
11 / 2019

Z o b s a h u :

Str. 2: Postoloprty 2019
Svátek barevného listí
Středočeský Kramerius

Str. 3: Ze Zastupitelstva města
Příbram
Senior Point Příbram

Str. 4: Ani ženy nestojí stranou
Světová rada míru k turecké
agresi do Sýrie

My nezapomeneme!
Každý z nás si své získané zkušenosti, poznatky, prožité události uklá-

dá do své paměti. Aby jednou, bude-li to potřeba, jich použil k řešení
či hodnocení aktuální situace. Některé momenty, obrázky časem vybled-
nou, nebo zmizí, na jiné nikdy nezapomeneme a v určité situaci se nám
vybaví.  Tak to bylo i s obrázkem rozkvetlé Prahy, který si pamatuji ješ-
tě ze školy. Štěstí a radost a také vděčnost, vyzařující ze všech tváří Pra-
žanů, vítajících 9. května 1945 své osvoboditele, Rudou armádu.

V neděli 22. září jsem stála před pomníkem maršála Koněva v Praze 6,
kde právě probíhala narychlo svolaná, nepovolená demonstrace proti
tomu, co se s touto sochou, a nejen s ní, v současné době děje.  Vystřída-
lo se zde několik řečníků z různých politických stran, kteří argumento-
vali, proč by zde památník měl zůstat. Byli zde však i ti, kteří o jeho
odstranění usilují. Spolu s dalšími členy KČP v Příbrami jsme k plach-
tou zakrytému památníku položili rudé růže. A právě v té chvíli jsem
měla znovu před očima zmíněný obrázek jásající, vděčné Prahy 9. květ-
na 1945. Jaký to kontrast s hanobením sochy velitele, symbolu všech,
kteří tehdy přivezli mír. Že by se v současné době takto vyjadřovala
vděčnost? A na závěr, v průběhu manifestace jeden z účastníků sochu
odkryl a vysloužil si odchod v doprovodu policie.

Kolik je ještě mezi námi těch, kteří mohou říci: „Já válku prožil,
já vím, jak to bylo?“ A i to nahrává do karet všem, kteří se snaží falšo-
vat historii, bu� z její neznalosti, nebo úmyslně. Klub českého pohraničí
s dalšími vlasteneckými organizacemi vystupuje proti zpochybňování vý-
sledků 2. světové války, oživuje vzpomínky na ty, kteří položili své živo-
ty, abychom my mohli v klidu žít.

Středočeská krajská rada KČP uspořádala ve dnech 7. a 8.  září dvou-
denní zájezd na Slovensko, kde se přítomní zúčastnili spolu se Slováky
vzpomínkových akcí při příležitosti 75. výročí SNP
a navštívili řadu míst, kde probíhaly boje. Zahájení pro-
běhlo na vrchu Zvonica u Strečna. Zde vystoupil předse-
da Komunistické strany Slovenska s. Hrdlička a předse-
da Národní rady KČP přítel Janáček. Cesta vedla dále
do Varína a do Krasňan. K jednotlivým památníkům po-
ložili zástupci KČP věnce. Za LKŽ zde položily květiny
předsedkyně Stč. KR Alena Grospičová a V. Svobodová.
Druhý den navštívili účastníci Žilinu a památková mís-
ta poblíž, Rájeckou dolinu a lázně Rájecké Teplice, zasta-
vili se i u rodného domku Jozefa Gabčíka, účastníka
atentátu na Heydricha. Z příbramského okresu se akce
zúčastnilo 16 členů a sympatizantů KČP a LKŽ. Zájezd
se vydařil. „Moc děkujeme a příště bychom s vámi zase
rádi jeli,“ přišli mi po návratu říci manželé Jarolímkovi
s dcerkou.

28. září se členové KČP Příbram zúčastnili vzpomínkové akce v Postoloprtech. Nejdříve navštívili Lidovou školu
umění, kde pro ně bylo připraveno pásmo písní a recitace.  Potom přešli k památníku, kde položili květiny a se
zájmem vyslechli vystoupení Jiřího Pokorného, předsedy Stč.KR KČP a Josefa Skály.

Díky patří všem, kteří tyto akce organizují, ale i těm, kteří se jich zúčastňují. M. Borzová

Všem jubilantům, kteří v listopadu 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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Postoloprty 2019
Sobota 28. září již tradičně patří k setkávání a vzpomínkám na výročí osudového podzi-

mu roku 1938. V letošním roce uplynulo již jednaosmdesát let od tragické události „Mni-
chova“, která nám může přinést poučení i pro dnešek.

Setkání se zúčastnili členové Klubu českého pohraničí ze Severočeského a Středočeské-
ho kraje, z Pražské organizace a svého zástupce zde měla i Národní rada KČP.

Toto letošní setkání bylo rozděleno do tří bloků. Nejprve jsme se zúčastnili krásného
vystoupení Základní umělecké školy Postoloprty. V poutavém kulturním pásmu pro účast-
níky setkání vystoupili učitelé a žáci této školy.

Svátek barevného listí
28. září se v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše uskutečnil Svátek barevného listí. „Zajímavý kul-

turní program v nádherném přírodním prostředí i v samotném památníku se tradičně i netradičně věnuje právě
Čapkovi, chodím se již několikátý rok a vždy je tu plno,“ podotkl předseda výboru pro památkovou péči, kulturu
a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Letos se představili hosté ze Společnosti bratří Čapků, recitovali básně z vlastní tvorby nebo měli vlastní komen-
tář při prohlídkách expozice Památníku Karla Čapka. Slavnostně byla také zakončena výstava Jindřicha Ulricha.
O hudební doprovod se staralo Petra Ernyei trio, úryvky z Čapkova díla přednesli studenti Literárně dramatického
oboru ZUŠ Příbram I. Vítaným občerstvením byly i tradiční koláčky.

Ing. Zdeněk Štefek
předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

V Kladně se udělovalo ocenění Středočeský Kramerius
Šest nejlepších neprofesionálních knihovnic ze Středo-

českého kraje obdrželo 2. října na slavnostním vyhláše-
ní ve Středočeské vědecké knihovně ocenění Středočeský
Kramerius. Knihovnice získaly diplom, květiny, věcné
dary a samolepku s logem Středočeský Kramerius, kte-
rou si budou moci vylepit ve své knihovně. Ceny předal
za zřizovatele předseda výboru pro památkovou péči,
kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek:

„Podpora regionálních funkcí knihoven je v součas-
nosti jediným funkčním systémem podpory v kultuře,
který funguje od národního článku, přes kraje až po
obecní knihovny. Tato koncepce přitom paradoxně stojí
na dobrovolné či poloprofesionální práci knihovnic
a knihovníků, kteří ze svých knihoven vytvořili skuteč-
ně nejen knihovní, ale i sociální, kulturní, společenské
a vzdělávací centrum, často jedinečné ve své obci. Za-
slouží si naše poděkování, zaslouží si naše ocenění
i dlouhodobou podporu.“

Ve Středočeském kraji je z více než 800 podporovaných
knihoven více než sedm set veřejných knihoven, které
působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do
kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich
nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se
kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život
v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových
knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. No-
minované navrhuje Středočeská vědecká knihovna

v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře,
Mladé Boleslavi a Příbrami - každá většinou jednoho
za svůj region.

V letošním roce získali ocenění paní Martina Hrubešová
z Úholiček, Iveta Zikmundová z Pátku, Eva Hašlarová
z Dalešic, Marie Šprunglová z Chraštic a Ivana Šotkov-
ská s Věrou Pilnou z Tehova.

Ing. Zdeněk Štefek
předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu

a cestovní ruch, Středočeský kraj

Poté následoval přesun s prapory klubů KČP do areálu městského bazénu k po-
ložení věnců a květin. Na pietním shromáždění u pomníčku přivítal všechny pří-
tomné předseda Ústecké krajské rady KČP Jan Dlouhý. S krátkými projevy vy-
stoupili také PhDr. Josef Skála, CSc., Jiří Pokorný za Středočeskou krajskou radu
KČP a Jiří Hodbo� za OV KSČM Děčín. V projevech byl zdůrazněn těžký dějinný
moment dnešní doby s podtextem uchování v paměti na události před jednaosmde-
sáti lety. Byla připomenuta nutnost nenechat se zmást davem a jasně hovořit o ne-
bezpečí, které naší zemi vážně hrozí.

V závěrečném bloku setkání se uskutečnila neformální beseda, při níž se hovoři-
lo o dnešní politické situaci v naší republice. Součástí besedy byly i otázky týkající
se vlastní klubové práce. Text a foto František Kovář
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Př ipomínáme
5. 11. 1944 nacisté a slovenští fašisté provedli v Kremničce první hromadnou popravu; do konce ledna 1945 zde

zavraždili 747 lidí
7. 11. 1954 byl zahájen provoz slapské elektrárny na Vltavě

10. 11. 1944 při přechodu přes horu Chabenec za SNP zahynul Jan Šverma, komunistický poslanec
a novinář

10. 11. 1964 v brněnské nemocnici se jako třetí na světě podařilo přišít a oživit ruku uříznutou
při úrazu v předloktí

14. 11. 1994 skončilo šesté kolo kupónové privatizace a zároveň celá tato krádež století
15. 11. 1939 pohřeb medika Jana Opletala se změnil ve spontánní protest proti německé okupaci
17. 11. 1939 nacisté uzavřeli vysoké školy, v Praze popravili devět funkcionářů studentských spolků a na 1 200

studentů deportovali do koncentračního tábora Sachsenhausen
17. 11. 1989 zásah proti studentům na Národní třídě byl počátkem převratu v Československu
28. 11. 1964 zahájila provoz největší československá tepelná elektrárna v Tušimicích

Z jednání zastupitelstva města Příbram
Desáté zasedání Zastupitelstva města Pří-

bram 7. 10. 2019 mělo na programu kromě
stále se opakujících úvodních a závěrečných
bodů jen 17 materiálů, ale nakonec se ukázalo,
že některé z nich budou dost „výživné“, takže
udělám výběr toho, co považuji za zajímavé.

Poměrně v klidu proběhlo jednání o plánu oprav vodohospo-
dářského majetku, investic a stanovení nájemného z jeho uží-
vání společnosti 1. SVČ, a.s. Do budoucna nás bohužel čeká
zdražování vodného a stočného, přesto však bude zdražení při-
jatelné. V r. 2020 se však se s cenami ještě hýbat nebude.

Dalším bodem jednání byl návrh na zrušení Fondu zápůjček
města, protože v současné době je o ně malý zájem. S Jarmilou
Potůčkovou jsme hájili názor, že úplné zrušení dobré není, na-
konec po proběhlé debatě se fond rušit zatím nebude.

Jako na každém jednání, i tentokrát se některé body týkaly
dotací. Pro milovníky vážné hudby je dobrou zprávou, že byla
schválena dotace pro Hudební festival Antonína Dvořáka na
další 4 roky, vždy po 1,5 mil. Kč a byla i prodloužena smlouva
o užívání emblému festivalu. To dává Dvořákovu Příbramsku,
z. s., určitou jistotu a možnost systematické práce na několik
let dopředu. Velká debata se rozvinula kolem změny pravidel

pro dotační programy na r. 2020, především proto, že tak zá-
važná změna byla vytvořena úředníky a nebyla vůbec projedná-
na s odbornými komisemi. Podle mého názoru je jenom dobře,
že takový návrh nakonec neprošel, protože by pro některé pří-
jemce dotací znamenal obrovské problémy a výrazně by jim
ztížil vyúčtování dotací, takže by se jim ani nevyplatilo o dota-
ci žádat. Vzhledem k tomu, že jsou dotace určeny především
pro děti a mládež, nebo pro rozvoj zájmové činnosti ve městě,
by to byla ohromná škoda.

Jedním z nejzávažnějších bodů, který také vyvolal širokou
diskuzi, bylo rozhodnutí o Pořízení změny č. 1 Územního plá-
nu Příbram a obecných zásad pro tyto změny. Oba materiály
nakonec prošly v podobě předložené radou, a je to dobře. Hlav-
ní zásadou, kterou bych chtěla zdůraznit, je skutečnost, že ne-
budou schvalovány nově zastavitelné plochy, pokud žadatel
o změnu zároveň nenavrhne, které plochy stejné výměry by
se měly vyřadit. Příbram má totiž díky překlopení starého
územního plánu do nové formy zastavitelné plochy stanovené
dost velkoryse a není důvod, dokud nedojde k jejich zastavění,
aby se vymezovaly plochy další. Vždy	 půda je to jediné, co ni-
kdy nebude přibývat.

Mgr. Jiřina Humlová

Senior Point Příbram

V sobotu 9. listopadu 2019 zveme děti narozené v roce 2003 a mladší od 8 hodin do ZŠ Jince na
27. ročník Turnaje jineckých nadějí a 24. ročník Přeboru Základní školy Jince v šachu.

Přihlášky do 6. 11. 2019 M. Maršálkovi, tel. 318 692 699, 702 067 510, e-mail: miroslav.marsalek@volny.cz
Tento turnaj ZK Krajského přeboru žáků 2019-20 regionu Příbram bude zaslán k zápočtu na rapid ELO.

Již třetí rok v Příbrami v areálu bývalé 8.  základní školy pracuje Senior Point. Senior Point je kontaktní
místo, kde se senioři mohou setkávat, ale především získat informace z oblasti sociální, zdravotnické, právní či
finanční. Senior Point pokrývá široké spektrum informací, které jsou pro osoby starší 65 let důležité.

Jednou z priorit naší činnosti je podporovat zdravý životní styl seniorů a zvyšovat kvalitu jejich života. Naše
nabídka volnočasových aktivit, vzdělávacích kurzů, cvičení a výletů koresponduje s požadavky seniorů. V letoš-
ním roce se senioři opět aktivně zapojili do pravidelných kurzů, jako je výuka anglického jazyka, textilní tvoření,
počítačová gramotnost, velkému zájmu se těší cvičení nejen pro ženy, ale i pro muže. Oblíbené jsou vycházky do

Brd a okolí Příbrami, bowling, pétanque, poznávací výlety do Prahy, jako např. na památník Vítkov, Invalidovnu, na Kampu atd.
Oblíbené jsou i vzdělávací akce, jako jsou přednášky s promítáním, besedy, kdy využíváme odborné lektory, např. z oblastní ne-
mocnice, z hornického muzea, z HZS, městské policie a dalších.  Zajímavá byla beseda se starostou města a architektem o rozvoji
Příbrami. V naší činnosti nelze opomenout ani trénink paměti pro seniory, bezplatnou právní poradnu, měsíční návštěvu pří-
bramského kina za zvýhodněné vstupné pro seniory, návštěvu koncertů a divadla. Program pro seniory v našem Senior Pointu je
rozmanitý, každý si může vybrat dle svého zájmu.

U nás seniory čeká klidné, přátelské prostředí a prostor, kde si mohou při kávě posedět a popovídat. Snažíme se, aby náš mě-
síční program pro seniory byl vždy pestrý a zajímavý. Věra Černá, vedoucí Senior Pointu Příbram
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Jan Otčenášek  (19. 11. 1924 Praha – 24. 11. 1979 Praha)

jeden z nejvýznamnějších prozaiků 50. - 70. let minulého století. Autor románů z doby okupace
a psychologických společenských próz ze současnosti (Romeo, Julie a tma, Kulhavý Orfeus, Svatba
bez prstýnku, Občan Brych). Též autor rozhlasových a televizních her a scenárista (Stín létajícího
ptáčka, Romeo a Julie na konci listopadu, Byl jednou jeden dům).

Jiří Orten:   Je válka…
Je válka, bratříčku, a prší na mě rány, Byl jsem dnes daleko, mlhou jsem tiše chodil, A te� jsem zase tu, píši ti tato slova,
dláždění krvácí z mých ošlapaných pat nikdo mě neviděl, nikdo mě nepotkal; z pera je setřesu a potom půjdu spát,
a dveře hostinců jsou právě zavírány přítel, jejž hledal jsem, se ještě nenarodil, oči mi uzavře samota ocelová
večerem z nejhořčích, které má listopad. je dosud před sebou a mnohem dál než dál. večerem z nejhořčích, které má listopad.

Ani ženy nestojí stranou

Úryvek je z knihy Kulhavý Orfeus, která navazuje na knihu Romeo, Julie a tma. Pavel se rozhodne vyhodit vagóny
se střelivem do vzduchu, sám přitom umírá a ve smrti se setkává s milovanou Ester, která za zahynula v knize Romeo,
Julie a tma za heydrichiády.
„Světlo. Stříklo mu do tváře, nepříčetné, falešné, oslnilo oči, unikl mu bezděčným odskokem, bez rozmyšlení a
v klopýtavém běhu stiskl spouš� a… byl volný a letěl a necítil zemi pod nohama a zase světlo… dostihlo jej a položilo
se mu na záda, zalilo jej… Vydrž, nesmí nás dostat, podej mi ruku a nedívej se zpět… tady je má ruka… […] Pokusil
se pohnout ústy. Věděl, že je tu, nebyl sám. Jsem rád, že jsem tě na světě potkal. Nelituji. Já také ne. Už je všechno
dobré. Unikli jsme.“ Kulhavý Orfeus

Jak KSČM, tak Klub českého pohraničí i Levicový klub žen si kaž-
doročně připomínají hrůzný nacistický zločin v Lidicích. I letos tomu
tak bylo. Součástí památníku v Lidicích je už neodmyslitelný růžový
sad, na jehož údržbě se podílí také Levicový Klub žen. Stč.KR LKŽ, za
přispění Středočeského kraje, letos poskytla prostředky na nákup růží,
které členky LKŽ ve středu 25. září zasadily na místa, kde je bylo tře-
ba doplnit či vyměnit. Akci zahájila Alena Grospičová, předsedkyně
Stč.KR LKŽ. Ředitelka Památníku oživila přítomným historii Lidic
i růžového sadu a poděkovala za tento dar. Význam akce podtrhla pří-
tomnost poslanců Stanislava Grospiče a Miloslavy Vostré a řady kraj-
ských zastupitelů. Z okresu Příbram se na sázení podílely tři členky
LKŽ. Řada z nás slibovala, že příští rok se přijede podívat, jak se prá-
ce vydařila.

Podobný osud jako Lidice zažily i Ležáky. I zde každoročně probíhá pietní akt, kterého se zúčastňují naši státní
představitelé, KSČM i LKŽ. Ve dnech 21.-23. června se uskutečnilo celorepublikové setkání Levicového klubu žen
v Trhové Kamenici. V prvních dvou dnech si členky vyměňovaly zkušenosti, besedovaly s europoslankyní Kateři-
nou Konečnou nebo poslankyní Květou Matušovskou. Redaktor Haló novin Roman Blaško se s přítomnými podělil
o své zážitky z návštěvy Ukrajiny. Proběhly také soutěže v dovednosti mezi krajskými organizacemi. Velmi dobře
se tohoto úkolu zhostily ženy ze Středočeského kraje. Třetí den účastnice navštívily Ležáky, kde právě probíhal již
zmíněný pietní akt. Přítomen byl předseda vlády Andrej Babiš a celá řada dalších významných státních představite-
lů. Nechyběli ani Stanislav Grospič, či první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Členky LKŽ zde položily kvě-
tiny. Domů se všechny, včetně V. Svobodové a Králové z Příbrami, vracely plny hlubokých zážitků a dojmů.

M. Borzová

Prohlášení Světové rady míru k turecké agresi a invazi do Sýrie
Světová rada míru rozhodně odsuzuje novou, v pořadí již třetí, invazi turecké armády do Sýrie.

Po období shromaž�ování ozbrojených složek Turecka poblíž syrských hranic a ostřelování syrských cílů dochází
v současné době k nebezpečné eskalaci situace - invazi pozemními vojsky. Děje se tak s plnou spoluúčastí USA
a jejich spojenců, kteří udržují svá vojska v této oblasti již několik let.

Světová rada míru důrazně odsuzuje tuto agresi a požaduje stažení cizích okupačních sil, podporujíc
právo na sebeurčení syrského lidu, aby se sám a svobodně mohl rozhodovat o své budoucnosti a osudu. Světová
rada míru vyjadřuje svou solidaritu se statečným syrským lidem a s antiimperialistickými silami v Turecku a záro-
veň vyzývá své členy a přátele k odsouzení probíhající agrese. Sekretariát Světové rady míru, 10. října 2019


