V úvodu setkání proběhla beseda s místopředsedou ÚV KSČM Milanem Krajčou. Ten z titulu své funkce zodpovídá mimo jiné i za spolupráci se společenskými organizacemi a spolky, tedy i Klubem českého pohraničí. Informoval
o situaci ve straně, v České republice a vyjádřil se i k mezinárodním vztahům. Zdůraznil důležitost říjnových voleb
pro levici a přislíbil podporu našemu hnutí.
KČP Příbram
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Bronzová medaile pro jineckého pionýra
Komunisté v Jincích věnují velkou pozornost příslušníkům nejmladší generace a jejich všestrannému rozvoji. A opět se začínají dostavovat výsledky.
V hotelu Faboch v Mochově se v sobotu 29. května
uskutečnil odložený krajský přebor pro hráče do 8 let.
Vzhledem k tomu, že naši nejmladší v loňském roce
skončili na pěkném 12. a 21. místě, byla šance i letos.

Všichni tři kandidáti na
účast se po zveřejnění termínu vrhli do aktivní přípravy.
Za velké podpory rodičů
jsme se scházeli několikrát
týdně, abychom odstranili
největší slabiny. U všech
hráčů byl vidět značný pokrok, což se projevilo i na
výsledcích.
Jan Mauric obsadil velmi
pěkné 3. místo, přivezl si
kromě pěkných cen a diplomu i bronzovou medaili
a pohár.

Jan Mauric

Spokojen s výsledkem je i Vojtěch Karel Došek, který skončil na 14. místě. Velký pokrok v přípravě udělal
i Robert Tržil, s nímž jsme původně vůbec nepočítali.
I on se nám odměnil 18. místem.

Poprvé se část jineckých Letních miniturnajů konala na dálku
V letošním roce jsme
se poprvé rozhodli
uskutečnit část Letních miniturnajů prostřednictvím internetu. Na rozdíl od těch
živých byly určeny
především pro členy
našeho
šachového
kroužku při Pionýrské
skupině Jince a jejich
kamarády. Měly tu výhodu, že se jich mohli
zúčastnit i hráči, kteří
byli na prázdninách
mimo Jince. Hrálo se
dokonce i z jedoucího
Adam Hečl
auta.
Uskutečnily se tři turnaje 4., 8. a 11. srpna.
V prvním zvítězil Tomáš Brotánek před Adamem
Hečlem a Miroslavem Maršálkem.

Ve druhém obsadil 1. místo Adam Hečl před Antonínem Mezerou a Tomášem Brotánkem.
V posledním turnaji slavil vítězství opět Adam Hečl
následován Tomášem Brotánkem a Antonínem Mezerou.
Když se všechny výsledky sečetly, vzniklo následující
pořadí:
1. Hečl Adam, 2004
Pionýr +TJ Jince 8 13
2. Brotánek Tomáš, 2004 Pionýr +TJ Jince 7 10
3. Maršálek Miroslav, 1954 Pionýr +TJ Jince 6 6
4. Mezera Antonín, 2011 Pionýr +TJ Jince 5 4,5
5. Vošický David, 2000
Pionýr +TJ Jince 4 3,5
6. Ungr Šimon, 2009
Jivina
3 0,5
7. Mauric Jan, 2013
Pionýr +TJ Jince 3 0
8. Karafiátová Linda, 2005 Praskolesy
2 1,5
9. Tržil Robert ml., 2013 Pionýr +TJ Jince 1 0
10. Pokštefl Lukáš, 2004
Nepomuk
0 0
Je potěšitelné, že se zúčastnili i noví nadějní a přespolní hráči. Vzhledem k tomu budeme nejspíš podobné akce
pořádat i v době, kdy už činnost spolků poběží bez epidemiologických opatření.
Miroslav Maršálek
vedoucí Pionýrské skupiny Jince

Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH
v Rožmitále pod Třemšínem v sobotu 18. září 2021 od 10 do 14 hodin
Po d r o b n o s t i n a j d e t e n a www.maspodbrdsko.cz

Všem jubilantům, kteří v září 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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Revitalizace hutě Barbora v Jincích
Městys Jince obdržel dotaci na projekt „Revitalizace
hutě Barbora v Jincích“, který je financován z fondů
EHP 2014–2021. Objekt se stane multifunkčním areálem.
Kulturní památka hu Barbora je nejvýznamnější
a nejucelenější technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také
v Evropě s datem vzniku 1805. V provozu byla přes šedesát let, pak podlehla nástupu moderního hutnictví.
Projekt revitalizace zachrání kulturní památku a díky
dostavbě zničených objektů ji vrátí do původního stavu.
Obnova huti je významný počin v celoevropském měřítku. Projekt umožní začlenit hu zpátky do života městyse Jince.
Záchranu hutě Barbora zajistíme opravou objektu,
dostavbou původního objektu, realizací vnitřních expozic a přípravou venkovních expozic. V rámci rekonstrukce objektu opravíme a budeme sanovat vnější i vnitřní
omítky, konzervovat těleso pece, obnovíme podlahy.
Dojde k výměně výplní oken a dveří v původním stylu.
U dochovaných artefaktů dveří provedeme restaurátorskou obnovu.
V objektu vznikne prostor pro výstavy a komunitní setkávání v městysi Jince, část objektu bude využit pro

depozit sbírek
souvisejících s expozicemi. Celkem
vzniknou čtyři
vnitřní expozice.
První expozice
bude interaktivní
a zaměřena na „Život v huti Barbora“ (animace a 3D
realita). Druhá expozice patří jineckému rodákovi Josefu Slavíkovi, který byl označován za českého Paganiniho. Třetí expozice představí Geopark Barrandien
a paleontologické nálezy v Jincích.
Poslední expozice se týká přírody Brd.
Projekt bude prezentovat kulturní památku jako součást českého kulturního dědictví (expozice), ale bude
sloužit k pořádání workshopů, kulturních a společenských akcí a zážitkových aktivit pro obyvatele Jinec
či návštěvníky Brd.
Do projektu jsou zapojeni: Městys Jince, Ekologické
centrum Orlov o.p.s. a Fjellugla Kompetanse AS (Norsko).

Připomínáme
1. 9. 1310 Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou.
1985 Americký oceánograf Robert D. Ballard objevil vrak Titanicu.
7. 9. 1940 Druhá světová válka: Německo zahájilo systematické těžké bombardování Londýna, které trvalo nepřetržitě 57 dní a nocí.
9. 9. 2015 Alžběta II. se stala nejdéle vládnoucí britskou panovnicí.
1989 Otevřela se železná opona mezi socialistickým Ma arskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešly tisíce východních Němců na Západ.
11. 9. 2001 Teroristické útoky v USA: Teroristé unesli čtyři dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov Světového obchodního centra v New Yorku, jedním do budovy Pentagonu a jedno se zřítilo v Pensylvánii.
12. 9. 1990 V Moskvě byla podepsána Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu, která dořešila
poválečné uspořádání a hranice v Evropě a stanovila podmínky pro znovusjednocení Německa.
2000 Zemřel český a německý lékař Václav Vojta, objevitel Vojtovy metody.
13. 9. 1968 V ČSSR byly přijaty 2 zákony: první dovoloval činnost jen stranám a organizacím spojeným s Národní frontou a druhý umožňoval národním výborům zakázat nebo rozpustit veřejné shromáždění.
21. 9. 1920 Den tisku, rozhlasu a televize (21. 9. 1920 vyšlo první regulérní denní vydání Rudého práva).
23. 9. 1938 Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.
27. 9. 1900 Bylo otevřeno Muzeum hlavního města Prahy.
29. 9. 2005 Televizní vysílač a hotel na Ještědu byl prohlášen za národní kulturní památku.
30. 9. 1938 Mnichovská dohoda (neboli mnichovská zrada či mnichovský diktát) byla dohoda mezi Německem,
Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla
dojednána 29. 9. 1938 v Mnichově v tzv. Führerbau (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána
po půlnoci, tj. 30. 9. 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo
musí do 10. 10. postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany (Hubert Masařík, Vojtěch Mastný) byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konrada Henleina a vyvrcholením snah německého kancléře Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním
z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků.
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