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Předvolební zamyšlení
Již za několik dní budou opět naši spoluobčané rozhodovat o budoucnosti našeho města na další

čtyři roky.  Je to chvíle, abychom se všichni zamysleli nad uplynulým obdobím a zvážili, koho
ve volbách podpořit, aby spravedlivě zastupoval naše zájmy.

Vím, že to pro mnohé spoluobčany nebude snadné rozhodování. Vždy� jde o naše město, ve kterém
žijeme. Budeme velice rádi, když podpoříte kandidáty za KSČM. Důvodů, proč dát svůj hlas právě
této straně, je mnoho. KSČM je stranou, která si váží pracovitých, obětavých a poctivých lidí. Snaží
se prosazovat zákony pro obyčejné lidi. Komunisté chtějí, aby se řešily problémy lidí žijících v našem

městě a žilo se jim zde dobře. Komunistická strana Čech a Moravy k tomu nabízí svůj volební program. Jedním
z důležitých bodů je cenově dostupné bydlení pro mladé lidi, snížení ceny vody pro občany. Voda je nejcennějším
bohatstvím a musí patřit obcím nebo státu.

Jsme jedinou politickou stranou, která nikdy neopustila svůj program, své volební závazky.
Myslím, že pro nás voliče je to důvod k zamyšlení, proč dát svůj hlas právě KSČM.

Děkujeme za podporu ve volbách. Váš hlas pro KSČM je hlasem jistoty
a zodpovědnosti!

POJĎME K VOLBÁM

5. a 6. října 2018
a volme kandidáty KSČM!

JAK VOLIT
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti jiným volbám může lišit, může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva.
V obecních volbách se může hlasovací lístek upravit jedním ze tří způsobů:
1. Ve čtverečku volební strany označí x pouze u jedné strany, tím dává hlas všem jejím kandidátům.
2. Nebo může dát x kandidátům ze všech volebních stran. V Příbrami nejvýše 25x.
3. Lze označit x jednu volební stranu a dát x před jména kandidátů i z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednot-

livým kandidátům a z označené strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku.
Pokud volič neoznačil ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, dá do obálky více
hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný. Věra Kroftová

předsedkyně OV KSČM a kandidátka do Zastupitelstva města Příbram

Můj pohled
Do městského zastupitelstva Příbram kandiduji už potřetí. Vím, že moje šance není příliš velká.

Snažím se totiž dívat na věci realisticky, proto také nechci z tohoto místa být k současnému zastupi-
telstvu příliš kritický. V Třešničce jsem se již vyznal, že naše město mám velice rád. Věřím, že každý,
kdo pro jeho rozkvět pracoval, to myslel upřímně a vážně. Ale to platí i o těch, o kterých se dnes
vyjadřují zejména mladí lidé neuctivě a s despektem. O lidech, kteří toto město začali budovat zejména
po roce 1948. Je třeba si vážit poctivé práce všech, i našich otců a dědů, matek a babiček. Proto, aby

bylo na co navazovat. Mám radost, že se obnovuje rybník Novák a rekonstruuje řada dříve vybudovaných objektů
(zimní stadion, plavečák atd.)

V případě, že by mě voliči zvolili, bych rád přispěl k rozvoji města, aby bylo příjemným místem k bydlení.
Zdeněk Borák, kandidát do Zastupitelstva města Příbram
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Jak to byl před 80 lety

K vyhnání českých občanů henleinovci
Porušování základních lidských práv, útoky na suverénní stát, otevřená podpora německého nacismu a italského

fašismu byla tolerována tehdejšími spojenci naší země. Vyjadřujeme vážnou obavu z toho, že i dnes se opakuje
obdobný přístup v politice těchto zemí. Zřetelně to lze vidět v jejich přístupu k Ukrajině a Ruské federaci. Odmítá-
me neustálé stupňování protiruské hysterie a zavírání očí před projevy dnešního fašismu. Víme, kdo a pod jakou
ochranou a se zavřenýma očima vyháněl české občany z jejich vlastních domovů. Fašismus, politika vyjádřená slo-
vy rozděl a panuj, jsou vážnou hrozbou dneška. Proto Komunistická strana Čech a Moravy odmítá revizi odsunu
sudetských Němců, požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu a výroky Angely Merkelové na adresu České re-
publiky. Výkonný výbor ÚV KSČ (zkráceno)

Bylo to 29. září 1938 v Mnichově a Ně-
mecko, Spojené království, Francie a Itá-
lie uzavřely dohodu, která připravila Čes-
koslovensko o území v rozloze 41 098 km2

s více než 4 879 000 obyvateli. Poněvadž
jde o kulaté jubileum, je více než pravdě-
podobné, že naše veřejnoprávní i ostatní
sdělovací prostředky věnují hojně svého
času i prostoru, aby nám prostřednictvím
svých „osvědčených“ komentátorů objas-
nili z toho „správného“ pohledu, o co
vlastně tenkrát šlo. Rád bych se připojil
k této kampani, položil si několik otázek,
které jsou v této souvislosti často kladeny,
a pokusil se na ně v dostupné literatuře nalézt odpově

co možná nejpravdivější. O jaké otázky jde?

Bylo to opravdu o nás bez nás? Jak se zachoval Sovět-
ský svaz? Jak se zachovala KSČ? Mělo se bojovat?

Na první otázku je zdánlivě jednoduchá odpově
.
V Mnichově se opravdu dohodli bez nás. Ale někteří vý-
zkumníci odvolávající se na preambuli uzavřené dohody
tvrdí, že to vlastně byla jen konkretizace dohody, kterou
schválila Hodžova vláda již 21. září 1938. Jak to tedy
bylo doopravdy? Zástupci britské a francouzské vlády
předložili prezidentu Benešovi dne 19. září 1938 takzva-
ný anglofrancouzský plán, který na základě zprávy lor-
da Runcimana navrhoval řešení otázek sudetských
Němců a obsahoval mimo jiné odstoupení oblastí s více
než 50  % německého obyvatelstva ve prospěch Německa
a současně i vypovězení francouzsko-československé
spojenecké smlouvy. Tento návrh Hodžova vláda zamít-
la, následoval ale brutální nátlak britské i francouzské
diplomacie, kterému se vláda podrobila a dohodu, jež
byla podmíněna dalším jednáním s Československem dne
21. září 1938 schválila. Následovala schůzka Chamber-
laina s Hitlerem v Godesbergu, na které Hitler anuloval
jakoukoli možnost jednání a tím i obsah anglofrancouz-
ského plánu. Další dění včetně uzavření mnichovské do-
hody tedy opravdu bylo o nás bez nás.

Ke druhé otázce - spojenecká smlouva Sovětského sva-
zu a Československa byla skutečně vázána na Francii.
Při jednání o anglofrancouzském plánu prezident Beneš
vznesl vůči Moskvě dotaz, zda by nám pomohl Sovětský
svaz i při nedodržení smlouvy se strany Francie a jedno-
značná odpově
 zněla, že SSSR by stačilo, kdyby Česko-
slovensko podalo stížnost proti útočníkovi do Ženevy
a oznámilo to Sovětskému svazu, který by se tím cítil
autorizován jít Československu na pomoc. Beneš ale
s pomocí SSSR nikdy nepočítal,  jak ukazuje jeho dopis
Rašínovi, kde píše: „ Kladl jsem si tudíž otázku tak:
je lepší zachovat možné maximum, nebo riskovat vše,
i stát? Anebo se pokusit otevřeně jít jen s Ruskem a vzít

na stát všechny důsledky z toho, i event. bolševické re-
voluce atd. v celém území středoevropském při odporu
Západu?“

Vztahy mezi Hradem a KSČ v celém kritickém období
byly označovány jako státotvorné, dokonce se v případě
války počítalo s komunisty jako s důležitou silou obra-
ny republiky. Komunisté prosazovali ideu společného
postupu Anglie, Francie a Sovětského svazu proti hitle-
rovskému Německu s tím, že tento boj by byl podporo-
ván nakonec naprostou většinou malých národů v Evro-
pě a Německo by v tomto případě nemohlo ani pomýšlet
na úspěšnou válku. KSČ provedla důkladný rozbor to-
hoto období a v únoru 1939 přijala rezoluci k příčinám
Mnichova. V rezoluci ukazuje, že Mnichov byl dokladem
naprostého krachu mezinárodní i vnitřní buržoazní po-
litiky, které sekundovali i vůdci reformistických stran.

Odpově
 na otázku bojovat či nikoli, vůbec není jed-
noduchá. Někteří v současné době často citovaní mysli-
telé jako například Jan Patočka, Václav Černý nebo Vi-
lém Prečan jsou toho názoru, že mnichovskou kapitula-
cí byla zlomena morální páteř společnosti, je velkým
traumatem a pokušení mravní slabosti bude hlodat na
národní podstatě donekonečna. Oproti tomu historik
Jan Tesař je toho názoru, že rozhodnutí prezidenta Be-
neše nebojovat bylo vlastně geniální, poněvadž Česko-
slovensko tím v konečném důsledku vlastně získalo. Be-
neš byl ochoten v roce 1938 část území Německu postou-
pit, ale po válce byla republika s výjimkou Podkarpat-
ské Rusi obnovena v předmnichovských hranicích, pro-
blém s německým obyvatelstvem byl odsunem jednou
provždy vyřešen a ztráty obyvatelstva byly mnohoná-
sobně nižší, než předpoklad, který byl na podzim 1939
odhadován jako případná válečná ztráta. ÚV KSČ ve
svém hodnocení z roku 1939 zastává názor, že se mělo
bojovat, využít nabízené pomoci SSSR a vlny veřejného
odporu v celém světě, který by změnil mezinárodní situ-
aci ve prospěch pomoci Československu.

Ladislav Sobotka
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Př ipomínáme
1. 10. 1883 v libeňském zámečku byla otevřena vychovatelna pro zpustlou mládež
1. 10. 1938 začalo obsazování českého pohraničí Německem
2. 10. 1938 polská armáda začala obsazovat Těšínsko
4. 10. 1963 soud v rakouském Št. Hradci odsoudil bývalého dozorce z terezínské Malé

pevnosti S. Rojka k nejvyššímu trestu, tj. na doživotí
5. 10. 1938 abdikoval prezident E. Beneš. 22. 10. 1938 opustil republiku a odjel do emigrace
9. 10. 1928 stavba hotelu Centrál v Praze Na Poříčí se před dokončením v důsledku špatné technologie

zřítila. Přes 60 lidí zahynulo, velký počet dalších byl zraněn
15. 10. 1883 zahájila činnost česká lékařská fakulta
20. 10. 1938 v českých zemích byla zastavena činnost KSČ. Začala její příprava na ilegální práci
27. 10. 1948 byl schválen Národním shromážděním první pětiletý plán. Jako hlavní úkoly vytyčoval rozvoj

těžkého průmyslu, industrializaci Slovenska a združstevňování zemědělství
27. 10. 1968 poslanci Národního shromáždění jednomyslně přijali ústavní zákon o čs. federaci
28. 10. 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát
28. 10. 1938 v mnoha českých a moravských městech proběhly masové demonstrace proti okupaci. V Praze byl

zastřelen dělník V. Sedláček a těžce zraněno 10 demonstrantů. Student medicíny J. Opletal
na následky zranění zemřel (11. 11. 1938)

Z jednání příbramského zastupitelstva
Poslední jednání, v pořadí 40. zasedání zastupitelstva

města Příbram v končícím volebním období, se konalo
dne 10. září 2018, a přestože mělo na programu celkem
44 bodů, na začátku jednání rozšířených na 46 bodů,
skončilo po čtyřech hodinách. Jednání bylo velmi věcné,
nikdo z přítomných se neuchýlil k předvolebnímu boji,
což bylo jen k prospěchu věci.

Vzhledem k množství projednávaných materiálů se za-
měřím pouze na některé. Pro občany města, kteří si stě-
žují na kvalitu MHD, je určitě dobrou zprávou, že za-
stupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele MHD od prosince 2019 a nepřistoupilo
na návrh dosavadního provozovatele na prodloužení
smlouvy. Slibujeme si od toho zvýšení kvality zajiš�ova-
né MHD.

Pro nejrůznější organizace, působící na území města,
je výhodou, že byla schválena pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města vč. jednotlivých dotačních pro-
gramů pro r. 2019 (celkem ve 12 druzích činnosti), tak-
že budou mít dost času se na konkrétní vyhlášení termí-
nu podání žádostí a dotace připravit.

Dalším okruhem projednávaných materiálů byly sou-
hrnné a koncepční materiály (stav vodohospodářského

Co se podařilo ve Středočeském kraji s ohledem na priority KSČM
- od 1. 9. 2018 je zavedeno „žákovské jízdné“ – tedy jízdné zdarma pro děti, studenty a navíc seniory 65+, hradí se

v pásmech a zónách kraje, kvůli omezení Ministerstva dopravy je propláceno zpětně
- pokračuje integrace dopravy, v rámci ní jsou spoje doplňovány, ne omezovány, zahajuje činnost moderní odbavo-

vací systém (přes aplikace, karty apod.)
- nedošlo k podpisu memoranda s katolickou církví, které by otevřelo církvi další cestičku do škol a dalších insti-

tucí
- pokračuje se v realizaci investic do nemocnic (dokončení generelů) a obměně zdravotnických přístrojů, podstat-

ným zvýšením finančních "injekcí, došlo ke zlepšení hospodářských výsledků
- připravuje se memorandum o spolupráci s Policií ČR, z kterého budou realizovány konkrétní kroky na zvýšení

bezpečnosti občanů (např. mobilní a stacionální služebny)
- do vodohospodářské infrastruktury malých obcí putuje nejvíce peněz v historii, daleko překračuje 100 mil. Kč –

z dotačních titulů i z vybraných poplatků, nově je testován model půjčky malým obcím na spolufinancování
- byl vyhlášen nový program pro obnovu památek určených pro společenské využití (27 mil. Kč), což významně

přispělo k cílené obnově památkového fondu v kraji

majetku, prevence kriminality, odpadové
hospodářství a strategický plán sociálního
začleňování), které byly velmi kvalitně
zpracovány, a rozhodně se na nich do budoucna dá sta-
vět.

Posledním projednávaným bodem, o kterém bych se
chtěla zmínit, bylo schválení procentního podílu města
na společném prodeji majetku Příbramské teplárenské,
a.s., a majetku města souvisejícího s dodávkou tepla ve
výší 14,5 % z realizované ceny prodeje, který bude zajiš-
�ovat správce konkursní podstaty. Bude se jednat o pro-
dej formou speciální dražby a v případě realizace prodeje
za vyvolávací cenu by město mělo získat cca 40 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že o komplex teplárny je zájem něko-
lika velkých firem, dá se předpokládat, že výsledná pro-
dejní cena bude výrazně vyšší, a tím bude vyšší i příjem
města.

Za zastupitele za KSČM se s Vámi chci rozloučit a po-
děkovat za Vaši podporu v končícím volebním období.
A dovolte mi vyslovit přání pro příští volební období
2018-2022: rádi bychom Vaše zájmy hájili i nadále, což
se však neobejde bez Vaší podpory kandidátce KSČM
č. 3. Mgr. Jiřina Humlová
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Dlouhodobé ošetřovné

Jiří Haussmann  (30. 10. 1898 Praha – 7. 1. 1923 Praha)

„pravý básník – satirik“, který „má orlí zrak a pracuje s rozvahou jako K. H. Borovský“ - tak charakte-
rizoval J. Haussmanna F. X. Šalda. V první fázi tvorby stál na nacionalistických pozicích, později
zesměšňuje měš�áckou morálku a adresně útočil na poválečné politické spekulanty. Svými epigramy
na sebe upoutal pozornost, nikdo však netušil, že jeho zdraví je podlomeno. Sám si napsal epitaf:
„Básník Haussmann, mlád jak kotě, umřel tady na souchotě.“

Z jeho básní uvádíme Zpěvy hanlivé, Občanská válka, z prózy Divoké povídky a Velkovýrobu ctnosti.

Jaroslav Bednář:  Tiché jsou lesy
Tiché jsou lesy, podzim v nich žije, Do lesů, do skal slunce se opírá,
rvavý vichr zeleně léta ochoří. blouznivý jas v očích s výhledy do šíra
Po modrém toku řek oči hledají je - přibližuje dálky a ostře kreslí
barevnou naši lásku – brdské pohoří. hřebeny horské, aby mraky nesly.

Meditace nerevoluční

Často, bože, vytryskne mi z oka slza díků: Býti volnomyšlenkářem, demokratem sice,
U nás není tmářů ani zpátečníků, ale přitom přece držet hezky na tradice,

všichni chtějí pro společnost vydati řád nový, šetřit vývoj historický, nedat mást se davy -
každý občan je tu tolik, tolik pokrokový! v tom tkví smysl budoucnosti, to je pokrok pravý!

Hospodine, nelze dík mi vyjádřiti slovy
za to, že jsme všichni tolik, tolik pokrokoví….

Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato
až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován
po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla
nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu
nejméně 30 dní. ng

Z volebního programu KSČM Příbram
Za nezbytné považujeme
* odpovědné hospodaření města a jeho přísnou kontrolu
* využití úvěrů připouštět jen v nezbytných případech
a v souladu se zásadou zajištěného financování úvěrů
z rozpočtů města bez omezování základních funkcí města
* plně využívat možností čerpat prostředky z fondů EU,
ministerstev ČR a Středočeského kraje
* plánovitě, účelně a hospodárně vynakládat prostředky
na údržbu, opravy, služby a investice
* nájemné užívat k řádné péči o bytový fond a k výstavbě
dostupného bydlení pro občany odkázané na veřejné zdroje
* systematické řešení pohledávek města a městských pří-
spěvkových organizací tak, aby se předcházelo vzniku
nevymahatelných pohledávek
* podporovat programy prevence kriminality
* podporovat vyčleňování prostředků ke zlepšování ži-
votního prostředí jak k obnově a rozvoji městské zeleně,
tak budování a údržbě dětských hřiš� při dodržování zá-
sad trvale udržitelného rozvoje
* podporovat účelné využití volného času dětí a mláde-
že, zejména s důrazem na sport a tělesnou výchovu
* nepodporovat nároky církví, zejména církve katolické,
na finanční prostředky pro jejich aktivity

* prosazovat reálné náměty a požadavky obyvatel měs-
ta, které vyplynou z činností osadních výborů a občan-
ských sdružení nebo které vzejdou z anket a peticí
* zodpovídat se veřejně voličům ze své práce.
Pokračovat chceme
* v podpoře snižování energetické náročnosti provozu
městských objektů
* v prosazování trvalého a průběžného obnovování tech-
niky příspěvkových organizací města (např. Technických
služeb) stanovením závazného podílu investic v rozpoč-
tech organizací
* v podpoře optimalizaci MHD ve prospěch občanů - zru-
šit bezdůvodná omezení (jako je ukončení linky 2A na
kruhovém objezdu na Zdaboři)
* v požadování průběžného zlepšování kultury cestování
v MHD, zejména formou postupného snižování věku
autobusů, které musí zajistit provozovatel MHD
* v podpoře rozšiřování parkovacích možností ve městě.
Volební program KSČM je otevřený. Rádi se ne-
cháme inspirovat Vašimi náměty pro další práci
v zastupitelstvu.

(zkráceno)

Čtenářům Třešničky a svým členům, kteří oslaví své významné životní jubileum v měsíci říjnu
přeje OV KSČM vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.


