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Vážení přátelé, čtenáři Třešničky,
řečeno sportovní terminologií čeká nás dal-
ší politická sezona 2019 – 2020. Náš měsíč-
ník vás bude opět informovat o událostech
spojených s činností levicově zaměřených
organizací a o aktuálních událostech v po-

litickém a společenském životě, zejména v našem okre-
se. Ale pokusíme se komentovat i dění v celostátním
měřítku.

V roce 2020 nás čekají krajské volby. Nebudeme si
nalhávat, že je čím dál obtížnější vybrat kandidáty, kteří
by obstáli v současné atmosféře, kdy cokoliv se řekne
o minulém socialistickém období pozitivního, je vzápětí
potíráno primitivním antikomunismem.

Vždy� přece podle většiny našich politiků teprve dnes
se máme pomalu jako v ráji, nic nám neschází. Je to
však tak? Možná, když pominu téměř 100 000 bezdomov-
ců a mladé lidé, kteří nemají ve většině možnost získat
byt. Důchodcům jejich důchody sotva stačí jen na prosté
žití bez možnosti využít „demokratických svobod “ a vy-
cestovat do zahraničí na dovolenou. Pravda, stále se
u nás nevraždíme jako v USA. Vylidňují se však vesnice,
lidé musejí na nákupy do obchodních center, které jsou
ve většině v cizích rukou. Z našich fabrik a montoven
ročně odchází do zahraničí 200 až 300 mld. Kč, zeměděl-
ství je soběstačné sotva z 50 %.

Pravice se usilovně snaží, aby byly prolomeny Benešo-
vy dekrety.  České banky vykazují obrovské zisky, ale
obyčejný člověk na úvěr nedosáhne, a proto – jsou ty
banky české? Věřící vybírají na stavby a opravy koste-
líčků a přitom katolická církev si plní konta miliardami
korun. Kolik peněz odchází do Vatikánu? A na konta
těch, kteří podpořili církevní restituce?

Proto je účast v každých volbách důležitá. Te	 už ne-
jde o vítězství, ale o to, abychom alespoň částečně upo-
zornili a zabránili dalším nepravostem páchaných na na-
šich lidech, aniž by si to dnes většina z nich připouštěla.

Registruji také jednu skupinu obyvatel, která je abso-
lutně bezúhonná, spravedlivá, mající vždy na všechno

správný názor. Je to většina našich investigativních no-
vinářů, zpravodajců, filmařů a řady umělců ve všech
branžích. Oni ještě ve většině pro společnost nic pozitiv-
ního nevykonali, ale už vědí, že například.staří lidé jsou
zbyteční. Zejména ti, kteří volí jinak než oni a mají jiný
názor. A aby se ujistili ve své výjímečnosti, pořádají spo-
lu se studenty demonstrace proti řádně zvoleným politi-
kům. Udělují všem kolem rady, jak se má žít, jak cho-
vat, co je správné a co ne. O poctivé práci ani slovo.

Oficiální média, zejména Česká televize, na nás také
chrlí jednu pravdu za druhou. Mají to přesně rozdělené.
Pro demokratické síly jsou všechny akce, které vyvolá-
vají nebo podporují USA. Ti ostatní jsou radikálové.

Pomozme obnovit hájovnu
Skautskou hájovnu na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem zničil ve čtvrtek 4. července požár. Historická bu-
dova a přilehlá jídelna kompletně vyhořela. Skauti jí budovali svépomocí 27 roků a byla jejich nedocenitelným
zázemím. Skautské středisko vyhlásilo veřejnou sbírku na obnovu této hájovny a tábořiště. Prosím pomozte
obnovit shořelou skautskou hájovnu na Dědku. Přispět můžete jakoukoliv částkou. Jak pomoci a přispět
naleznete na www.nadedku.jdem.cz .  Děku jeme.

S úctou radní města Rožmitálu pod Třemšínem Aleš Haluska.

Do těch se může
i střílet, tak jak
to dělají Izraelci
proti Palestin-
cům. Ale žluté
vesty jsou také
radikálové. To
šestnáctileté děti,
které destabilizu-
jí ekonomiku
Hongkongu, jsou
demokraté. Není
to pokrytectví
a dvojí metr?

Přes to všech-
no je u nás díky
obyčejným lidem
a nádherné pří-
rodě ještě krás-
ně. Bude naší
snahou také za-
chovat tradice –
jak MDŽ, oslavy 1. máje, osvobození Československa,
bitvu na Slivici atd...

Těšíme se na společná setkání a na spolupráci.
Za redakční radu Třešničky  Zd. Borák

(fota z archivu M. Maršálka)

Všem jubilantům, kteří v září 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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Šachisté naposledy ve Zborovské
Před řadou let dostali komunisté z Prahy 5 nápad pořádat kromě

jiných akcí pro mládež a nestranickou veřejnost i šachové turnaje.
Tehdejší místopředseda obvodního výboru Petr Šimůnek a vedoucí
Šachového klubu při OV Josef Čermák pro tuto myšlenku získali
hodně dalších příznivců. A tak se zde několikrát ročně scházeli
lidé, kteří uzavírali přátelství s tolik haněnými komunisty a získá-
vali pro ně další. Škoda, že je tento neformální vztah k veřejnosti
hodně opomíjen, či spíš ignorován.

KSČM Prahy 5 nemá po komunálních volbách žádného zastupi-
tele, a prostory musela opustit. Ještě předtím se však uskutečnil
poslední turnaj věnovaný mimo jiné i Mezinárodnímu dni dětí.
Do omezených prostor sekretariátu se nakonec přece jen vešlo při-
hlášených 49 hráčů a jejich doprovody.

V celkovém pořadí zvítězil již podruhé mladík Martin Plesnivý
ze Šachového klubu Oáza Praha. Druhé místo obsadil nejlepší za-
hraniční hráč Eugheni Semchiv zastupující Moldávii a třetí místo
patřilo Janu Zábranskému ze ŠK Smíchov.

Ti také obsadili medailová místa v nejstarší kategorii nad 26 let.
V prostřední skupině od 16 do 25 let si nejlépe vedl Martin Šilhá-

nek z Čenkova a druhé místo obsadil Kryštof Kaucký z Komárova
na Berounsku. Oba přijeli s výpravou Pionýrské skupiny a Tělový-
chové jednoty Jince.

Velmi důstojně byla obsazena i nejmladší kategorie do 15 let.
V ní zvítězil Štefan Rucabado z TJ Praha-Pankrác. Druhý Hoang
Do Ba Huy reprezentoval Vietnam, ale je zároveň členem ŠK Smí-
chov. Třetí byl Victor Makosmith – Anglie.

Nejlepší zahraniční hráčkou byla Janka Sedláčková, nejstaršími
z mužů Josef Čermák (KSČM Prahy 5) a z žen Jaroslava Vávrová
ze ŠK Smíchov. Naopak nejmladšími byli z dívek osmiletá Olga
Katasonova (Unichess) a z chlapců Myron Alidis ze ŠK Molekula.

Ruští i čeští studenti ctí slovanské tradice

Osobně si velmi vážím toho, jak za udržení místnosti aktivně bojovali příznivci, kteří nikdy v žádné straně nebyli.
A to je největším oceněním dlouholeté práce Čermáka, Šimůnka a všech jejich spolupracovníků.

Text a foto Miroslav Maršálek

Třináctý ročník mezinárodní letní školy s výukou rus-
kého a českého jazyka skončil.

V areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
v Březnici proběhl v sobotu 27. července slavnostní pro-
gram účastníků 2. turnusu. Měl jsem tu čest na něm
doprovázet ředitelku SMJ Miroslavu Tichou, kterou po-
věřil náš pan starosta zastupováním městyse Jince na
zakončení školy.

O téže události z prvního čtrnáctidenního běhu otiskly
Haló noviny příspěvek v rubrice čtenářských dopisů
z regionů v úterý 16. července. I tentokrát bych mnohé
informace opakoval. V podobné skladbě programu zamě-
řeného na ruské i české tradice například nechyběla pol-
ka ani kozáček, skladby s kytarou a klarinety, ale i Lady
Carneval jako připomínka významného životního jubilea Karla Gotta.

Mezi studenty obou zemí přijel kromě dalších významných hostů poslanec
parlamentu ČR Stanislav Grospič (KSČM). Oba hlavní organizátoři letní ško-
ly se mi během večera opakovaně svěřovali, jak si velmi váží podpory Středo-
českého kraje, který tentokrát zastupoval sám radní pro oblast školství Zde-
něk Seidl (ČSSD) a předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní
ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

Zatímco se čeští politici zabývají prodlužováním sankcí proti Rusku a vysí-
láním vojenské techniky a vojáků k hranicím Ruské federace, naši žáci a stu-
denti každoročně navazují se studenty tohoto blízkého slovanského národa
nová a nová přátelství, která budou pokračovat ještě dlouho poté, co se rozje-
dou do svých domovů.         Miroslav Maršálek, radní městyse Jince (KSČM)
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Př ipomínáme
1. 9. 1939 ve 4.45 začal německý útok na Polsko – začátek 2. světové války
1. 9. 1944 německé jednotky začaly odzbrojovat dvě východoslovenské divize a bratislavskou posádku, což zna-

menalo oslabení povstaleckých sil ve Slovenském národním povstání
7. 9. 1949 byla vyhlášena Spolková republika Německo
8. 9. 1944 38. armáda 1. ukrajinského frontu, v jejíž sestavě bojoval 1. čs. armádní sbor, zahájila na pomoc SNP

Karpatsko - dukelskou operaci. V dvouměsíčních těžkých bojích o Dukelský průsmyk padlo 19 tisíc
sovětských a 1 800 československých vojáků

20. 9. 1979 zemřel bývalý prezident ČSSR Ludvík Svoboda
28. 9. 1944 přiletěli z SSSR na Slovensko s partyzánským velitelem N. A. Asmolovem Jan Šverma (zahynul

10. 11. při přechodu přes Chabenec do Lomnické doliny), Rudolf Slánský a Marek Čulen
29. 9. 1939 ve Francii byl ustaven Čs. 1. pěší prapor

Tradiční akce v netradiční termínu

Každé zadlužení obci svazuje ruce

Řeč je samozřejmě o akci „Loučení s prázdninami“,
jejíž počátky pocházejí jíž z konce minulého tisíciletí.
Změnit tradiční termín, to je poslední sobotu o prázdni-
nách, nás donutily akce, které v posledních letech
ve městě a okolí přibývají a ovlivňují počet návštěvníků.
Akce se proto uskutečníla v sobotu 24. 8. 2019 od 13.00
hodin na fotbalovém hřišti v Podlesí, kde se tato koná
již od svého počátku.

Do letošního „Loučení s prázdninami 2019“ se aktivně
zapojilo 87 dětí s doprovodem sourozenců, rodičů i pra-
rodičů. Jako tradičně bylo pro děti připraveno 8 disci-
plín, jejichž absolvování bylo dětem potvrzeno razítkem
na vysvědčení, které obdržely při registraci. Po absolvo-
vání každé z disciplín obdržely děti sladkou odměnu,
a pokud měly vyplněno celé vysvědčení, dostaly drobné
dárky od sponzorů (drobné hračky, omalovánky, vystři-
hovánky apod.). Jak bývá v posledních letech zvykem,
byl v areálu vybudován labyrint z papírových obalů,
který sloužil jako prolézačka pro nejmenší děti. Tento
netradiční doplněk dětské zábavy je dětmi hojně využí-
ván a způsobuje spoustu komických situací. Celá akce
byla doplněna doprovodným programem, jako bylo ma-
lování na obličej, výtvarná dílnička, výroba a pečení
perníčků, ukázka malých hasičů i se zapojením ostat-
ních dětí. Pro děti bylo dále připraveno 200 cen pro kolo

štěstí získaných od
sponzorů. Mezi spous-
tou plyšáků a her bylo
mezi hlavními cenami
dětské sportovní vyba-
vení, nejhodnotnějšími
výhrami byl wavebo-
ard, skatebord a kolo-
běžka.

Na financování cen
do kola štěstí se jako
partner mimo jiné zapo-
jil i Oblastní výbor Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu, kterému tímto děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci. Opékání vuřtů,
které bylo při této akci tradicí, se letos nekonalo z bez-
pečnostních důvodů. Celý tým organizátorů, to je Klub
vojenské historie Příbram, z.s., KIWANIS Klub Pří-
bram, obec Podlesí a Automotoklub Příbram chce tímto
poděkovat všem za účast a sponzorům za jejich dary. Pro
pořadatele byl nevětší odměnou úsměv na tvářích dětí a
vřelá slova rodičů o této povedené akci.

Již se všichni těšíme na příští rok a rádi přivítáme ja-
kékoli zpestření programu pro děti a sponzorské dary
a dárky. Za organizátory Jiří Míka

Víte, odkud vlastně obce získávají pení-
ze? Příslušná obecní kasička se plní ze tří
zdrojů. Největším balíkem peněz jsou pro-
středky od státu a také krajů. Poté zde
máme příjmy z vlastní činnosti a poslední
složku tvoří místní poplatky a dary. Tyto

z výnosu daní, což je nejobjemnější složka obecního roz-
počtu. Je to tedy poměrně velký strašák, a pokud nad
příslušnou obcí visí taková hrozba, vždy nějak své za-
dlužení stáhne, aby nedošlo k nějakým problémům.

Nejvíce peněz v rámci rozpočtového určení daní spolykají
velká města. Typicky Praha nebo Brno. Vždy jsem byl za-
stáncem solidarity, a proto podporuji jiné přerozdělení finan-
cí, takové, aby více peněz dostávaly střední a menší obce,
které dost často ani nemohou uskutečnit nějaký svůj zá-
měr, protože na to nemají dostatek finančních prostředků.

Zákon jasně říká, že zadlužení obce nesmí překročit
60 procent průměru příjmů za poslední čtyři roky. A kdo
to celé odnese? Měl by to odnést ten, kdo zadlužení způ-
sobil. V tomto případě vedení příslušné obce, protože jim
zákon o obcích jasně říká, že mají se svěřenými finanč-
ními prostředky zacházet s péčí řádného hospodáře.
V tomto případě je také nutné, aby se o stav místních
financí zajímali občané, kteří v dané lokalitě žijí. Jiné
prostředky zatím neexistují.

Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora

tři atributy tvoří celkový objem peněz, se kterým daná
obec může nějak nakládat.

Počet obcí, které loni překročily zákonem stanovené li-
mity zadlužení, dosáhl počtu 517 (z celkových 6252). Bez
dluhu loni hospodařilo 3590 obcí a Plzeňský a Jihočeský
kraj. Z jakých důvodů se obce nejvíce zadlužují? To může
být různé. Například se mohou zadlužit kvůli výstavbě ně-
jaké sportovní haly, kanalizace a vodovodu, opravám míst-
ních komunikací a chodníků nebo bytové výstavbě. Problé-
mem je, že dnešní společnost je globálně postavena na
dluhu. Dnes je vše o penězích a mnozí starostové i sta-
rostky si posteskávají, že jsou zajatci bankovních domů.

Pokud obce limity zadlužení opakovaně překročí, mi-
nisterstvo financí jim může pozastavit převod podílu
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Fráňa Kučera: Chudý kraj
Náš kraj! Železný věnec hor – Náš kraj!
Tu radost, jinde stesk, modravé lesy – pásmo Brd; Krajíc je malý a nestačí
tam hluchá hrouda, zase lesk na stříbro v zemi kraj je hrd – pro všechny k zahnání hladu.
pozlátka, jež zlatem se být zdá! Několik stran a tvrdý vzdor. Takový je náš kraj!

(zkráceno)

9. září si připomínáme Den horníků
Osvobozené Československo zacelovalo ztráty z 2. světové války. Růst národního hospodářství nebyl možný bez

rozvoje hornictví, hutnictví, průmyslu, energetiky a zemědělství. Zvýšení těžby především černého uhlí nebylo mož-
né bez nárůstu pracovníků – horníků. Vláda proto zvýšila společenskou prospěšnost hornické práce svým usnese-
ním, kterým v roce 1949 ustanovila Den horníků na 9. září.

Význam hornictví se odrazil a měl dopad na rudné a uranové hornictví v Příbrami a život ve městě. S dobýváním
uranového ložiska rostla i Příbram. Během čtyřiceti poválečných let došlo k rozsáhlé bytové výstavbě s plnou ob-
čanskou vybaveností i k rozvoji průmyslu. Rudné hornictví a hutnictví v Příbrami mělo své cechovní tradice, které
ale rychle se rozvíjející uranové hornictví nestačilo vstřebat a převzít. Pro nové pracovníky uranového průmyslu
bylo proto přirozené přijmout Den horníků jako svátek oceňující společenskou prospěšnost a význam jejich práce.

Hornická činnost v Příbrami skončila a Den horníků si ve všech souvislostech připomínají již jen bývalí pracov-
níci rudných a uranových dolů. Škoda že dnešní kapitalistická společnost měří hodnotu práce jen penězi, opomíjí
společenskou prospěšnost a dle potřeby vyzdvihuje práci – tu učitelů, tu lékařů či policistů a na manuálně pracující
se zapomíná. Antonín Bartoň

23. září je Mezinárodním dnem neslyšících:
Tichá linka má své uplatnění v ČSSZ a na ÚP

Procházíme kolem pamětní desky bez povšimnutí

Jak zajistit, aby na úřadě při komunikaci se sluchově
postiženými nedocházelo k nedorozumění, nepochopení
či zkreslení informací? Umožňuje to bezplatná služba
Tichá linka provozovaná obecně prospěšnou společností
Tichý svět. Komunikace neslyšícího klienta je díky ní
snazší a efektivnější. Ukazují to zkušenosti z pracoviš�
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadu
práce ČR (ÚP ČR).

„Již více než půl roku mohou klienti se sluchovým
postižením na všech pracovištích ČSSZ využívat služby
Tiché linky. Aby byl přístup k poradenství skutečně bez
bariér, vybavili jsme všechna naše pracoviště tablety,
pomocí kterých se spojíme s kvalifikovaným tlumoční-
kem znakového jazyka či přepisovatelem mluvené řeči
organizace Tichý svět. Ten zajistí online tlumočení nebo
online přepis poskytovaných informací,“ shrnuje fungo-
vání služby zastupující ústřední ředitel ČSSZ František
Boháček a doplňuje: „Neslyšící klienti na jednání ohled-
ně svých záležitostí týkajících se nejčastěji důchodu
nebo nemocenských dávek tak mohou přijít i bez tlumoč-

níka. Postačí, když při příchodu sdělí, že mají zájem
o online tlumočení či přepis. Spojení s Tichou linkou
pak zajistí pomocí našeho tabletu zaměstnanec okresní
správy sociálního zabezpečení.“ Od zavedení této služby
ji na pracovištích ČSSZ využily desítky klientů, nejčas-
tějším tématem byly důchody.

„Využíváním služby Tichá linka Úřad práce ČR vhodně
doplňuje široké portfolio služeb, které lidem se zdravot-
ním postižením poskytuje. Jde o klienty se specifickými
potřebami a jako k takovým se k nim snažíme také při-
stupovat. Tato forma komunikace usnadňuje úřední jed-
nání jak samotným klientům, tak i našim zaměstnancům.
Vše pak probíhá rychleji a ke spokojenosti příchozích,“
shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Aplikace Tichá linka je dostupná i pro notebooky, což je
vhodné pro práci v terénu, a umožňuje proběhlou komu-
nikaci vytisknout a založit do spisu. Nejčastěji je využí-
vána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se
zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i v rámci
ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR.

Ng.

Členové Klubu českého pohraničí z Berounska a Pří-
bramska v čele se členem vedení Národní rady JUDr.
Rudolfem Peltanem se zúčastnili vzpomínkového piet-
ního aktu věnovanému památce vlastence Františka Ur-
bana, profesora berounské obchodní akademie. Akci
uspořádal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za
svobodu Beroun ve spolupráci s železniční stanicí Be-
roun přesně v den 76. výročí sabotáže na železniční trati
mezi Berounem a Srbskem, tedy ve čtvrtek 8. srpna.

Akce proběhla v hale berounského nádraží před pamět-
ní deskou, kolem které projdou, většinou bez povšimnu-
tí, tisíce lidí denně. Politování nad tím, že se o hrdinech

z 2. světové války dnes ví velmi málo, vyjádřili řečníci,
mezi nimiž byli starostka města Beroun RNDr. Soňa
Chalupová, předsedkyně oblastního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu Beroun Alena Mészárosová
a přednosta Správy železniční dopravní cesty Ing. Ivana
Šímová.

Všichni se shodli na tom, že je třeba si tuto smutnou
ale významnou událost boje našich předků za svobodu
připomínat každoročně. Pamětní deska se jmény odbojá-
řů, které Němci po drážní sabotáži popravili, bude mít
své důstojné místo i po dokončení rekonstrukce beroun-
ského nádraží. Text a foto Miroslav Maršálek


