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Z očí do očí
Rok 2018 už se dere vší silou k nám

a neúprosný čas nám dal tak najevo, že
jsme zase o rok zestárli. Není nic mimo-
řádného, že mnohý z nás se při této pří-
ležitosti zamyslí, ohlédne. Nejen politic-
kou scénu, ale celou veřejnost přinutili
většinou novináři, aby se denně zabýva-
la Andrejem Babišem. To, že kolotoč ko-

lem Čapího hnízda vygradoval před parlamentními vol-
bami není také náhoda. Policie tak chtěla srazit na kolena
představitele hnutí, kterému lidé nejvíce věřili a věří,
jak ukázaly výsledky voleb.

Rozhořčený cestovatel politickými stranami pan Miro-
slav Kalousek přitom cudně nechal stranou miliony
evropských dotací jež byly poskytnuty jeho příteli Karlu
Schwarzenbergovi například na vysoušení rybníků
v jeho majetku.

Nyní graduje zápas o další významnou osobnost, kte-
rá těmto pánům nemíní zobat z ruky – jde o našeho pre-
zidenta Miloše Zemana. Jeho nepřátelé vytahují posled-
ní zbraně a šíří strach a nenávist. Což platí jak pro bý-
valé politiky, tzv. Kulturní frontu a snadno čitelnou část
novinářů.

Co na to my komunisté a levicově smýšlející lidé? Pa-
matujme co je naše krédo: Nešetřit síly a energii pro-
to, aby se u nás lidem žilo co nejlépe.

A tedy bez ostychu odkrývat praktiky lidí, kterým jde
jen o moc a penězi naplněná korýtka. Nebojme se a sami
vylučme z našeho jednání intriky a pomluvy. Držme je-
den při druhém a v pravdě se podporujme. Jednejme
s pokorou, avšak nebojácně a razantně, nedopus�me to,
co je v jiných stranách a hnutích ustálenou praxí - vy-
tváření rozkolů a frakcí ve vlastních řadách, což v dů-
sledku vede k nedůvěře občanů a našich voličů. Bojujme
o ně a jděme jim v našem každodenním jednání příkla-
dem. Odmítněme závist a nenávist , radujme se z každé-
ho poctivého úspěchu naší vlasti. Nemáme se za co sty-
dět. Ideje komunismu dosud nebyly nikde naplněny
a proto vzbuzují u jejich ideologických protivníků strach
a hrůzu.

Starý rok ještě stačil zašeptat: „Já odcházím a vystřídá
mě nový rok, zda bude lepší něž-li já - je už jen na Vás!“

Přejme si navzájem lásku a též přátelství! A� štěstí,
pohoda a zdraví provází náš každý krok!

Přeji Vám všem úspěšný celý nadcházející rok!
Věra Kroftová, předsedkyně OV KSČM Příbram

Čtvrt století samostatného českého státu
Letošní první leden, Den obnovy samostatného českého

státu, má pro mne trpkou pachu� 25. výročí rozštěpení
Československa. Státu, který by letos slavil 100. výročí
svého vzniku. Ano, Češi a Slováci se po staletích za cenu
velkých obětí vymanili z rakousko- uherské nadvlády.
Oba slovanské národy získaly státní svrchovanost při
zachování vlastního jazyka a kultury v nově vzniklém
Československu, vždy� Rakousko-Uhersko bylo vnímáno
pro národnostní útisk jako žalář národů.

Naše Československo za 75 let trvání prošlo obdobím
první republiky, obdobím Protektorátu Čech a Moravy
za osamostatnění Slovenského státu a poválečným obdo-
bím až do roku 1993. Soužití ve společném státě nebylo
nikdy bezproblémové, ale vždy v rozhodující míře převa-
žovala chu� Čechů a Slováků rozpory řešit ku společné-
mu prospěchu. Zvláště v poválečném období byly využity
možnosti rychlého rozvoje ekonomiky na Slovensku, kde
byla volná pracovní síla. Nové podniky - Slovnaft, Ko-
šické strojírny a hutě, strojírny v Martině a Povážské
Bystrici, nové vysoké školství nejen v Bratislavě, ale
i Košicích a Žilině, nový chemický průmysl v Komárně

a Šale i vážská kaskáda a grandiózní Gabčíkovo. To vše
samozřejmě vedlo k prudkému růstu životní úrovně na
Slovensku.

Rozdělení Československa vrchností, bohužel volenými
politiky, proběhlo nedemokraticky bez referenda.
Čechům podsouvali nacionalismus Slováků, Slovákům
ekonomický útisk ze strany Čechů. Obojí nebylo pravda,
lidé to tak nevnímali. Rozdělení Československa bylo
podle mne zradou národních zájmů obou našich národů.
Došlo k silnému oslabení ekonomik a následně k vznáše-
ní sporných požadavků ma�arskou a německou menši-
nou v obou nových státech. Taková je skutečnost.
O pravdivosti svého mínění jsem se na Slovensku, kam
léta letoucí jezdím na dovolenou, zatím vždy přesvědčil.
Na Dunajci po mně dokonce chtěli mladí vysokoškoláci
vysvětlení, proč Češi rozdělení požadovali, že to nechá-
pou. Pokusil jsem se jim ten podvod na lidech přiblížit.
Nakonec jsme se shodli a věřím, že i čtenáři Třešničky
s tím budou souhlasit, že Češi a Slováci k sobě jako Slo-
vané měli, mají a stále budou mít nejblíže a rozdělení na
tom nic nezmění. Ing. Antonín Bartoň

Přij�te všichni k volbě prezidenta České republiky 12. a 13. ledna 2018!
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25. výročí založení Levicového klubu žen
Jak ten čas letí! Již čtvrt století uplynulo od doby, kdy

byly zakládány první Levicové kluby žen. Při příležitos-
ti tohoto výročí se v Praze uskutečnilo celostátní setká-
ní členek LKŽ, kterého jsem se měla možnost spolu
s naší předsedkyní Věrou Svobodovou a dalšími členkami
LKŽ ze Sádku Evou, Janou a Vendulou zúčastnit i já.

Členkou nejsem dlouho a na celorepublikovém setkání
jsem byla poprvé. Proto mě překvapila srdečnost a ra-
dost, se kterou se členky navzájem vítaly, bylo vidět,
že většina se dobře zná. V průběhu jednání se ukázalo,
že řada z nich jsou právě zakládající a dlouholeté člen-
ky. Přítomné přivítala současná předsedkyně republiko-
vé rady LKŽ Květa Šlahúnková. V prvé části semináře
vystoupil MUDr. Rostislav Čevela, který se s námi zá-
bavnou formou podělil o své zkušenosti posudkového
lékaře. Promítl film, jak se o seniory starají v některých
jiných zemích. Radil nám, co dělat, abychom i jako seni-

orky zůstaly „stále mladé,“ což je důležité pro naše
zdraví i spokojenost. Seznámil nás ale i s tím, co dělat,
když už k nějakému poškození naší tělesné schránky
dojde, jaké máme možnosti či právo na pomoc od státu,
především finanční.

Odpoledne probíhala beseda, představovaly se zakláda-
jící členky. Velmi pěkné vystoupení dlouholeté předsed-
kyně Květy Čelišové bylo odměněno dlouhotrvajícím po-
tleskem. Každý z nás obdržel brožurku vydanou k tomuto
výročí. Členky ze všech krajů zde vzpomínají na uplynu-
lých 25 let. To bylo akcí, které LKŽ organizovaly nebo
se na nich podílely. Určitě to bude významnou inspirací
i pro práci našeho klubu v dalších letech a získávání
nových, hlavně také mladých členek. V r. 2016 se LKŽ
z České republiky staly součástí Mezinárodní federace
demokratických žen WIDF.

Marie Borzová

42. pražská teoreticko-politická konference
Tentokrát měl okres Příbram na konferenci velmi dů-

stojné zastoupení. Přijeli členové Klubu českého pohra-
ničí, komunisté i bezpartijní. Mezi nimi byli zasloužilí
členové důchodového věku, ale i mládí z Příbrami, Dob-
říše, Sádku, Trhových Dušník, Jinec …

Velká zasedací místnost v budově ÚV KSČM praskala
ve švech. Překvapilo mne, kolik velmi významných hos-
tů ze zahraničí, ale i z České republiky se sešlo na jed-
nom místě. Na jedné straně jsme se mohli seznámit
s názory a zkušenostmi generálního tajemníka v. v. Mi-
loše Jakeše (na snímku), na druhé stále ještě revolučně
naladění mladí lidé.

V každém případě se jednalo o velmi významnou udá-
lost, ale současně i o důkaz, že levice přes všechny
trable, které ji v posledních letech provázejí, má stále
obrovský potenciál, který by se mohl již brzy projevit.

Je třeba pozorně prostudovat všechny materiály z této
mezinárodní konference a posoudit všechny vyslovené
myšlenky z pohledu jejich významu pro další vývoj naší
společnosti.

V každém případě je atmosféra i obsah tohoto jednání
povzbuzením i inspirací pro nás všechny, kterým záleží
na budoucnosti.

Miroslav Maršálek
člen NR KČP za Středočeský kraj

Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud
Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení

se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze
jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.

Všem čtenářům Třešničky přeji do Nového roku pevné zdraví a důchodcům úsměv ve tváři nad čerstvou valoriza-
cí důchodu. -ng-

Vážení spoluobčané, v novém roce jít tou správnou cestou
Vám přeje OV KSČM a redakce Třešničky
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Př ipomínáme
1. 1. 1938 Hlinkova slovenská 	udová strana zahájila kampaň za autonomii Slovenska
1. 1. 1993 vznikla Česká republika
5. 1. 1923 byl spáchán atentát na ministra financí Aloise Rašína. 18. února svému zranění podlehl. Státní

pohřeb proběhl bez církevní účasti
6. 1. 1918 čeští říšští a zemští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jejímž hlavním bodem byl požadavek

vytvořit samostatný stát společně se Slovenskem při respektování práv národnostních menšin
7. 1. 1953 v Karlových Varech začal proces s osnovateli únosu rychlíku Praha – Aš do americké okupační zóny

21. 1. 1933 čeští fašisté se pokusili obsadit kasárna v Židenicích a nastolit v ČSR fašistický režim. Akce si vyžá-
dala jeden lidský život a několik těžce zraněných

22. 1. 1963 v Nové Roli na Karlovarsku zahájila provoz největší československá porcelánka
22. 1. 1988 skončil 10. ročník Rallye Paříž –Dakar. V soutěži kamionů zvítězila čs. posádka (Loprais, Stachura,

Mück) na voze Tatra, na druhém místě skončila posádka Liazu
30. 1. 1943 1. čs. samostatný prapor v SSSR v počtu 974 vojáků odjel po téměř ročním pobytu z Buzuluku

na frontu. Tam byl oficiálně utvořen 1. čs. záložní pluk (velitel plk. Kratochvíl)

Ze zastupitelstva města Příbram

Stálé zdraví, pohodu a spokojenost
65 let   Jaroslav Kříž  (Podlesí)
70 let Marián Ivančák  (Příbram)

Michal Šváb (Příbram)
80 let Helena Hrabáková (Dobříš)

Josef Patočka  (Příbram)
85 let Danuše Grünbauerová  (Příbram)
90 let Vilma Sládková  (Dobříš) Blahopřejeme

Dne 11. 12. 2017 proběhlo 33. zasedání zastupitelstva
města Příbram, poslední v r. 2017. Jednání začalo v 16 h.,
a skončilo v 19.15 hod., tedy rozhodně v přijatelnou
dobu.

Program jednání obsahoval 20 bodů, ze kterého byl
jeden bod vyřazen a jeden nově doplněn, takže počet se
celkově nezměnil.

Zásadním bodem jednání bylo schválení rozpočtu měs-
ta na r. 2018 – třetí bod programu. Musím s radostí
konstatovat, že vzhledem k závažnosti materiálu pro-
běhlo jednání víceméně v klidu a věcně. Jedinou výjim-
ku si dovolil Ing. P. Kareš, který rozpočet obecně zkriti-
zoval, ale neřekl vůbec nic konkrétního, takže jeho při-
pomínky nebylo vůbec možno brát vážně. Co tím vlastně
myslel, většina zastupitelů nepochopila. Rozpočet byl
navržen jako schodkový s tím, že město si v předchozích
letech vytvořilo finanční rezervu a počítá se se značný-
mi investicemi, z nichž část bude hrazena přímo z roz-
počtu města. Dále je předpoklad zahájení rekonstrukce
Aquaparku, přičemž by část měla být uhrazena přímo
z rozpočtu mimo úvěr. Myslím, že k věcnosti jednání při-
spělo i předjednání rozpočtu ve finančním výboru a ná-
sledně i se zastupiteli, kteří měli zájem. My jsme se
s Mgr. Potůčkovou zúčastnily předjednání a myslím, že
se nám to vyplatilo. Všechny dotazy, které jsme měly
k obsahu rozpočtu, jsme si totiž vyjasnily při předjedná-
ní, a tak jsme se mohly věnovat změnám navrženým pří-
mo při jednání. Jako dobrý nápad se projevilo i členění
rozpočtu, kdy zastupitelé dostali k dispozici kromě po-
drobného rozčlenění do kapitol podle jednotlivých odbo-
rů a příspěvkových organizací, i základní sumarizaci
příjmů a výdajů a odděleně od rozpočtu přehled fondů,
které jsou městem zřízeny. Kdo má zájem, může si roz-

počet podrobně prohlédnout na webových
stránkách města. Pro úplnost je třeba
říci, že k rozpočtu byly předloženy jen tři
změny a všechny byly schváleny. Mgr. Po-
tůčková navrhla doplnit určení nákladů v odboru život-
ního prostředí nejen na kastraci koček, ale i na léčbu
nalezených a odchycených koček (místo grantu pro spol-
ky bude náklady hradit přímo odbor životního prostředí).
Ing. Dvořák navrhl snížení v kapitole OIRM o 14 mil. Kč
a převedení na snížení schodku s tím, že to nemůže
ohrozit chod městského úřadu. A konečně na návrh fi-
nančního výboru byly sníženy rezervy starosty a mís-
tostarostů celkem o 400 tis. Kč s tím, že tato suma byla
převedena do dotací na podporu sportovních oddílů. Jed-
ná se o reakci na postup Ministerstva mládeže, školství
a tělovýchovy z listopadu 2017, když zastavilo schválené
dotace na provoz sportovních zařízení ve sportovních
oddílech a ty následně řeší, jak uhradit alespoň energie.
Celkově lze konstatovat, že jsme s Mgr. Potůčkovou
mohly rozpočet s klidným svědomím schválit, protože je
realistický a odpovídá současným možnostem města.

Ostatní body, které se týkaly změny odměňování neu-
volněných zastupitelů vyvolané změnou právní úpravy,
změny zakládací listiny Waldorfské školy (rozšíření do-
plňkové činnosti), Místního akčního plánu vzdělávání
nebo majetkových převodů byly schvalovány víceméně
bezkonfliktně. Jediné, co vyvolalo emoce, byla žádost SK
Spartak Příbram o další dotaci na provoz, ta však
schválena nebyla s ohledem na skutečnost, že v rámci
schvalování dotací jim byla poskytnuta dotace ve výši
odpovídající pravidlům pro dotace sportovních oddílů.

Takže jsme jednání zakončili s tím, že se můžeme prá-
vem těšit na Vánoce a nový rok 2018. A to je dobře.

Mgr. Jiřina Humlová

V prosinci 2017 oslavili manželé
Jiřina a Josef Humlovi z Podlesí
diamantovou svatbu.
Za jejich celoživotní práci pro stranu
a za prosazování  požadavků
obyčejných lidí děkuje OV KSČM
Příbram. Do dalších let přejeme
hlavně zdraví a životní optimismus.
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Jiří Hausmann  (30. října 1898 – 7. ledna 1923)

významný satirik, v jehož díle se odrazila doba rozpadu Rakousko-Uherska a politických zápasů
v prvních letech republiky. Jeho verše skvěle charakterizují i dnešní dobu.

Vznik  kapitalismu Drahotní pranostika
Krad? starý Mates jako straka Kurs naší měny klesá-li,
u bohatce i u žebráka. je z toho zmatek nemalý
Pak, nerozmýšleje se dvakrát, a rostou ceny všaké.
dal do pokladny vše, co nakrad, Když koruny nám stoupají,
a nápis zhotovil si na to: svou radost nikdo netají.
„Soukromé vlastnictví je svato!“ Však ceny rostou také.

  Jiří Mahen: Dnes nebo zítra
Spí někde radost života prudká, Oh, srdce, nelkej a netrap se déle, Dnes nebo zítra už ozvou se sopky
že by se nymfa zalkla jí! starý když zachází svět! podzemním hřměním a lávou svou!
Stříbrným deštěm z temného nebe V půlnočním tichu nová nám země, Dnes nebo zítra už zazpívá moře
najednou hvězdy padají… zrodí se, ač ji nevidět. o našem hladu s tesknotou!

Odhalení pamětní desky
Ve foyeru hlavní budovy radnice

byla slavnostně odhalena pamět-
ní deska Ing. Janu Holickému,
který byl za 2. světové války
nejvyšším představitelem města,
protože vykonával funkci před-
sedy správní komise. Za heyd-
richiády byl zatčen a následně
odvlečen do koncentračního tá-
bora Osvětim, kde byl 4. listopa-
du 1942 umučen. Starosta města
Jindřich Vařeka přivítal přítom-

Nová pravidla pro důchodový věk
Změna zákona o důchodovém pojištění ukončuje růst důchodového věku bez

omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Na tuto úroveň postupně důchodový
věk roste a dostane se k němu někdy kolem roku 2030. Zákon ale zároveň
počítá s pravidelnými revizemi systému na základě odborných demografických
analýz. Ty přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se měl nadále zvyšo-
vat. Nový zákon ale nechává toto rozhodnutí na budoucích politicích.

Doposud platila pravidla prosazená bývalým ministrem práce a sociálních
věcí Jaromírem Drábkem. Ta počítala s růstem důchodového věku i do budouc-
na. Například dnešní dvacetiletí by podle starých pravidel chodili do důchodu
v 70 letech a čtyřech měsících.

né a potom je s historickými fakty seznámil ředitel Hor-
nického muzea Příbram Josef Velfl. Akce se zúčastnili
i členové Českého svazu bojovníků za svobodu a KSČM.

Slavnostní odhalení doplnil svým vystoupením dětský
pěvecký sbor Jiráskáček ze ZŠ Jiráskovy sady vedený
panem učitelem Lukášem Markem a žákyně ZUŠ TGM
pod taktovkou paní Jaroslavy Kunické Halamové.

Slavnostnímu odhalení byli přítomni také potomci
Jana Holického – vnuk Jan Holický a pravnučky Jana
Holická a Michaela Holická. jp

K dobrovolnému důchodovému pojištění se od února budou moci přihlásit jen ti, kdo mají za sebou alespoň rok práce
či podnikání, ze kterého odváděli pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten
občan starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2099 Kč.

Mesec.cz, foto M. Maršálek


