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Vážení soudruzi,
především mi dovolte popřát vám do nového roku
2022 mnoho štěstí, pracovních i osobních úspěchů,
osobní i rodinné spokojenosti a hlavně to nejdůležitější - pevné zdraví Vám i vašim blízkým.
Je ustáleným zvykem na začátku roku bilancovat,
co se nám v uplynulém roce podařilo a naopak, a toho
je podstatně více, co nás potrápilo a kde se nedařilo.
Samostatnou kapitolou pro nás všechny je neúspěch
ve volbách do PS České republiky v říjnu loňského
roku a z toho plynoucí skutečnost, že díky liknavosti
a nízké aktivitě nás všech členů KSČM, jsme přenechali po téměř třiceti letech působení v parlamentu,
moc a pozice různým pidi stranám jako jsou Piráti,
TOP09, KDU-ČSL, a také zprofanované ODS, která
se nejvíce podílela na rozkrádání státního majetku
v uplynulých letech. Bohužel ani sociální demokracie
neuspěla, a tak má možnost pravice dokázat v následujících letech jako to s námi všemi vlastně myslí.
S nastupující novou vládní garniturou nás však trápí i vysoká inflace, prázdná státní pokladna, neustálé
zvyšování cen všech energií, ale hlavně pokračující
koronavirová infekce, která ač chceme nebo ne, zasahovala do našeho každodenního života. Je asi téměř

jisté, že pravdu měli ti, co říkali, že se s touto a jí podobnými nemocemi budeme muset naučit žít a bude
na nás všech, jak se bránit. Proti loňskému roku
se situace zlepšila, zejména v dostatku ochranných
prostředků, ale i v dostatečném množství vakcíny.
Já osobně jsem pro očkování, ale chápu i odpůrce
a jejich argumenty, že nikdo nemá právo druhého
nutit k něčemu, čemu nedůvěřuje a volí tak jinou variantu obrany. Proto mě mrzí v tomto kontextu, kolik
zloby v mezilidských vztazích dokáže tato skutečnost
napáchat, a jak jsme se změnili od doby, kdy se - až
na výjimky - objevila vlna solidarity, kdy jsme tleskali
zdravotníkům, šili roušky a v drtivé většině táhli za jeden provaz. A právě z této skutečnosti vychází mé
největší přání pro rok 2022, do kterého právě vstupujeme. Pro rok, který bude nesmírně těžký z ekonomického hlediska a přinese jistě mnoho problémů pro
nás všechny i celou naší společnost.
Přeji si návrat slušnosti, solidarity, vstřícnosti a pochopení do naší současné společnosti. Jsem přesvědčena o síle slušnosti a o tom, že každá sebesložitější
situace se dá řešit s nadhledem, a je možné se k druhým chovat s přiměřenou úctou a zdvořilostí.
Věra Kroftová, předsedkyně OV KSČM

Úřad vlády České republiky

Otevřený dopis
Praha, 17. 12. 2021
Pane premiére, členky a členové vlády,
nemůžeme dále přihlížet k nečinnosti a neschopnosti
vládních představitelů řešit problém s extrémně se zvyšující cenou elektřiny a plynu, která ohrožuje statisíce
občanů.
Odpuštění DPH, jak navrhovalo hnutí ANO2011, ale
i návrhy objevující se v souvislosti s představiteli nové
vlády ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, že by
tento problém měl být řešen pomocí sociálních dávek,
nejsou rozhodně systémovým řešením, které by reálně
lidem pomohlo. Opravdu jsme se dopracovali tak daleko,
že lidé, kteří poctivě pracují nebo celý život pracovali,
jsou nuceni chodit žebrat o dávky, aby mohli zaplatit
elektřinu?
Česká republika vyrábí více elektrické energie, než
spotřebovává. Aspoň v této oblasti jsme tedy zůstali zatím soběstační. Je proto děsivé, že občané naší republiky

tuto výhodu zatím nijak nepociují. Jak je možné, že
z toho profitují například Němci a Rakušané, jejichž kupní síla je ve srovnání s našimi občany mnohem vyšší?
Proto Vás vyzýváme - okamžitě zastavte obchodování
s emisními povolenkami, jejichž cena se významně promítá do koncové ceny elektrické energie. Emisní povolenky původně vznikly jako nástroj na podporu zelených
projektů, dnes však devastují energetiku a přispívají
k energetické chudobě. Staly se zdrojem nehorázných
zisků bank a spekulantů. Například Polsko ale již našlo
odvahu ukončit tyto praktiky. V zájmu českých občanů
je sebrat energii z rukou spekulantů a zásadně posílit
dozor nad tímto trhem.
Další dny mlčení a vyhýbavých odpovědí budou jen dále
prohlubovat ohrožení českých domácností a podniků.
S pozdravem
Kateřina Konečná
předsedkyně ÚV KSČM
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Česká republika vyrábí proud velice lacino, poté je obchodován
na německé burze a prodáván za vysoké ceny
našim domácnostem a firmám.

Z A S TAV M E J E !
Už žádná zima s energošmejdy!

PLYN A ELEKTŘINA PATŘÍ DO RUKOU
NAŠEHO STÁTU!
KOMUNISTÉ PROSAZUJÍ:
• Adresnou finanční pomoc při růstu nákladů nad 25 % ročně
• Zastropování cen elektrické energie a plynu
• 100 % společnosti ČEZ do rukou státu
• Urychlenou výstavbu jaderných bloků Dukovan a Temelína
• Vytvoření funkčního regulátora nezávislého na aktuálních „oligarchických“
strukturách
Ing. Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

Ukončení pravidelné
osobní dopravy
na železniční trati
Rožmitál – Březnice
Rožmitál pod Třemšínem se v sobotu 11. prosince 2021 rozloučil
s celoroční osobní dopravou na trati
číslo 204 - Rožmitál pod Třemšínem
– Březnice. Po 122 letech byl kvůli
rozhodnutí Středočeského kraje,
proti němuž nezmohli Rožmitálští
přes veškeré snahy vůbec nic, provoz
osobní dopravy na této trati zrušen.
Zástupci Spolku Rakovnicko-protivínská dráha v čele s Ondřejem
Švandelíkem, České dráhy, Muzeum
Výtopna Zdice a Město Rožmitál pod
Třemšínem se svým Podbrdským
muzeem uspořádali tento den důstojné rozloučení s pravidelným provozem. Poslední den jelo více spojů, než bylo
obvyklé a jejich kapacita byla navýšena. K běžné jízdence dostávali cestující i pamětní jízdenky. Na nádraží byla
výstava o historii místní dráhy, nechyběla možnost občerstvení ani prodej upomínkových předmětů s tématikou
dráhy. Příležitosti svézt se naposledy „Rožmitálkou“ využily 11. prosince stovky lidí. Všichni věří, že se v budoucnu
povede znovu probudit lokálku v omezené míře alespoň pro potřeby udržení a další podpory rozvoje turistického
ruchu na Rožmitálsku. Video a fotogalerii z posledního dne pravidelného provozu najdete na www.rozmitalptr.cz.
(red)
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Základní umělecká škola působí v Jincích už 15 let
V roce 1806 se narodil slavný houslista Josef Slavík. Jeho rodný domek se nachází v Jincích při silnici z Příbrami
do Hořovic. Po tomto umělci je zde pojmenována hlavní ulice, park u nádraží, ale i společenské centrum s kulturním
střediskem, redakcí Jineckého zpravodaje a klubovnami pro společenské a zájmové organizace. A hudební tradice
pokračuje.
Před 15 lety byla založena jinecká pobočka Základní umělecké školy Jakuba
Jana Ryby se sídlem v Rožmitále pod
Třemšínem. Od té doby se uskutečnila
řada akcí, na nichž se pobočka podílela,
nebo které sama organizovala.
Velkému ohlasu se těšily koncerty pro
širokou veřejnost, které se konaly pravidelně dvakrát do roka v Posádkové domě
armády v Jincích.
Po dlouhém přerušení opatřeními proti koronaviru
byla tato tradice v závěru letošního roku obnovena. Dva
koncerty žáků ZUŠ pro veřejnost se uskutečnily v úterý
14. a ve středu 15. prosince. Na prvním se představily
kytarové a houslové soubory, pěvecké sbory, trubači
a žáci hudební dílny. Na druhém vystoupili mladí sóloví
umělci ve hře na zobcovou flétnu, klavír, housle, saxofon, kytaru, trubku a klarinet. Vážím si toho, že jsem
měl tu čest v závěru večera poděkovat jménem omluveného starosty Josefa Hály (KSČM) a rady městyse Jince
vedoucímu pobočky Pavlu Hrubému i přítomným učitelům za jejich výsledky práce s dětmi našeho regionu.
Bylo symbolické, že současně obdrželi právě vydanou
knihu o nejúspěšnějším období života Josefa Slavíka.

Dalšími nově organizovanými akcemi jsou třídní koncerty. Ty se mohou uskutečňovat v průběhu prosince
a ledna díky novým prostorám, které městys Jince vybudoval v objektu bývalých Moserových lázní. Probíhají
v komunitním centru, které slouží zároveň jako knihovna.
Kromě toho byly od 1. září v přízemí budovy otevřeny
čtyři speciální učebny ZUŠ, v nichž byla provedena kvalitní zvuková izolace. Pavel Hrubý si velmi cení i toho,
že poskytnutím těchto místností umožnil městys pobočce ZUŠ samostatnost a zbavil ji závislosti na jiných subjektech.
Miroslav Maršálek, členy rady (KSČM)
Foto autor

Pionýr se přizpůsobil nepříznivým podmínkám
V závěru roku se díky šíření nemoci Covid-19 zpřísnila epidemiologická situace, a nakonec byl vyhlášen
nouzový stav. Na tuto situaci byla nucena reagovat
i Pionýrská skupina Jince. Nejprve byl omezen počet
akcí a poté se veškerá činnost šachového oddílu přenesla na internet. Kromě schůzek a dalších kontaktů proběhlo několik online šachových turnajů.
Původně byly plánovány na internetu pouze dva na
10. a 17. prosinec. Tyto páteční turnaje měly být pouze
doplňkem kontaktní činnosti šachového oddílu. Hlavní
iniciátor Adam Hečl je nazval Sněžný 1 a Sněžný 2. Hrálo se o diplomy, které budou předány při nejbližší příležitosti na společném setkání. Vítězi se stali Tomáš Brotánek z Komárova a Adam Hečl z Jiviny.
Protože to bylo mladým hráčům málo, rozhodli se narychlo uskutečnit 23. prosince mimořádný volnočasový
minilturnaj. Největší pozornost ale byla věnována akcím, které se měly uskutečnit naživo, a které byly dotovány cenami. I ty se nakonec hrály na internetu prostřednictvím aplikace Lichess.org.
Zimní turnaj proběhl v poklidu ve středu 22. prosince.
Dva největší favorité se skutečně podělili o dvě nevyšší
příčky. Tu první se podařilo vybojovat Adamu Hečlovi.
Za ním následovali 2. Tomáš Brotánek a 3. Miroslav
Maršálek.
Novoroční turnaj 2022 byl nejpočetněji zastoupený,
a uskutečnil se ve středu 29. prosince. Zpočátku došlo
k několika překvapivým výsledkům. Favorité se však

vzchopili, a nakonec se dostali na přední příčky, ale
ne na tu nejvyšší. Vítězem se stal Antoním Mezera
z Královek, následován 2. Adamem Hečlem a 3. Tomášem Brotánkem.
V turnajích si ale velmi dobře vedli také Václav a Šimon Ungrovi z Jiviny, Tereza Lísková z Jinec, Filip
Šimek z Kladna a Jan Tichá ze Stochova.
Od ledna se počítá s pravidelnými kontaktními schůzkami ve středu a s online schůzkami šachového kroužku v pátek.
Miroslav Maršálek, vedoucí PS
Foto autor
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Z jednání Zastupitelstva města
Poslední jednání zastupitelstva města Příbram v roce
2021, již 32. v tomto volebním obdbobí, se uskutečnilo
dne 6. 12. 2021, mělo na programu jednání k řešení
18 bodů (protože bod č. 4 - plán finacování vodohospodářského majektu byl z programu ztažen).
V úvodu jednání v rámci informace rady kromě informace o stavu veřejných zakázek, která je součástí každého jednání, zazněla i informace o zamítnutí odvolání
ve stavebním řízení na Aquapark. A v této době je již
jasné, že můžeme konečně zahájit výběrové řízení na
dodavatele rekonstrukce, snad to zastupitelstvo znovu
nezastaví.
Pokud jde o samotný program, považuji za nutné upozornit na 2 body. A těmi je schválení rozpočtu na r. 2022
a výhledového rozpočtu na roky 2023–2026. Schválený
rozpočet je sice schodkový, ale schodek bude plně hrazen z peněz naspořených v minulých letech. Schodek je
dán především tím, že by město mělo opravdu hodně
investovat (např. zahájení přestavby Auqaparku, dokončení rozšíření domova seniorů na Březových horách
v areálu bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici, rekonstrukce sítí
vodovodů a kanalizací a vozovek, rozšiřování parkovacích možností atd.). Můžeme konstatovat, že rozpočet je

postaven tak, aby vedl ke zlepšování života
ve městě. Mrzí mě jen to, že někteří zastupitelé nepřišli na předjednání rozpočtu, kde
jsme probírali detaily, a tyto detaily chtěli řešit na zastupitelstvu - podle mě je to naprosto zbytečné prodlužování jednání, vždy předjednání vůbec neznamená, že bychom nemohli při projednání vznášet dotazy, připomínky a návrhy, ale ty by se měly týkat pouze těch věcí,
se kterými zastupitel nesouhlasí. A to se nestalo, část
diskuze byla zcela zbytečná.
V rozpočtovém výhledu je počítáno i s možností úvěru,
to však neznamená, že se město bude nezdravě zadlužovat, protože v současné době žádné úvěry nemáme. A to
je dobrá zpráva.
Ze zbylých bodů bych chtěla upozornit jen na veřejnoprávní smlouvy s obcemi Dubenec, Dubno, Háje a Lhota
u Příbramě, na základě kterých bude MHD rozšířena
i do těchto obcí, takže se dopravní obslužnost propojí.
Na závěr mi dovolte, abych nám všem popřála v roce
2022 tu nejlepší spolupráci v rámci města, která povede
k dalšímu zlepšování života v Příbrami. My všichni jeho
obyvatelé si to určitě zasloužíme.
Mgr. Jiřina Humlová

Připomínáme
1. 1. 1969 Federalizace ČSSR; rozdělení na Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku (zákon 143/1968 Sb. schválen 27. října 1968)
1993 oficiální zánik České a Slovenské Federativní Republiky
4. 1.
Světový den Braillova písma. (Jde o speciální druh písma, respektive systém psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a lidi se zbytky zraku. Funguje na principu bodů, vystouplých z materiálu, které
tak čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louse Brailla, který
v dětství ztratil zrak a v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému, jenž umožňoval čtení za tmy.)
6. 1.
Tři králové - Třemi králi jsou tak trochu mylně označováni tři mudrci z Východu, kteří navštívili
Ježíše krátce po jeho narození a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Až později vznikla tato
tradice i jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar.
10. 1. 1913 Narozen Gustáv Husák, poslední československý komunistický prezident (1975–1989)
19. 1. 1969 Zemřel Jan Palach, který se 16. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze, protestoval tak
proti sovětské okupaci Československa
25. 1. 1969 Proběhl pohřeb Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze
26. 1. 1950 Narozen Ivan Hlinka, čs. hokejista a trenér českého národního hokejového týmu
27. 1. 1945 Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. (Připomíná utrpení mnoha milionů vesměs židovských obětí v době holokaustu a druhé světové války. Datum bylo
vybráno záměrně, nebo 27. 1. 1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.)
28. 1. 1975
Zemřel Antonín Novotný, třetí československý komunistický prezident (1957–1968)

Všem jubilantům, kteří v lednu 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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