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Válečná situace na Ukrajině
Válka na Ukrajině trvá už více než přes měsíc a nepřímo se do ní zapojila i Česká republika. Kyjevu dodává
zbraně a humanitární pomoc, vláda také investuje velké
diplomatické úsilí do podpory napadeného státu. Konflikt několik stovek kilometrů od našich hranic ale má
i přímé, konkrétní dopady. Do Česka přišlo zhruba 300
tisíc lidí prchajících před válkou. Ta navíc prohlubuje
ekonomické problémy, které již v postcovidové Evropě
rozhodně nebyly zanedbatelné.
Nová situace je výzvou pro celou zemi. Řada lidí
v Česku prokázala obrovskou míru solidarity. A to nejen na úplném začátku války, kdy byl pohled na prchající lidi šokem.
Žádná válka není ospraveditelná. Zanechává hluboké
jizvy a nenapravitelné škody, hlavně v psychice dětí, které tyto hrůzy války prožívají. A je to jedno jsou-li to děti
v Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Libyi, Kosovu, Srbsku
a nebo dnes na Ukrajině.
Zamysleme se na tím, jak pokrytecky se dnes chová
celá západní Evropa, Anglie a USA. Nejen z tolikrát
omýlaného ekonomického hlediska a závislosti na surovinách a energiích. V uplynulém týdnu navštívil NATO
a Polsko prezident USA J. Biden. Během své dvoudenní
návštěvy se seznámil v Polsku přímo se situací ve Varšavském uprchlickém centru. Když se ho novináři ptali,
co si myslí o Putinovi, „je to řezník“, odpověděl podle
agentury AFP Biden. Tentýž Biden, který jako
mírutvůrce prosadil, spolu se senátorem McCaivem,
bombardování nemocnic a vraždění dětí a civilistů v Bělehradě. A toto bombardování provedlo mírumilovné
NATO, které je vlastně obranný pakt. Ptáme se, kterou

JOSEF SKÁLA
kandiduje na úřad prezidenta
Komunistická strana Čech a Moravy rozhodla
2. února, že jejím kandidátem do voleb na post
hlavy českého státu vyšle zkušeného politika,
někdejšího místopředsedu strany PhDr. Josefa
Skálu, CSc.
Kandidát Josef Skála byl hostem Okresní konference KSČM v Příbrami 19. února 2022, kde
mu delegáti vyslovili důvěru a podporu v boji
o Pražský hrad.

Možná jeden z důvodů války...

to vlastně evropskou zemi Srbsko napadlo, že proto muselo zemřít 10 tisíce dětí a nevinných civilistů. A není
ani náhodou, že toto nesmyslné bombardování a vraždění dětí a civilistů přispěchal tehdy obhajovat náš tehdejší prezident „pacifista“ Václav Havel. Ale to bylo „humánní bombardování“. Jiné než dnes na Ukrajině.
Nepřehlédnutelným faktem je skutečnost, že v Bělehradě, i dnes na Ukrajině umíraly děti... Ovšem tehdy jsme
nebyli tak hysteričtí k válce jako jsme dnes.
Nezbývá než-li se zamyslet nad tím, komu tyto válečné
hry a snahy o ně, vlastně prospívají... Určitě ne trpícím
dětem a civilistům ve válkou postižených zemích. Zajímavé je i to, že všechny války se vedou všude ve světě,
jen ne na území USA.
Redakce
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Z jednání Zastupitelstva města
Dne 14. 3. 2022 proběhlo 36. zasedání zastupitelstva města Příbram. Protože na programu bylo po doplnění o zprávu o činnosti Finančního výboru (FV)
a plán jeho práce na r. 2022 k řešení celkem 20 bodů,
vypadalo to na velmi dlouhé jednání. Tentokrát však
jsem se v odhadu spletla, protože jednání skončilo už
před 20. hodinou. Kéž by takových věcných jednání
bylo více.
V úvodu jednání v rámci informace rady kromě informace o stavu veřejných zakázek, která je součástí
každého jednání, a příjmech města za únor 2022 (příjem 72 mil. Kč, na účtech města celkem 368 mil. Kč),
zazněly informace o situaci kolem Ukrajiny a začlenění ukrajinských dětí do škol, výsledku kontroly Ministerstva práce a sociálních věcí v Centru sociálních
a zdravotních služeb (bez významných závad) a o připravované prohlídky ČOV pro zastupitele, aby mohli
kvalifikovaně rozhodovat o její připravované rekonstrukci.
Největší část programu tentokrát tvořily dotace včetně žádosti o finanční příspěvek pro hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, kterým město přispívá
na zabezpečení ochrany obyvatel. S ohledem na skutečnost, že město provozuje jednotky dobrovolných
hasičů, z nichž zejména ta březohorská se během roku

na zásazích i mimo město velmi významně podílí, byla požadovaná dotace snížena a město přispěje částkou 200.000,- Kč.
Programové dotace, kterých je celkem 13 z všech
oblastí života města, byly kupodivu projednány velmi
rychle, zastupitelstvo rozhodlo o dotacích podle návrhů rady, která zase velmi ocenila práci jednotlivých
odborných komisí – zásahy do návrhů komisí byly
minimální, což svědčí o dobré práci těchto orgánů
rady. Jediný problém byl opět kolem dotace pro
SPARTAK Příbram v rámci programu – Rozvoj
a opravy sportoviš 2022, protože jeho návrh opět nesplňoval podmínky žádosti a vystoupení p. Králíčka
bylo opět velmi emotivní, jakoby město sahalo na peníze pro děti. P. Králíček prostě nechápe, že zásady
pro poskytování dotací platí i pro něho, nejen pro
ostatní.
I zbývající body jednání – stav požární ochrany
ve městě a majetkové dispozice byly projednány velmi
rychle a věcně. Stejná situace se týkala i diskuse s občany, i když ta je na stále stejné téma (parkování
v průběžné ulici, velkoobjemové zapuštěné kontejnery a vysoké náklady na kastraci divokých koček), takže jednání mohlo být ukončeno po necelých čtyřech
hodinách.
Mgr. Jiřina Humlová

„Nechceme válku!“
„Zmoudřeli jsme. Říká se, že poučit se dá jen z vlastních chyb. nyní víme, zač stojí slova Západu. Budeme
žádat nejen ujištění, politické závazky na papíře, ale
i právně závazné záruky, které by zajistily bezpečnost
na celém evropském kontinentu při plném a rovnoprávném zohlednění oprávněných zájmů Ruské federace,“
prohlásil 30. ledna v ruské státní televizi ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov. Obsahem ujištění by měl
být také závazek, že Ukrajina nebude přijata do NATO,
což tento agresivní vojenský pakt a USA odmítají. Lavrov přitom zdůraznil, že „všem je jasné, že Ukrajina
není na vstup do Aliance připravena a že to nepřispěje
k upevnění její bezpečnosti. Jen by to skutečně podkopalo její vztahy k Rusku.“ Lavrov zároveň odhalil roušku

fazirejství na tváři NATO, holedbajícího se obranným
charakterem, a poukázal na jeho vražedné počínání
v bývalé Jugoslávii, Libyi a Afghánistánu. Rusko se
také obrátilo na členské země NATO a na Organizaci
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě s požadavkem, aby
odvětily, jestli chtějí splnit povinnost neposilovat svou
bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. Rusko rezolutně odmítá obviňování Západu, že se chystá vojensky
napadnout Ukrajinu. „Je to úplná absurdita, žádná
taková hrozba neexistuje,“ pověděl agentuře Interfax
Nikolaj Patrušev, nejvyšší představitel ruské bezpečnostní rady. „Nechceme válku, vůbec ji nepotřebujeme!“
(ČTK, BBC, jel)
Převzato z měsíčníku Slovanská vzájemnost

Všem jubilantům, kteří v dubnu 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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Pionýři se připravují na Velikonoce
Při Pionýrské skupině Jince pracuje
již šestým rokem
oddíl Trilobit. Kromě pravidelných
úterních schůzek
s pestrým programem
organizuje
každoročně v létě
příměstský tábor
nejen pro své členy,
ale i pro další mladé zájemce z Jinec a okolních obcí.
Kromě toho během celého školního roku organizuje tvořivé dílničky ve své klubovně v Eškově ulici poblíž jineckého náměstí 1. máje.
I v letošním roce již pionýři s těmito aktivitami začali.
Jedna z prvních schůzek, zabývající se vytvářením zajímavých výrobků, se uskutečnila v pondělí 7. března.
Pod dohledem vedoucích Markéty Fraitové a Kateřiny
Holé se malé účastnice věnovaly výrobě předmětů spojených s tématikou jara. A tak přišly ke slovu barevné
papíry, průsvitné fólie, nůžky, provázky, kolíčky, barvičky, lepidla a další nástroje i materiály. V rukou šikovných děvčat tak během dvou hodin vznikaly pestrobarevné květinky, ptáčci, zvířátka i domečky.

Při dalších tvořivých dílničkách, které budou následovat za čtyři dny, se budou děti učit vyrábět sáčky na
pečivo.
V letošním roce bude oddíl Trilobit poprvé organizovat
svůj vlastní pionýrský tábor. Ten proběhne v srpnu
v krásných lesích České Kanady a také na něj se budou
moci s našimi pionýry vydat i další zájemci z řad dětí od
6 do 10 let.
Miroslav Maršálek

V Obecnici se zápasilo s drakem
V řadě obcí našeho regionu se obyvatelé věnují rozvoji
tradic, které nám zachovali naši předkové.
Patří mezi ně i Obecnice, kam jsme i letos zavítali na
pěknou akci. V sobotu 5. března se zde uskutečnila tradiční oslava masopustu. Pokaždé je tato akce věnována
nějakému jinému tématu. V nedávné minulosti se jednalo například o výlet mezi indiány nebo do říše pohádek.
Tentokrát byl součástí programu boj s drakem Virákem.
Hodně masek však bylo inspirováno Covidem-19.
Na akci se podíleli kromě Obecního úřadu Obecnice
i členové Divadelního souboru Skalka, Sboru dobrovolných hasičů, Českého červeného kříže, Mateřské školy
a Masarykovy základní školy. Svými mnohdy velmi zajímavými nápady se přidali i ostatní obyvatelé obce.
Celá akce byla zahájena u Staročeské hospody. Zde
předal starosta Josef Karas pořadatelům symbol obecního práva a společně s králem a jeho rádcem se postavil
do čela průvodu, který se vydal na pochod směrem
ke sportovnímu areálu Slavoje Obecnice. Následovala

Toulavá kapela
a za ní nejprve
maskovaní a poté
i ostatní účastníci oslav. Na prostranství před fotbalovým hřištěm
pokračoval další
krátký program,
jehož hlavním bodem byl boj se
symbolickým drakem. Nejprve se
do zápasu vrhali postupně zdatní rytíři, a když nebyli
úspěšní, byly vyzvány děti, aby jim pomohly. Ty se na
draka vrhly a brzy dosáhly vítězství, za což se dočkaly
zasloužené sladké odměny od pořadatelů.
Pro děti i dospělé účastníky bylo připraveno tradiční
občerstvení, a na závěr připraveného programu si někteří z nich mohli vypustit lampionky štěstí. Zábava však
pokračovala dál.
Miroslav Maršálek
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Vojenské lesy letos vysadí přes 8 milionů stromů, nejvíce v Brdech
Vojenské lesy a statky ČR spustily ve vojenských přírodních lokalitách jarní obnovu lesů.
Lesníci VLS ČR společně s vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně začali
vysévat semena lesní dřeviny na rozsáhlých kalamitních
holinách pod vrchem Kočka v Brdech. Jde o modifikovanou metodu obnovy lesů, kterou chtějí využít v nejmladší chráněné krajinné oblasti na pomezí Středočeského
a Plzeňského kraje na celkem 125 hektarech v lokalitách, které jsou problematické kvůli pyrotechnické zátěži. V Brdech VLS vloni museli v rámci boje s kůrovcem
vytěžit lesy na rozsáhlých plochách, především na lesní
správě Nepomuk, které zatím po zrušení bývalého vojenského újezdu v roce 2016 neprošly hloubkovou pyrotechnickou očistou. A nyní zde lesníci s vědci z Opočna
řeší, jak lesní porosty bezpečně obnovit.
„Při samotné těžbě kůrovcem napadených porostů nedochází k zásahům do hloubky terénu, navíc práce většinou provádí těžební stroje, v nichž je obsluha dobře
chráněná, u následné obnovy porostů klasickou výsadbou sazenic by však bylo riziko daleko vyšší. Na obnovu
hektaru lesa potřebujete vysadit v průměru pět až šest
tisíc sazenic a u každé z nich jít do hloubky několika
desítek centimetrů. To by v těchto - z hlediska pyrotechnické zátěže - problematických lokalitách znamenalo
značné riziko,“ popisuje ředitel lesnické divize VLS
v Brdech David Novotný.
Proto lesníci VLS začali v minulých dnech tyto plochy
ve spolupráci s vědci z výzkumné stanice v Opočně
obnovovat metodou modifikovanou pro obnovu kalamitních holin. V lokalitách na povrchově narušené plošky

vysévají směs semen lesních dřevin s pískem. Na obnovu každého hektaru vznikne takto na dva a půl tisíce
takovýchto plošek. „Jde o směsi semen javoru klenu
a mléče, břízy, lípy, habru s borovicí a smrkem. Zkoušíme
různé složení i časování síjí. Věříme, že se nám podaří
s vědci z Opočna vyvinout novou certifikovanou metodu
pro obnovu porostů na holinách s pyrotechnickou zátěží,“ dodal vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.
Celkem v Brdech chtějí VLS letos takto obnovit 125
hektarů lesů. Dalších 375 hektarů zde zalesní klasickou
výsadbou. Z šesti lokalit ve správě státního podniku tak
má obnova brdských lesů prioritu.
Celkem státní podnik letos plánuje obnovit 1700 hektarů lesů. Využije k tomu 8,3 milionu sazenic z produkce vlastních lesních školek. Dvě třetiny budou tvořit
listnaté dřeviny, především buky a duby. Smrk, který
je například v brdských lesích stále dominantní dřevinou, bude zastoupen jen asi 18 procenty. Přesto brdští
lesníci nadále považují smrky za důležitou dřevinu, které na Brdy patří.
zdroj: https://www.lesaktualne.cz/obsah/lesnictvi

Připomínáme
2. 4. 1981 V Praze byl otevřen Palác kultury, dnešní Kongresové centrum Praha.
10. 4. 1881 Byla zprovozněna první telefonní linka v Čechách, která spojovala správu dolu Georg Hartmann
v Ledvicích s nádražím v Duchcově.
12. 4. 1941 Proběhla premiéra filmu Přednosta stanice s Vlastou Burianem v hlavní roli.
1961 Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 1 stal prvním člověkem ve vesmíru. Pobyl
v něm 108 minut, během nichž jednou obletěl Zemi.
17. 4. 1966 Poprvé se konal nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v Česku Pochod Praha–Prčice.
Trasa z Prahy měřila 65 km.
18. 4. 1966 Československý fílm Obchod na korze získal oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film.
19. 4. 1946 V Praze se konal I. Všeodborový sjezd, který potvrdil snahu tehdejších politických sil o jednotné odborové hnutí v Československu.
22. 4. 2016 177 členských států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu podepsalo Pařížskou dohodu.
23. 4. 1836 Byla vydána lyrickoepická báseň Máj od Karla Hynka Máchy
1921 Československo a Rumunsko uzavřely vojenskou smlouvu, která se stala jedním ze stavebních kamenů
Malé dohody.
24. 4. 1811 Výuku zahájila Pražská konzervatoř, nejstarší konzervatoř ve střední Evropě.
25. 4. 1901 New York se stal prvním státem USA, který požadoval, aby auta byla vybavena SPZ.
26. 4. 1941 V Lublani byla s cílem organizovat ozbrojený odpor proti fašistické okupaci založena Osvobozenecká
fronta.
1986 V 1:23 MSD v důsledku nezvládnutého experimentu explodoval reaktor černobylské jaderné elektrárny,
což dodnes představuje nejhorší jadernou havárii v dějinách.
29. 4. 2011 Proběhla svatba prince Williama a Kate Middletonové.
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