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Květen ve víru oslav
V měsíci květnu si připomínáme výročí, která změnila

zásadně život milionů lidí nejen v Evropě, ale troufám si
říci, na celé světě. 1. května slavíme nejen první máj, ale
i svátek práce. Vznik tohoto svátku je všem notoricky
znám. 5. května slavíme povstání českého lidu proti na-
cistickým okupantům, známý jako „Květnové povstání
českého lidu“, nebo „Pražské povstání“. 8. května, po
úplné kapitulaci německých vojsk, slavíme i Den Vítěz-
ství. K tomuto výročí se váže i fakt, že poslední výstřely
druhé světové války padly až 11. května 1945, a to v na-
šem okrese - na Slivici, kdy ustupující Schërnerova
armáda si probíjela cestu do amerického zajetí právě
přes Slivici. Netřeba připomínat, že lví podíl na ukončení
bojů u Slivice měli partyzáni a oddíly generála Vlasova.

A ještě jeden důležitý květnový svátek - Den matek,
který se slaví vždy druhou květnovou neděli. Osobně
jsem přesvědčen, že tento svátek je pro nás všechny ten
nejdůležitější nebo� nebýt žen a matek, nebyl by na světě
ani život. Vždy� děti jsou přece to, co nás všechny sjed-
nocuje a pomáhá v překonávání všech překážek, a� již
malých nebo velkých, důležitých nebo malicherných.

V souvislosti se všemi květnovými oslavami je však
důležité připomenout si ten nejzásadnější fakt... hlavní
tíhu v ukončení války v roce 1945 nesl tehdější Sovět-
ský svaz, který přinesl také ty největší lidské i materiál-
ní oběti. Proto je třeba vzpomenout na tuto skutečnost
a ve víru dnešních událostí, nezapomínat poděkovat těm,
kteří mají největší podíl na našem osvobození.

Redakce (KRaFO)

Poklonili jsme se hrdinství
sovětského partyzána

Členové KČP a komu-
nisté z příbramského a be-
rounského okresu, na-
vzdory histerii vládnoucí
u nás v poslední době,
uctili 19. března 2022 pa-
mátku sovětského party-
zána – rudoarmějce nad-
poručíka Romana Rudni-
ka. Bylo mu 33 let, když
se krátce před koncem
2. světové války dostal do
obklíčení německými vojá-
ky, sídlícími ve středisku
Zátor a v bezvýchodné situaci si vzal život. Za přítomné
vlastence položil květiny k jeho hrobu na hřbitově
v Hostomicích starosta obce Hvozdec Zdeněk Mottl
(KSČM a KČP). Rudnik nebyl zdaleka jedinou obětí řá-
dění Němců na konci války v oblasti Brd na hranicích
příbramského a berounského okresu. K jeho hrobu,
k jeho pomníčku v lesích nad Hostomicemi i památným
místům v regionu spojenými s hrdinstvím ruských, čes-
kých, slovenských, ukrajinských, běloruských, fran-
couzských i dalších bojovníků budou i letos přicházet
a pokládat květy lidé, kteří si váží toho, že se naše země
stala v květnu 1945 opět svobodnou.

Miroslav Maršálek, člen NR za Stč. Kraj
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Z jednání Zastupitelstva města
V pořadí 37. zasedání zastupitelstva města Příbram

proběhlo 25. 4. 2022 v estrádním sále Kulturního domu
(v zasedací místnosti na budově ředitelství Rudných dolů
je stále středisko pro uprchlíky z Ukrajiny). Jelikož na
programu bylo k řešení celkem 26 bodů, vypadalo to na
velmi dlouhé jednání. A bohužel jsem se nespletla, i když
díky diskusi s občany. Jednání skončilo až ve 21.45 hod.

V úvodu jednání v rámci informace rady tentokrát za-
zněly víceméně standartní informace o stavu veřejných
zakázek, příjmech města za březen 2022 (příjem 79 mil.
Kč, na účtech města celkem 368 mil. Kč) a o ubytování
ukrajinských uprchlíků a začlenění ukrajinských dětí
do adaptačních skupin, školek a škol.

Na programu byly 3 rozsáhlé materiály - dlouhodobá
koncepce hospodaření s majetkem města, analýza provo-
zování vodohospodářské soustavy (VHS) města a strate-
gický plán rozvoje města na roky 2022–2030. Kupodivu
projednání těchto materiálů proběhlo poměrně rychle
a s malými výhradami byly koncepce hospodaření a stra-
tegický plán rozvoje schváleny. Pokud jde o VHS, bylo
jednonmyslně rozhodnuto, že bude i nadále provozována
na základě koncesní smlouvy specializovanou firmou,
tedy stejným způsobem jako dnes, protože je to pro měs-
to ze čtyř možných variant nejvýhodnější jak z hlediska
nákladů, tak z hlediska rizikovosti.

Trochu emocí vzbudil návrh, abych jako zastupitelka
pracovala pro městský úřad při zpracování žádostí o in-
formace podle zákona o svobodném přístupu k informa-
cím. Mgr. Král mě vyzval, abych rezignovala na funkce
zastupitelky a předsedkyně kontrolního výboru, což
jsem samozřejmě odmítla, nevidím v tom střet zájmů.
Pro tuto možnost nakonec hlasovalo 17 z 25 zastupite-
lů. Naopak zcela bez emocí a jednomyslně proběhlo
schválení udělení ceny města Příbram na r. 2022 p.
Františkovi Dohnalovi. Každý, kdo prošel jeho taneční-
mi kurzy, mi dá za pravdu, že si to zaslouží.

Ostatní plánované body, které se týkaly veřejnopráv-
ních smluv s obcemi na služby Městské policie, vyhláš-

Jsme pro zákaz exportu obilí z Česka!
Pekaři a cukráři jsou pod tlakem zvýšených vý-

dajů na energie a na pohonné hmoty, další zdraže-
ní v podobě extrémní ceny pšenice je už likvidační
nejen pro ně, ale i pro české občany. Výzvu k ome-
zení, my rovnou doplňujeme variantu zákazu, ex-
portu obilí z ČR podporujeme. Již tak existuje dost
pák na zbídačení našich občanů, kteří podobně hlu-
bokou krizi ještě nezažili. Jako třídně orientovaná
odborová organizace voláme vládu k zodpovědnos-
ti i k radikálnímu řešení, k rozhodnutí, kterým se
tato vláda záměrně vyhývá. Nejsme optimisté. Tato
vláda zde není pro potřeby občanů.

Naší povinností je přinést odpovědi: Doplácíme na de-
setiletí ústupků developerům a spekulantům, doplácíme
na to, že se ekologická frazeologie zájmových skupin
záměrně vyhýbala tématu ochrany půdního fondu. Úrod-
ná pole, na kterých byla budována naše někdejší skoro
úplná potravinová soběstačnost, byla přeměněna na sa-
telity podnikatelského baroka, vyplýtvána na obrovská
parkoviště nákupních center a další. Chybí nám pole,
chybí nám úrodná půda, chybí nám vlastní pšenice, chy-
bí nám zemědělství pro českého spotřebitele i pro český

venkov. A výsledek této mylné politiky, to je neomluvi-
telná chyba, nesmazatelný prohřešek proti lidem této
země. Stali jsme se závislí, stali jsme se vydíratelní.

Vláda by měla konečně rozhodnout, ne být poblázně-
nou pákou Spojených států a nástroj PR ukrajinské oli-
garchie a nacistických tlup. Vláda, která nedokáže poře-
šit zastropování cen pohonných hmot a která nedokáže
ochránit vlastní populaci před zbídačením cenami ener-
gií, zbídačením dopady konfliktů východní oligarchie
a dopadem extrémního zvýšení cen pšenice, je prostě vlá-
dou žvanilů a sebestředných ale neschopných loutek.

Apelujeme na autoritativní rozhodnutí vlády, na
řešení potřeb občanů. Vláda, stejně jako předcho-
zí prokapitalistické vlády, uspokojovala vždy jen
potřeby oligarchie, nadnárodního kapitálu
a svých loutkovodičů v Bruselu, Bonnu, Washing-
tonu nebo Tel Avivu. Tato vláda má nakročeno být
tou nejhorší v historii, stejně jako přežitý kapita-
listický systém, který není dnes ničím jiným než
historickým omylem.

Žádný sociální kompromis, žádný sociální dialog, vše
ve prospěch pracujících! Centrála OS ČMS

ky o nočním klidu, majetkových dispozicí a
stanovení počtu členů zastupitelstva (zůstá-
vá počet 25) proběhly v klidu, věcně a rychle.

Posledním bodem jednání je vždy diskuse s občany
a jejich interpelace. Tentokrát došlo k velmi rozsáhlé
diskusi ve věci zástavbové studie Fantovy louky, jejíhož
zveřejnění se domáhá více než 30 obyvatel Nové Hospo-
dy. Jejich mluvčí se dostal do konfliktu s Ing. Holým,
protože ho žadatelé oslovili jako zastupitele s požadav-
kem na informace od něho jako jednatele jednoho z de-
veloperů. Přestože město svoji část studie zveřejnilo
a soukromí inestoři s tím výslovně nesouhlasí, takže je-
jich část zveřejnit podle stavebního zákona bez jejich
výslovného souhlasu nelze, celá dlouhá debata se odvíje-
la od tohoto požadavku. Došlo k míchání hrušek a jab-
lek, když jak občan, tak Mgr. Švenda a Mgr. Škouloud
se pořád oháněli střetem zájmů Ing. Holého, spojovali
územní plán se zastavovací studií. Nevěřím tomu, že by
zástupci TOP 09 nevěděli, že do pravomoci zastupitel-
stva patří pouze změny územního plánu, které se však
pro Fantovu louku nepřipravují, a schválení postupu
města na jeho pozemcích, a že posuzování celkové zá-
stavbové studie jako 1. stupně stavebního řízení patří do
přenesené působnosti stavebního úřadu, do které nesmí
zastupitelstvo mluvit. Je tedy jasné, že si zejména TOP
09 toto téma zvolila jako předvolební boj. Kdyby jejich
informace byly pravdivé, nic proti tomu, ale oni kauzu
tak zamotávají, že je z jejich tvrzení lež. Musím se při-
znat, že jsem tentokrát neudržela nervy na uzdě a do
debaty jsem vstoupila s odkazem na to, že občané i ně-
kteří zastupitelé tlačí město do porušování zákona.
Samozřejmě jsem za to schytala kritiku, že hodlám za
město tajit informace. To je nesmysl, protože jsem
vždycky všude říkala, že je jednodušší informace poskyt-
nout, pokud je to možné, než je odmítat. To však někte-
rým lidem nevysvětlíte. Prostě kdo chce psa bít, hůl si
vždycky najde.

Mgr. Jiřina Humlová
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Příznivci královské hry: POZOR!
Pionýrská skupina Jince pořádá Májový miniturnaj o ceny pro pří-
slušníky všech generací a výkonnosti. Proběhne ve Společenském centru
Josefa Slavíka (Havlíčkova 19, vchod ze Žižkovy ulice) ve středu
18. května 2022 od 16 hodin.
Odehrají se 3 kola, 25 minut pro každého hráče. Oceněni budou: nejmlad-
ší a nejstarší hráč i hráčka, nejlepší hráčka, nejlepší neregistrovaný žák
ZŠ Jince a další. Hry pro nehrající děti.
Př i j� te  s i  popov ída t ,  pobav i t  s e  a  zahrá t .

KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče!
Po covidové krizi dopadá na českou ekonomiku a záro-

veň i na české zdravotnictví ozbrojený konflikt na Ukra-
jině. Zpomaluje ekonomický růst a roste dvojciferná
inflace. Covid v letech 2020 a 2021 přinesl enormní ná-
klady. Sektor zdravotních pojiš�oven proto musel mobi-
lizovat rezervy na účtech, ty se ale rychle vyčerpají.
Zmrazení plateb za státní pojištěnce na rok 2022, které
schválila pravicová vláda Petra Fialy, situaci dál zhorši-
lo. Ozbrojený konflikt výrazně zhoršuje situaci
zdravotních pojiš�oven a parametry, na kterých
stojí zdravotně pojistné plány, zejména pokud jde
o odhad vývoje pojistných odvodů. Tvrdě odmítáme
doplácet za naše zdraví!

Do ČR může přijít až do půl miliónu uprchlíků z Ukra-
jiny. Pokud získají azylový statut, přebírá je jako státní
pojištěnce VZP (ostatní pojiš�ovny zatím běžence nepři-
jímají). Koncem března registrovala VZP 240 tisíc
ukrajinských pojištěnců.  Platba za azylanta je 1967
korun měsíčně, což je 5,5 miliardy korun ročně navíc.
K tomu lze přidat i náklady na mimořádné očkování mig-
rantů, jejichž proočkovanost je výrazně nižší. Již nyní
hlásí obvodní lékaři přetížení systému a nutnost
zvýšení finančních úhrad za nové pacienty. Fronty
na zubaře již známe a na operace také! Co senioři

a kapacita pečovatelských služeb? A vládu to ne-
chává chladnou!

Náklady na péči pro azylanty by mohla snížit je-
jich ekonomická aktivita. Je třeba, aby aspoň třeti-
na uprchlíků, kteří tu zůstanou déle, byla výděleč-
ně činná (zatím je mezi ukrajinskými migranty
v ČR asi 100 tisíc dětí). Pediatři křičí - je nás málo,
nezvládneme to. Nutně potřebujeme zvýšit počet
dětských lékařů! Hrozí nutnost přerozdělení paci-
entů do dalších zemí, jinak by mohlo dojít ke krizo-
vým opatřením a k omezování přístupu ke zdravot-
ní péči pro občany České republiky.

Na tyto okolnosti se musí už dnes myslet v rámci do-
hodovacího řízení pro plánování úhrad na příští rok,
včetně valorizace státních plateb za pojištěnce na rok
2023. Pravicová vládní koalice ale na toto téma mlčí!
Pro KSČM je zdraví našich občanů na prvním místě!

Požadujeme zachování kvality, dostupnosti i roz-
sahu zdravotních služeb pro občany ČR a odmítá-
me jakékoli omezování úhrad zdravotních pojiš�o-
ven vůči poskytovatelům zdravotních služeb, léka-
řům a nemocnicím. I české děti, nemocní a senioři
potřebují dostupnou zdravotní péči!

VV ÚV KSČM

Mistrovské soutěže mládeže v královské hře se přesu-
nuly 19. března na Berounsko. Šachový kroužek při Zá-
kladní škole Pavla Lisého v Hostomicích na Berounsku
pořádal po dvou letech Otevřený přebor města Hostomi-
ce. Jedná se o krásnou soutěž pro mládeže a tomu odpo-
vídá i zájem hráčů, ale i hostů. Jedním z těch, kteří se
v sobotu 19. března přišli podívat na zápolení mladých
nadějí byl starosta obce Hvozdec Zdeněk Mottl (KSČM).
O tuto hru se dlouhodobě zajímá, a není na podobné
akci zdaleka poprvé. Přítomen byl i Miroslav Maršálek,
radní městyse Jince (rovněž KSČM), který byl na před-
cházejících ročnících hlavním rozhodčím. Tentokrát jeho
roli převzal David Vošický z Příbrami. Oba zastupovali
Pionýrskou skupinu a ŠO TJ Jince.

Pořadatelé v čele s vedoucím kroužku Stanislavem
Budilem a paní učitelkou Danielou Fatkovou připravili
pro hráče i ostatní účastníky velmi příjemné prostředí.
Na své si přišli i malí sourozenci, pro něž byla vytvoře-
na malá hernička. Zejména pro maminky je již tradičně
v provozu odpočinková místnost s občerstvením, kde
v závěru akce probíhá vyhodnocení turnaje. A kdo při
něm převzal nejcennější trofeje?

Všechna tři první
místa obsadili členové
výpravy Pionýrské
skupiny Jince a TJ
Jince v tomto pořadí:
1. Tomáš Brotánek
z Komárova (6 bodů),
2. Antonín Mezera
z Královek a 3. Adam
Hečl z Jiviny (oba 5,5
bodu). Kromě jiných
cen si domů na pa-
mátku odvezli krásné
hrníčky.

Následovala skupina hráčů na 4.–7. místě, kteří vybo-
jovali 5 bodů. Byli to Martin Štufka z ŠK Příbram-
Baník, Benedikt Španěl z  Hostomice, Ondřej Mruškovič
a Otakar Denko, oba ze Zdic.

Z výpravy jineckých pionýrů se dařilo i Šimonu Ung-
rovi (Jivina) a Vojtěchu Přibylovi, kteří obsadili 18.
a 20. místo. Robert Tržil obsadil 30. příčku.

Miroslav Maršálek, foto autor
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Př ipomínáme

1. 5. 1901 V Ostravě byly parní tramvaje nahrazeny v osobní dopravě tramvajemi elektrickými
1931 V New Yorku byl slavnostně otevřen Empire State Building, až do roku 1972 nejvyšší budova světa
2004 Připojení České republiky k EU

3. 5. 1942 Narozena Věra Čáslavská, nejlepší československá olympionička
5. 5. 1945 Květnové povstání českého lidu (proti německým okupantům)

1996 Čeští hokejisté se poprvé od rozdělení Československa stali mistry světa
6. 5. 1420 Narozen husitský král Jiří z Poděbrad, 41. český panovník a také jediný český král, který nepocházel

z královské dynastie, ale ze šlechty
7. 5. 1945 Druhá světová válka: V Remeši byl podepsán Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa
8. 5. 1946 Prozatímní Národní shromáždění schválilo Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovuna-

bytí svobody Čechů a Slováků
12. 5. 1884 Zemřel Bedřich Smetana, český a světový hudební skladatel
13. 5. 1717 Narozena Marie Terezie, česká královna (1743)

2001 Český tým potřetí za sebou vyhrál Mistrovství světa v ledním hokeji
14. 5. 1316 Narozen český král a římský císař „otec Vlasti“ Karel IV.; 36. český panovník, významná osobnost

českých dějin
15. 5. 1891 V Praze byla zahájena Jubilejní zemská výstava, kterou navštívilo přes dva a půl miliónu návštěvníků
16. 5. 1921 Skončil třídenní Ustavující sjezd KSČ, na němž byla založena Komunistická strana Československa,

jejím prvním předsedou byl zvolen Václav Šturc
1868 Byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla

18. 5. 1891 V Praze byla slavnostně otevřena Historická budova Národního muzea
19. 5. 1941 Druhá světová válka: Bismarck vyplul z Gdyně do Norska, aby odtamtud podnikl výpad do Atlantiku
23. 5. 1926 Bylo zahájeno pravidelné letecké spojení Praha–Brno–Bratislava–Košice
24. 5. 1391 V Praze byla založena Betlémská kaple
26. 5. 1946 Třetí Československá republika: Proběhly první poválečné parlamentní volby, s velkým náskokem

v nich zvítězila Komunistická strana Československa
1986 Evropské společenství přijalo evropskou vlajku

27. 5. 1942 Operace Anthropoid: českoslovenští výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na zastupují-
cího říšského protektora Reinharda Heydricha

1999 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii vznesl žalobu proti Slobodanu Miloševićovi
2001 Roman Šebrle se stal prvním desetibojařem, který překonal hranici 9000 bodů, když na jedenáct let

stanovil rekord 9026 bodů
28. 5. 1884 Narozen Edvard Beneš, druhý československý prezident, zakladatel české Maffie a přítel T. G. Masary-

ka a M. R. Štefánika
30. 5. 1434 Proběhla Bitva u Lipan, která de facto skoncovala s husitskou revolucí; byla poražena radikální stra-

na Husitů umírněnějšími Pražany a katolíky; zemřel Prokop Holý, husitský radikální kněz a vojevůd-
ce, padl v bitvě u Lipan

31. 5. 1891 Na Letné byla v rámci Jubilejní zemské výstavy zprovozněna lanová dráha
1916 První světová válka: Začala bitva u Jutska (na obrázku), největší námořní bitva celé války
2001 Byly přejmenovány čtyři kraje: Brněnský na Jihomoravský, Budějovický na Jihočeský, Jihlavský na

Vysočina a Ostravský na Moravskoslezský

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA se od června 2022 přesouvá
na každý čtvrtek od 15 do 16 hodin.

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.


