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Vážení soudruzi,
vychází únorové číslo naší „Třešničky“, a tak mi dovolte vzpomenout
události, které k tomuto měsíci nezadatelně patří.
V letošním roce je to především
Okresní konference KSČM, která se
připravuje na sobotu 19. února a bude
se tentokrát konat v Příbrami v restauraci „Na Hradbách“ (budova České
pojišovny, naproti Uranu). Tato konference je pro nás všechny v mnoha ohledech velice významná a zásadní. Přichází v době bezprostředně po prohraných sněmovních volbách a následně
i po celostátním sjezdu ÚV KSČM, kde
proběhla zásadní generační výměna celého předsednictva
ÚV KSČM. Novou předsedkyní byla zvolena s. Kateřina
Konečná, kterou známe především z působení v evropském parlamentu, kde velice razantně hájí zájmy Česka
a hlavně českých pracujících. Očekávám, že v podobném
duchu budou probíhat všechny okresní konference
KSČM, naší nevyjímaje. Nebojme se zapojit do stranické
práce novou mladou a perspektivní generaci. Je to v zájmu nás všech, kteří jsme obětovali všechny síly pro
práci v komunistické straně, ale času neporučíš a stárnutí je jediná lidská spravedlnost, která se nevyhýbá
nikomu z nás. Můžeme odcházet z funkcí, ale můžeme
a musíme být nápomocni příkladem, skutky i cennými
radami naší nové nastupující generaci. Přejme si, abychom toto poslání naplnili, je to v zájmu nás všech.
Další významnou událostí měsíce je vzpomínka na
74. výročí Vítězného února. Přestože po roce 1989 nastoupivší garnitura systematicky hněte mysl lidí tím,
že Vítězný únor byl jakýmsi „pučem“. Přehlížejí a překrucují se historická fakta o převzetí moci dělníky a rolníky. Zapomíná se na skutečnost, že to byla právě Komunistická strana Československa, která jako jediná
nabídla masám dělníků a rolníků i celé tehdejší veřejnosti program na vybudování lepší a spravedlivější společnosti. Nemalou měrou k tomu přispěl i fakt, že lidé byli
unaveni šest let trvající válkou, i vzpomínkou na to, jak
nás západní mocnosti nechali na holičkách při Mnichovské zradě. To vše umocnilo tehdejší spontánní volbu,
která vedla k jednoznačné podpoře programu komunistické strany.
To jsou historická fakta, která nelze přehlížet, a která
si musíme stále připomínat. Že jsme vedle spousty pozitivního udělali i mnoho chyb, dnes všichni víme. Je však
potřeba si připomenout jeden daný fakt.

Ilustrační foto.

Zdroj internet

V roce 1989 jsme „pokojnou cestou“ předali naši
republiku do rukou dnešních mocných bez jediné koruny zahraničního dluhu, se zemědělstvím zajišujícím soběstačnost ve výrobě potravin a průmyslem, za který
jsme se nemuseli stydět, bezplatným školstvím, zdravotnictvím, šestiset miliardovým důchodovým účtem,
výstavbou dostupných státních bytů s přijatelnými nájmy a nízkými cenami energií, pitné vody atd. V jaké
situaci jsme dnes po 32 letech vlády demokratů a kapitalistů všichni víme. Místo klidného a příjemného stáří se
my všichni a hlavně naši blízcí ocitají na pokraji chudoby v očekávání spíše horší než lepší budoucnosti.
Na závěr vám chci ještě sdělit, že vzpomínka na únorové události a psaní o nich bylo pro mne snažší i z toho
důvodu, že rok 1948 byl i mým rokem narození.
Věra Kroftová
předsedkyně OV KSČM
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Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci schválené ÚV KSČM dne 22. 1. 2022

KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů
Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy
je spojením velmi obecných a přitom značně rozporuplných slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní důchodce
a sociálně ohrožené skupiny.
Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín konsolidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat.
KSČM odmítá, aby výsledkem byl negativní
dopad na životní úroveň lidí a konkurenceschopnost ekonomiky.
Česká ekonomika po předchozích ekonomických
lockdownech ožívá, přesto reálná hodnota platů
a mezd s ohledem na vysokou inflaci bude klesat.
Letos už nedochází ke změně tarifů ve veřejném sektoru a platový růst většiny má být
zmrazen. Růst mezd nepokryje inflaci. To odmítáme.
Před hrozbou energetické chudoby neochrání omezené kompenzace za energie spojené s frontami na
dávky v hmotné nouzi. Je nedůstojné toto požadovat
od lidí, kteří to nezpůsobili. Je nezbytné posílit roli
státu a nebát se zastropovat ceny energie pro maloodběratele a fyzické osoby. KSČM požaduje ceny
energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25%.
Vládní představa o sociální udržitelnosti penzí je
zcela mlhavá. Bez mimořádné valorizace nejbližší vývoj důchodci nezvládnou. Již dnes mnozí senioři vypínají topení a s obavami sledují růst svých životních
nákladů. Uvažuje se o zdanění důchodů a roste
znovu tlak na prodloužení věku odchodu do
důchodu. To je pro komunisty nepřijatelné.
Dohadovací řízení o úhradách ve zdravotnictví na
další období je velmi nejisté. Řešení nemohou být

Vláda by v první řadě
měla řešit
narůstající množství
problémů českých občanů
a ne si realizovat
své válečné choutky!
22. 1. 2022

ústupky v systému odvodů sociálního a zdravotního
pojištění nebo akcent na dobrovolné individuální připojištění. Znamená to nerovnost v poskytování
těchto služeb a jejich posun k privatizaci.
To KSČM také odmítá.
Vláda, která šetří miliardy na daních pro bohaté
a utrácí obří miliardy na drahých vyzbrojovacích projektech, není vláda pro lidi.
KSČM je připravena na tvrdé střety o budoucnost našich občanů.

KSČM odmítá vládní dar munice na Ukrajinu!
KSČM říká jednoznačné NE připravovanému daru munice na Ukrajinu, který zamýšlí nová vláda
ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů. Aktuální návrh ministerstva obrany, vycházející z agresivní
politiky paktu NATO, ještě více eskaluje současné napětí a hrozby války v Evropě. Mezinárodní
smlouva o obchodu se zbraněmi, kterou se vláda zřejmě neobtěžovala zabývat, přitom zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt.
KSČM rozhodně nesouhlasí s tím, aby se Česká republika jakkoliv podílela na zvyšování válečného
nebezpečí. Z tohoto důvodu jsou komunisté zásadně proti záměru vlády Petra Fialy zajišovat zbrojní
dodávky na Ukrajinu. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize související se situací
na Ukrajině mírovými a diplomatickými prostředky na základě mezinárodního práva, Charty OSN
a Minských dohod.
Vyzýváme vládu, aby řešila narůstající množství problémů českých občanů a ne si v bezpečném zázemí realizovala své válečné choutky!
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Delegace z Norska navštívila jineckou Barboru
V současné době probíhá ve spolupráci s Ekologickým
centrem Orlov a dalšími institucemi rozsáhlá rekonstrukce vysoké pece Barbora. Za tímto účelem bylo vloni na jaře vyhlášeno výběrové řízení na projekt s názvem „Revitalizace hutě Barbora Jince – expozice hutnictví a uhlířství.“ Rada městyse Jince vzala na vědomí
jeho výsledek 30. července. Vítězně z něho vzešla firma
Invessales, která prováděla na Jinecku již několik úspěšných projektů. Její cenová nabídka byla ve výši 29 963
tisíc Kč bez DPH.
Stavba byla zahájena na konci září, a s jejím ukončením se počítá do konce září 2022.
Významnou událostí byla návštěva zástupců Norských
fondů, které jsou jedním ze zdrojů financování projektu.
Do České republiky přijel již podruhé Per Halvorsen,
ředitel společnosti Fjellugla Competance, která má sídlo
v Tynsetu. Tentokrát ho provázel Tor Einar Skogesal.
Měl jsem tu čest je přivítat na počátku jejich pobytu
u nás společně se starostou městyse Jince Josefem Hálou (KSČM) a pracovnicí městyse Miladou Brnušákovou.
Oba Norové u nás strávili necelý týden. Většina programu probíhala na Příbramsku, například v Orlově,
nebo v příbramském Domě Nartura, ale samozřejmě nemohli vynechat ani návštěvu Barbory. Do ní se podívali
v neděli 12. prosince. Zde se s nimi měla možnost setkat
veřejnost. Důstojnost akci dodalo vystoupení sólisty
Národního divadla Ivana Klánského, který přednesl
za doprovodu klavíru několik vánočních písní ve čtyřech
jazycích. Starosta RSDr. Josef Hála seznámil přítomné
s děním v obci se zaměřením na investiční akce, kterých
bylo v posledních několika letech opravdu hodně. Ředitel geoparku Barrandien MVDr. Luboš Gardoň se
ve svém vystoupení soustředil především na projekt rekonstrukce Barbory a obsah expozic, které budou v prostorách hutě instalovány. Per pohovořil o mezinárodní
spolupráci a zahraniční podpoře této akce. Setkání bylo
atraktivní i pro přítomné děti. Pro všechny účastníky

bylo totiž připraveno
mimo jiné občerstvení
z kvalitní čokolády a
každý přítomný obdržel
na památku čokoládového trilobita.
Obyvatelé Jinecka i turisté se mají na co těšit.
Po dokončení rekonstrukce vlastní vysoké
pece a výstavbě vedlejší
budovy, kde bude především zázemí pro pracovníky i návštěvníky, se
začnou vytvářet vnitřní
i venkovní interaktivní
expozice, mapující historii hutnictví, CHKO Brdy, geopark Barrandien i život houslisty Josefa Slavíka. Vznikne tak další zajímavé centrum kulturního a společenského života regionu.
Miroslav Maršálek, členy rady (KSČM)
Foto autor

Zatím poslední „živá“ akce Pionýra
Na tomto místě jsem počítal
s výčtem několika turnajů, které
se měly uskutečnit na přelomu
roku ve Společenském centru JS
pod hlavičkou Šachového oddílu
Pionýrské skupiny Jince (Pionýr).
Protože se většina z nich přesunula do virtuálního prostředí internetu, zbyla mi jen jediná.
Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Pionýra a městyse Jince proběhl
1. prosince Vánoční šachový turnaj 2021. Ceny věnovali
i další příznivci, například Jiří Pokorný (KČP Beroun),
Ladislava Šimková (Knihovna Miloslava Ransdorfa
a KSČM Kladno) a další.
Vítězem se stal student SPŠ a SOŠ Příbram Tomáš
Brotánek. Na druhém místě skončila studentka Obchodní akademie Příbram Tereza Lísková a bronzovou příč-

ku obsadil žák ZŠ a MŠ Jince Antonín Mezera. Všichni
tři jsou členy Pionýra a Šachového oddílu TJ Jince.
Z dospělých hráčů se nejvíce dařilo Janu Tichému
ze Stochova u Kladna. Nejmladší účastnicí byla šestiletá
žákyně příbramské ZŠ Ivanka Mauricová.
Miroslav Maršálek, vedoucí PS
Foto autor
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Z jednání Zastupitelstva města
První jednání zastupitelstva města Příbram ve volebním roce 2022, tedy 33. v tomto volebním období,
se uskutečnilo dne 17. 1. 2022, mělo na programu jednání k řešení pouze 9 bodů, z toho 3 body (plán financování vodohospodářského majetku a stanovení nájemného
za jeho užívání, určení limitní ceny pro financování rekonstrukce aquaparku a upravená alokace finančních
prostředků na programové dotace města) byly doplněny
tzv. na stůl.
V úvodu jednání v rámci informace rady kromě informace o stavu veřejných zakázek, která je součástí každého jednání, zazněla i informace o stavu městských financí ke konci r. 2021 (na účtech bylo cca 365 mil. Kč, z toho
64 mil. Kč na fondech města, 280 mil. Kč bylo uloženo na
spořicích účtech) a o zprovoznění chaty Granit na Zadově, o kterou je zatím slušný zájem, takže se jeví jako
správné, že prošla rekonstrukcí a neprodávala se.
Bez problémů bylo schváleno financování vodohospodářského majetku pro r. 2022, vč. výhledu na další roky,
a úprava alokace prostředků na městské granty, která
reagovala na připomínky z projednání rozpočtu, což mě
velmi příjemně překvapilo. Poměrně široká diskuse se
rozvinula kolem nového stanovení limitu na veřejnou
zakázku rekonstrukce aquaparku ve výši 350 mil. Kč,
což se jeví jako velmi vysoké, ale tato cena vyšla z tzv.
tržních konzultací s potencionálními dodavateli rekonstrukce. Někteří zastupitelé (klasicky z TOP 09 a Šance
pro Příbram) začali rozvíjet debatu do široka, jak bude
celá akce probíhat, tedy opět mimo téma, a jestli cena
není příliš vysoká. Musím se přiznat, že tentokrát jsem
si neodpustila poněkud emotivní vystoupení, když jsem

všem přítomným připomněla, že v r. 2020,
když se shazoval původní velkorysý projekt
za cca. 305 mil. Kč, jsem upozorňovala, že
za 4 roky můžeme za stejné peníze dělat mnohem méně,
a je to tady. Připomněla jsem i skutečnost, že máme jen
2 možnosti – bu cenu schválit, nebo rozhodnout o likvidaci aquaparku, což by v bývalém okresním městě
byla ve 21. století ostuda. Nakonec byla cena hlasy
15 zastupitelů, když 7 se jich hlasování zdrželo, odsouhlasena.
Poslední bod, u kterého se chci zastavit, je žádost
o individuální dotaci na projekt „Údržba areálu SK
SPARTAK Příbram“. Přiznám se, že mě už nebaví stále
kolem dokola řešit Spartak mimořádnými opatřeními,
protože s jeho ředitelem Ing. Králíčkem není zrovna dobrá spolupráce. Areál stadionu Horymír je z velké části
majetkem města, který má SK SPARTAK Příbram v pronájmu za 1,- Kč ročně s tím, že zajistí běžnou údržbu.
Bohužel ze strany nájemce nejsou velmi často plněny
zákonné podmínky, např. včasná informace o nutnosti
velkých oprav, o haváriích apod. I když jsem se dočetla,
že si Ing. Králíček připadal jako žebrák, který bude
muset peníze sehnat omezením např. pro děti a mládež,
musím to hodnotit jako demagogii. Když bude SK SPARTAK Příbram vůči městu plnit podmínky, řada mimořádných nákladů vůbec nevznikne a řada jich bude uhrazena přímo městem. Prostě Ing. Králíček dostal lekci, že
když nebude plnit své povinnosti vůči městu, bude ho to
stát peníze. Proto si za nepodpořením této individuální
dotace (mimochodem i nedostatečně zdůvodněné) stojím.
Mgr. Jiřina Humlová

Připomínáme
1. 2. 2017 Britský parlament schválil zákon o Brexitu poměrem hlasů 498:114.
4. 2. 1942 Protektorát Čechy a Morava: V tajném projevu k nacistickým pohlavárům vyložil Reinhard Heydrich
plán na „konečné řešení české otázky“.
8. 2. 1926 Oficiálně začalo vystupovat Osvobozené divadlo.
10. 2. 2006 Česká televize zahájila vysílání sportovního kanálu ČT4 Sport.
12. 2. 1889 Premiéra opery Antonína Dvořáka Jakobín v pražském Národním divadle.
1931 Vysvěcením stanice a promluvou zahájil papež Pius XI. vysílání Radia Vatikán.
19. 2. 1909 Smetanova Prodaná nevěsta byla poprvé provedena v newyorkské Metropolitní opeře s Emou Destinnovou.
1986 Byla zahájena výstavba sovětské vesmírné stanice Mir – první dlouhodobě fungující výzkumné stanice
ve vesmíru.
20. 2. 1948 Ministři tří nekomunistických stran podali demisi, čímž začala vládní krize v Československu.
21. 2. 2018 Byli zavražděni slovenský investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová.
Obrovské pobouření vyvolané touto vraždou vedlo posléze k pádu vlády Roberta Fica a prudkému poklesu obliby vládní strany SMER.
24. 2. 2018 Česká reprezentantka Ester Ledecká vyhrála na Zimních olympijských hrách po superobřím slalomu
v alpském lyžování i obří slalom na snowboardu. Stala se tak první sportovkyní v historii, co na jedněch zimních olympijských hrách získala zlato ve dvou sportech.
26. 2. 1991 Privatizace: v Československu byl přijat zákon o podmínkách převodu majetku státu na soukromé osoby.

Všem jubilantům, kteří v únoru 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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