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Vážení čtenáři,
uplynuly čtyři roky a zase tu máme volby
do obecních zastupitelstev. Komunistická
strana Čech a Moravy na okrese Příbram
sestavila několik samostatných kandidá-
tek, v některých obcích naši členové kan-
didují společně s nezávislými kandidáty.
Městská a obecní zastupitelstva, která

Pozvánka na setkání s kandidáty do městských zastupitelstev
DOBŘÍŠ - 20. září  v 17 hodin Na Slovance

PŘÍBRAM - 1. října v 16 hodina na náměstí 17. listopadu

Těšíme se na Vaši účast

Kandidátní listina do Zastupitelstva města Příbram

1. Mgr. Jiřina Humlová, právnička 14. RSDr. Jana Leštinová, důchodce
2. Mgr. Jarmila Potůčková, učitelka 15. Jaroslava Šilhavá, důchodce
3. Ctibor Krumpl, zedník 16. Václav Fürst, elektrotechnik
4. Věra Kroftová, administr. pracovnice 17. Václav Pětník, důchodce
5. Zdeněk Borák, důchodce 18. Věra Svobodová, důchodce
6. Václav Žid, kontrolor 19. Jaroslav Kumhera, důchodce
7. RSDr., Ing. Ladislav Michvocík, důchodce 20. Jarmila Reindlová, administr. pracovnice
8. Simona Pospíšilová, ředitelka OS ČČK 21. Petr Noha, důchodce
9. Jan Suchánek, řidič 22. Milan Koloc, zedník

10. Oldřich Jedlička, provozní 23. Ladislav Marek, invalidní důchodce
11. Patrik Švarc, elektrikář 24. Michael Svoboda, nezaměstnaný
12. Alena Zemková, důchodce 25. Karel Horváth, správce
13. Jiří Fungáč, důchodce

z těchto voleb vzejdou, ovlivní každodenní život nás
všech. V obcích se neřeší „velká politika“, ale běžný ži-
vot. To, jak se budou naše obce a města rozvíjet, záleží
na nás všech. Složení zastupitelstva určí priority obec-
ního života pro příští čtyři roky. Každá obec i každé
město mají své problémy, které musí zastupitelstvo kon-
krétně řešit v rámci možností, daných finančními pro-
středky. Zkrátka bez peněz nic nejde a zastupitelstvo
musí rozhodnout, kam upřít svoji pozornost. Někde se
bude například jednat o školku nebo školu, někde o zá-
sobování pitnou vodou a kanalizaci, jinde o stav míst-
ních komunikací, ochranu životního prostředí nebo o za-
bránění vylidňování obce. Všude však půjde o zlepšení
kvality života občanů včetně smysluplného využití vol-
ného času.

Naši kandidáti jsou odhodláni pro lepší život v našich
obcích a městech udělat vše, co je v jejich silách. Na vo-
ličích pak bude záviset, nakolik budou moci svá předse-
vzetí a své sliby splnit.

Přijít k volbám a vy-
brat ty své kandidáty
do zastupitelstva je neú-
činnější způsob, jak mů-
žete o budoucnosti své
obce nebo města spolu-
rozhodovat. Jestliže se
tohoto práva vzdáte, ne-
divte se, pokud se život
ve Vaší obci nebo ve Va-
šem městě bude rozvíjet
způsobem, jakým jste
nechtěli. Věřte tomu, že
záleží na hlasu každého
z Vás. KSČM Vám před-
kládá své volební pro-
gramy s přesvědčením,
že může přispět k trvalé-
mu růstu kvality života
v obcích a městech naše-
ho okresu. A proto přij�-
te ve dnech 5. a 6. října
2018 k volbám a dejte
svůj hlas lepší budouc-
nosti.

Mgr. Jiřina Humlová
vedoucí kandidátka do ZM Příbram
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Z volebního programu KSČM Příbram
Program KSČM se ani pro následující období nemění. Stále chceme a v Zastupitelstvu města Příbram budeme, jak
nám ukládá zákon o obcích,
* pečovat o potřeby občanů a všestranný rozvoj území
* pečovat o poctivé a přínosné hospodaření města a rozvoj jeho majetku
* chránit veřejný zájem.

Chceme přitom důsledně prosazovat především základní potřeby sociálně slabších spoluobčanů, mladých rodin, seni-
orů a národnostních menšin, aby i pro ně, nejen pro bohaté,
* bylo dostupné bydlení, kultura, veřejná doprava, vodné a stočné, svoz komunálního odpadu za přijatelné ceny
* byla zajištěna bezpečnost, veřejný pořádek, zdravé životní prostředí a sociální služby
* byla dostatečná kapacita a vybavenost předškolních a školních zařízení, zajiš	ující možnost kvalitního vzdělávání
* byly podporovány a rozšiřovány sportovní a volnočasové aktivity, zlepšeno využívání hřiš	 a sportoviš	

Chceme spravovat město za účasti spoluobčanů ve Váš prospěch.
Proto budeme
* prosazovat koncepčnost ve všech činnostech města a zajištění městských příspěvkových organizací, aby nebylo

nutné omezovat a zdražovat jejich služby
* podporovat veškeré občanské iniciativy, které přispívají k obohacení života ve městě a k pomoci občanů na řešení

jejich potřeb
* podporovat zajiš	ování sociálního bydlení včetně azylových domů a bydlení pro seniory.

Jak to vidím já

Tenkrát v srpnu přesně před padesáti
lety jsme s manželem trávili dovolenou
na východním Slovensku u jeho rodičů,
u Zemplínské Šíravy. Domů jsme se
vrátili 20. srpna pozdě večer a ráno
jsem musela do práce. Samozřejmě jsem
zaspala a byla ráda, když mě soused,

kolega z Uhelných skladů, kam jsem i já po maturitě
nastoupila, svezl na motorce. „ Co tomu říkáte?“ zeptal
se. Nevěděla jsem čemu, ale on hned pokračoval, že jsou
tu cizí vojska, tanky, snad okupace. Byla jsem rozespalá
a nic jsem nechápala.

V práci mě uvítala jen kolegyně, která v prvním patře
objektu Uhelných skladů bydlela. Vyhrkla jsem: „Je to
pravda, jsou tu prý spojenci, NATO, či Němci, nebo
kdo?“ Chvíli na mě překvapeně hleděla a pak se slzami
v očích mě opravila: „Ti ne, ale Rusové a vojska Varšav-
ské smlouvy.“ Byla jsem již tehdy komunistka. Události
spojené s Pražským jarem a celkovou situací v zemi i ve
straně jsme probírali na členských schůzích a věděli
jsme, že to, co se děje v naší zemi, většina členů Varšav-
ské smlouvy sleduje s obavami o osud socialismu nejen
u nás. Ale tohle!? To byla tedy opravdu ledová sprcha.
Ten den se nepracovalo. Všichni se snažili získat něja-
kou zprávu, seděli jsme u rozhlasu, mobily tehdy nebyly.
Při každé nové informaci jsme se všichni obávali, co
bude následovat dál, báli jsme se i o své blízké, o Prahu,
i o to, aby nebyla válka. To byl můj 21. srpen 1968. To,
co probíhalo dál, by nebylo na článek, ale na obsáhlou
knihu. Tehdy jsem rozhodně s tímto silovým řešením si-
tuace nesouhlasila. Také v protokolu pohovorů, které
později probíhaly, jsem měla uvedeno: „Nesouhlasila se
vstupem vojsk Varšavské smlouvy.“

Od té doby uplynula řada let. Já i mnozí z nás jsme
získali nové poznatky, o co některým také v období před
r. 1968 a v roce 1968 šlo, že další vývoj socialismu byl

tehdy skutečně ohrožen. Přesto do dneška mě nikdo ne-
přesvědčil, že v srpnu bylo nezbytné použít tanky. Získa-
li jsme sice dalších dvacet mírových let, ale za jakou
cenu. Celé komunistické a dělnické hnutí to poškodilo.
Někteří staří komunisté po proběhlých pohovorech se
cítili poškozeni, někteří zatrpkli, zavřeli se do sebe, roz-
šířila se nedůvěra mezi lidmi, nebylo nic výjimečného ji-
nak mluvit doma před dětmi, jinak mezi známými, jinak
na veřejnosti.

V sedmdesátých letech se dosáhlo řady úspěchů. Díky
opatřením pro mladé rodiny se zase rodily děti  („Husá-
kovy děti“), ale řada problémů se neřešila, a to nejen u
nás. Do strany vstupovali někteří jen proto, jak se
mnohdy chlubili, „ aby byli silni v kramflecích“. To
všechno spolu s vnější politickou situací, situací v SSSR
a ostatních zemích socialistického tábora nemohlo vést
k ničemu jinému, než byl rok 1989.

Neplačme nad rozlitým mlékem, neříkejme, co by bylo,
kdyby…..

Důležitá je budoucnost. Naše, našich dětí i vnoučat.
Jednejme čestně, rozvážně, nezištně, ctěme demokratic-
ké zásady, vra	me správné místo lidem, kteří poctivě
pracují a	 rukama, či hlavou, vysvětlujme trpělivě, o co
nám jde, jaké máme cíle, mladé pravdivě informujme
o historii, a to vše potvr�me svou prací a jednáním. Ne-
smíme zapomenout, že tu již máme generaci, která se
narodila po r. 1989 nebo těsně před ním, že minulý re-
žim často znají jen z vyprávění a z knih, a to různých.
Pochybuji, že drtivá většina sdělovacích prostředků
v režii současného kapitalismu jim podá zcela objektivní
obraz.

Já jsem optimistka, věřím, že pokud výše uvedené zá-
sady splníme, pak se k nám tradiční voliči zase vrátí
a přijdou i noví. Toto je mé vyznání, ale i slib kandidát-
ky KSČM v podzimních volbách do obecního zastupitel-
stva v Trhových Dušníkách. Marie Borzová
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Př ipomínáme
1. 9. 1943 ve Velké Británii se zformovala 1. československá samostatná obrněná brigáda
3. 9. 1948 v Sezimově Ústí zemřel prezident Edvard Beneš

12. 9. 1939 v českých pohraničních oblastech vypukly po Hitlerově protičeském projevu na sjezdu
NSDAP v Norimberku nepokoje organizované příslušníky Sudetoněmecké strany.
Za dva dny byly potlačeny, vůdcové uprchli do Německa

18. 9. 1933 ministerstvo vnitra zakázalo prodej knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf
21. 9. 1918 československé legie v Itálii dobyly vítězství v průsmyku Doss Altos
22. 9. 1938 prezident E. Beneš jmenoval úřednickou vládu vedenou generálem Janem Syrovým
23. 9. 1938 v ČSR byla vyhlášena mobilizace
29. 9. 1938 Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier podepsali v Mnichově dohodu o odstoupení česko-

slovenského pohraničí Německu. 30. září československá vláda diktát přijala
30. 9. 1938 polská vláda ultimativně vyzvala čs. vládu, aby jí předala Těšínsko a část území na Spiši a Oravě

Sněm Klubu českého pohraničí

Setkání veteránů Pohraniční stráže a jejich přátel

Klub českého pohraničí uskutečnil svůj dvoudenní X. sněm
ve Ž�áru nad Sázavou. Za okresní Klub se zúčastnila jako vedoucí
delegace předsedkyně Okresní rady Václava Králová a jako prapo-
rečník Miroslav Maršálek. Ten se zúčastnil s prapory příbram-
ských ochránců hranic zahajovacího slavnostního nástupu.

Ze zprávy o činnosti Klubu i z diskuse vyplynulo, že KČP je významnou sou-
částí naší společnosti, která hájí zájmy obyčejných neprivilegovaných lidí, obha-
juje historickou pravdu a zaujímá jasná stanoviska k současné situaci s důra-
zem na objektivní informovanost a mírovou budoucnost.

Během obou dnů probíhala setkání našich delegátů s hosty a hraničáři z ji-
ných míst, např. s místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem (na sním-
ku s M. Maršálkem), bývalým ministrem obrany generálem Miroslavem Vackem,
Filipem Zachariášem, Libuší Popelkovou, Janem Boštíkem, Stanislavem Kvas-
ničkou, Janem Garou a řadou dalších.

Miroslav Maršálek byl na návrh středočeské KR opět schválen za člena národní rady KČP a zúčastnil se ustavu-
jícího jednání tohoto orgánu, na němž byl m. j. novým předsedou NR zvolen Gustav Janáček z jihočeského Klubu.

Kromě vlastního jednání jsme se zúčastnili pietního shromáždění u pomníku sovětských vojáků, kteří padli
v květnu 1945 při osvobozování regionu od německého fašismu.

Domů jsme si převezli kromě schválených dokumentů i plno dojmů, které nás inspirují a dávají impulz do další
činnosti. Miroslav Maršálek

V červenci jsme jako tříčlenná skupina navštívili Se-
tkání veteránů Pohraniční stráže a jejich přátel na hoře
Dyleň. Vyjeli jsme z Prahy brzy ráno osobním vozem,
abychom celou akci stihli i s přivítáním účastníků. V 9 ho-
din jsme se shromáždili v Dolním Žandově. Tam jsme se
přivítali s ostatními, prohlédli historická vojenská i ne-
vojenská vozidla a přesunuli se do Paliče. V Paliči od 10
hodin proběhl pietní akt k uctění památky zavražděné-
ho příslušníka Pohraniční stráže, Jaroslava Kysilky.
Podle slov soudruha, který byl se mnou, byla účast men-
ší než v předchozích letech, i tak se zúčastnilo několik
desítek lidí.

Po skončení pietního aktu jsme stylově vyrazili na
horu Dyleň. Jako první v koloně jela krásná Volha, a to
první typ Volhy GAZ 21 v barvách Veřejné bezpečnosti. Jako
další v koloně následovaly vozy GAZ, UAZ, Tatra 805 a na
konci my s Felicií. Rozruch na lesní cestě byl velký. Jeli
jsme na hrbolaté lesní cestě velice svižně, vpředu jela stále
Volha se zapnutými majáky. Na cestě je běžně zákaz vjez-
du, v případě této akce se však uděluje výjimka. Pro běž-
né pozorovatele to bylo dosti nezvyklé, když viděli dlou-
hou kolonu aut a navíc převážně vojenských.

Na horu Dyleň jsme dojeli zhruba okolo 11 hodiny. Na
památku jsme dostali pohlednici s motivem věže na hoře

Dyleň a kopii propustky do hraničního pásma. Od 12
hodin po rychlém občerstvení následoval program. Nej-
dříve začala hrát dechová kapela, mezitím jsme si pro-
hlédli expozici se starou vojenskou elektrotechnikou a
zvětšené reprodukce dobových fotografií. Z věže jsme
prozkoumali okolí dalekohledem a pohovořili s některý-
mi veterány Pohraniční stráže.

Od 15 hodin následovalo dobrodružství ve formě hle-
dání opuštěných objektů pohraničníků. Na místa nás
rozvezl červený mikrobus v čele opět s Volhou Veřejné
bezpečnosti. Objevení některých vojenských objektů
bylo fascinují, avšak velice smutné při pohledu na ně.
Největší objekty jsou zdevastované a pobořené, a to v
nich pobývali pohraničníci až do roku 1992! Vše jsme
zdokumentovali a později odpoledne se vrátili zpět na
stanoviště areálu Dyleň. Kapela stále hrála, následovalo
další občerstvení a důkladnější prohlídka vojenských
vozidel.

Později odpoledne jsme odjížděli směrem ku Praze. Za-
stavili jsme se ještě v Mariánských Lázních.  Výlet jsme
zakončili napitím z pramenu.

Domu jsme přijeli kolem deváté hodiny večer, plni zá-
žitků a nevšedních dojmů.

Petr Ptáček
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Loučení ...

Julius Fučík  (23. 2. 1903 Praha – popraven 8. 9. 1943 v Berlíně-Plötzensee)

revoluční novinář, literární a divadelní kritik. Jeho činnost byla úzce spjata s komunistickou stranou.
Za protektorátu byl zatčen, více než rok vězněn na Pankráci a za odbojovou činnost odsouzen k tres-
tu smrti. V roce 1950 mu byla udělena Mezinárodní cena míru in memoriam.

František Halas:  Náš mlčící voják
Mě nesmíš se ptát, jak bylo mi. Mysli si všechno a nic, já mlčím dál.
Mysli si třeba, jak ten čas šel, Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř,
že jsem to všechno už zapomněl. až rozkvete železný keř.
To září, ten říjen. Že v sobě mám hrob Jenom z úst nevypus	, že jsem se bál.
a na něm ani ta bříza nešumí. Patroni čeští, stál jsem tam? Stál.

 29. září 1938 podepsaly Německo, Velká Británie, Francie a Itálie v Mnichově dohodu
o odstoupení československého pohraničí Německu

Loučení s prázdninami nevyvolává u většiny školáků nadšení a úsměv na tváři. Ale „Louče-
ní s prázdninami“, které uspořádaly  Klub vojenské historie Přibram, Kiwanis klub Příbram
a obec Podlesí u hřiště TJ Mongeo Podlesí toto nepotvrzuje. Téměř stovka zaregistrovaných
dětí různého věku za doprovodu sourozenců, rodičů nebo prarodičů se zapojila do plnění úko-
lů, které byly po splnění zaznamenány do vysvědčení, jež při registraci děti obdržely. Po absol-
vování všech disciplín obdržely odměnu. Program zahajoval seskok parašutisty, dále mohli
přítomní zhlédnout divadelní představení souboru Zalezlíci, seznámit se se zásadami poskyto-
vání první pomoci a zkusit za asistence malých hasičů sestřelit proudem vody z ruční stříkač-

Ruští a čeští studenti se rozjeli do svých domovů

ky cíl, jímž byly tenisové míčky. Pro zdatnější děti byla připravena horolezecká stěna, na které si mohly vyzkoušet
svoji odvahu a zdatnost. Nakonec se mohly svézt na historických vojenských vozidlech. Další atrakcí pro malé
i velké děti byl labyrint průlezů, vytvořený z velkých papírových krabic a papírových rour. Škoda, že vyhlášení
zákazu rozdělávání otevřených ohňů znemožnilo všem opekání špekáčků, které se za osmnáct let, kdy se akce pro
děti pořádá, stalo příjemným zakončením dne.

Tato akce se uskutečnila za podpory města Příbrami, TJ Mongeo Podlesí, Asociace dobrovolných záchranářů z.s.
a Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, kterým chci  jménem organizátorů tímto vyslovit podě-
kování. Za organizátory Jiří Míka

Prvních čtrnáct dní prázdnin společně prožili na 12. roč-
níku Mezinárodní letní školy s výukou českého a ruské-
ho jazyka. Organizovalo ji Česko-ruské centrum za pod-
pory Velvyslanectví Ruské federace, Zastupitelství Ros-
sotrudničestva v České republice a Ruského střediska
vědy a kultury v Praze. V prostorách Vyšší odborné ško-
ly a Střední odborné školy v Březnici proběhlo slavnost-
ní ukončení prvního ze dvou turnusů za účasti kultur-
ního atašé Velvyslanectví Ruské federace v ČR Nikolaje
Priakina, zástupců patronátních obcí, školy, sponzorů
a dalších hostů.

V úvodním bloku večera proběhl kulturní program,
který si připravili sami čeští a ruští studenti. Nejprve
zazněly zpívané hymny obou zemí. Následovaly recitace,
zpěv, tanec, divadlo...  Zábavná byla například dramati-
zace pohádky O Smolíčkovi, obohacením se staly i ko-
zácké tance. Řeč přišla i na úspěšné mistrovství světa
v kopané, které probíhalo v Ruské federaci právě v době

konání letní školy. Během celého sobotního programu
byly promítány vhodné ilustrační záběry, například
z významných míst z Moskvy a Prahy.

Následovalo předání osvědčení o absolvování výuky
ruského nebo českého jazyka, ocenění nejlepších studen-
tů ve výuce a převzetí medailí a odměn za sportovní vý-
kony. Zatímco se organizátoři a hosté sešli na vyhodno-
cení prvního turnusu letní školy, studenti strávili před-
poslední společný večer s kytarami u táborového ohně.

Celá akce probíhala ve velmi kamarádském duchu
a bylo z ní patrné, že přítomní mladí lidé jsou hrdi na své
národy, zejména na jejich kulturu, sportovní úspěchy,
kulturní památky i historii. Vztahy politické reprezen-
tace České republiky k Ruské federaci jsou přinejmen-
ším podivné. Myšlenka společné školy mládeže obou
zemí naopak dlouhodobě a velmi intenzivně přispívá ke
vzájemnému poznání a k navázání trvalých přátelství.

Miroslav Maršálek

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


