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130. VÝROČÍ BŘEZOHORSKÉ DŮLNÍ KATASTROFY
Každé město má svoji historii, ta naše je od nepaměti spjata s hornictvím. Na historii svého města jsou Příbramané hrdí, což se projevuje mimo
jiné i pořádáním pravidelných hornických akcí.
V letošním roce si mimo jiné připomínáme
130. smutné výročí březohorské důlní katastrofy.
Tehdy se jednalo o největší důlní katastrofu té doby
ve světě v oblasti rudného hornictví a největší v historii
českého báňského podnikání, která poznamenala stovky
rodin z Příbrami, Březových Hor a okolních obcí. V úterý 31. května roku 1892 pravděpodobně shodou
nešastných událostí vzplanul v dole Marie požár. Zplodiny se záhy v podzemí rozšířily i do okolních šachet
a celé neštěstí si vyžádalo 319 lidských životů.

Ve výroční den, tedy v úterý 31. května 2022 si události připomeneme pietní akcí. Ovšem už v sobotu
28. května proběhl pro veřejnost tzv. „Vzpomínkový
den“ v Hornickém muzeu. V programu dne byly připraveny hudební produkce, při kterých vystoupili písničkář
Petr Vašina a dále sbory Arytmie Praha a Gambale. Dále
návštěvníci mohli shlédnout promítání dokumentárních
záběrů a samozřejmě připomenout si události roku 1892.
V areálu Ševčinského dolu bylo připraveno pietní místo
s 319 svíčkami za 319 horníků a záchranářů, kteří zemřeli při zmíněném důlním neštěstí. Toto mj. sdělil ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.
Události roku 1892 si mohou občané a návštěvníci
města připomenout i na informačních panelech, které jsou na místech spojených s popisovanými událostmi.
Trasa s prvním informačním panelem začíná u březohorského hřbitova a další zastavení následují u dolu Marie,

Ševčinského dolu, u budovy bývalého báňského ředitelství na náměstí T. G. Masaryka. Poslední informační
panel je umístěn u příbramského hřbitova. K výpravě
do historie je možné využít hru Marie v plamenech,
kterou je možné stáhnou v mobilní aplikaci Skryté
příběhy. „Je rozhodně dobré připomínat si hornickou
minulost. 130. výročí březohorské důlní katastrofy nabízí
jedinečnou příležitost, abychom si ještě více uvědomili,
že město Příbram bylo, je a bude hornickým městem.
V den výročí, tedy v úterý 31. května se můžeme sejít
při pietní akci postupně na několika významných místech,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal, že velké
díky patří všem, kteří se na akci pořádané Městským
kulturním centrem ve spolupráci s hornickými a hutnickými spolky podíleli.

Pietní akce 31. května 2022
• 16.00 hod. Příbramský hřbitov
• 17.00 hod. Březohorský hřbitov
• 17.30 hod. Koncert v kostele sv. Vojtěcha – Vepřekův
smíšený sbor
• 18.00 hod. Nádvoří dolu Marie – Památník vdovám po
obětech důlní katastrofy
• 19.00 hod. Důl Marie – posezení u černého piva
Zdroj: Tisková zpráva města Příbram
Eva Švehlová, DiS.
Redakce (KRaFO)
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Z jednání Zastupitelstva města
Opět v estrádním sále Kulturního domu (v zasedací
místnosti na budově ředitelství Rudných dolů sice již
bylo uzavřeno středisko pro uprchlíky z Ukrajiny, ale
sál nemohl být včas připraven na jednání zastupitelstva)
se uskutečnilo 38. zasedání zastupitelstva města Příbram. Protože na programu bylo k řešení pouze 14 bodů,
z toho 2 body (plán investic na roky 2023–2025 a podíl
města na financování lávky přes nouzový přeliv Vokačovského rybníka) byly předloženy tzv. na stůl, měli
jsme naději na rychlé jednání. Naděje tentokrát nezklamala, jednání netrvalo ani 4 hodiny.
V úvodu jednání v rámci informace rady kromě víceméně stálých informací o stavu veřejných zakázek, příjmech města za duben 2022 (příjem 73 mil. Kč, na účtech
města celkem 376 mil. Kč) zazněly také informace o činnosti Městské Policie při kontrole pískoviš na dětských
hřištích (preventivní ochrana před odhozenými injekčními stříkačkami) a o zvýšených kontrolách rizikových
míst (dodržování zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných místech, rušení nočního klidu), o žádosti
o dotaci 7,320 mil. Kč na začlenění ukrajinských dětí do
adaptačních skupin a o zpracovateli změny Územního
plánu č. 2, kterou zpracuje architekt Ivan Plicka.
Převážná část bodů programu byla projednána a schválena velmi rychle (půjčka z fondu oprav a modernizace
vč. vyhlášky o jejich poskytování, 5 individuálních žádostí o dotaci, 5 prodejů pozemků a spolufinancování lávky
přes nouzový přeliv Vokačovského rybníka). Ve dvou případech (návrh na zrušení předkupního práva k pozem-

kům pod skládkou Bytíz, jejichž majitelem je
stát, s právem hospodaření pro st. podnik
Diamo, a požadavek na podrobné informace
o plánu investic na roky 2023 - 2025, který předložil zastupitel za TOP 09 Mgr. Školoud) zastupitelstvo žádné
usnesení nepřijalo, protože tyto body nepodpořilo potřebných 13 hlasů pro předložená usnesení.
Poslední bod jednání, kterým je vždy diskuse s občany
a jejich interpelace, se trochu protáhl. Po vystoupení p.
Tomáše Moslera z osadního výboru Březové Hory jsme
se vrátili k diskusi ve věci zástavbové studie Fantovy
louky. Bohužel se ukázalo, že moje obava z veřejného
projednání zastavovací studie, že to napáchá víc škody
než užitku, se ukázala jako pravdivá. Z diskuze vyplynulo, že většina lidí vůbec nechápe rozdíl mezi samostatnou
působností města, do které patří pouze změny územního
plánu (v této problematice by mohlo dojít ke střetu zájmů, pokud by někdo ze zastupitelů navrhoval změnu
ve prospěch svých pozemků a v neprospěch města), a přenesenou působností stavebního úřadu ve stavebním řízení,
do které nesmí zastupitelstvo mluvit s výjimkou zastavení pozemků patřících městu. Ve stavebním řízení může
mít město pouze postavení účastníka řízení, proto střet
zájmů nepřichází v úvahu. A posuzování zástavbové studie je prvním stupněm stavebního řízení. Po delší debatě
jsem už nevydržela mlčet a pokusila jsem se všem přítomným ten rozdíl vysvětlit. Jestli jsem uspěla, se dozvíme
v budoucnosti, pokud se již takové zbytečné debaty nebudou opakovat. A v tomto směru jsem mírný optimista.
Mgr. Jiřina Humlová

Prohlášení XI. sjezdu KSČM
Vážení spoluobčané,
my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného
ve dnech 14.–15. května 2022 v Brně, se na vás obracíme s následujícím prohlášením.
Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09,
STAN a Pirátů není schopna řešit stávající krizi a její
dopady na občany naší země. Drastické zdražování potravin, energií a pohonných hmot zasahuje každodenně
do života nás všech. Bydlení se stalo luxusem. Inflace,
která je nejvyšší v novodobé historii samostatné České
republiky, se dostala do dvouciferných čísel, a reálné
mzdy tak klesají. Ohrožena je většina společnosti. Další
a další lidé se dostávají do vážných existenčních problémů, do dluhových pastí způsobených lichvářskými úvěry a do následných exekucí.
Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje. Místo toho se ze všech sil zaměřuje na prohlubování konfliktu na Ukrajině. Dodávkami zbraní, vojenské
munice a vojenské techniky tak přispívá k další eskalaci
válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací.
Státní moc také zavedla cenzuru, zakazuje jí nepohodlná
média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný názor, dokonce
vyhrožuje vězením. Zároveň vláda prosazuje další zásadní zvyšování výdajů na zbrojení. Členové vlády, aniž by
k tomu měli mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně
hovoří o tom, že chtějí trvalé rozmístění cizích vojsk na
našem území. Vláda tímto svým krajně nezodpovědným
jednáním ohrožuje bezpečnost obyvatel naší země.
My komunisté takovouto politiku jednoznačně odmítáme. Naše cíle jsou jasné. Prioritou pro nás je, aby lidé
mohli důstojně žít a ne živořit. Požadujeme právo na
dostupné bydlení a veřejně financovanou výstavbu 40

tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme opětovnou regulaci nájemného a zdanění spekulací s byty. Chceme
zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit na celkové zvyšování mezd a zkrácení pracovního
týdne na 35 hodin při zachování mzdy. Prosazujeme důstojné důchody, bezplatné školství a zdravotnictví. Usilujeme o soběstačnost v potravinách našeho zeměpisného
pásu a zavedení nulové DPH na základní potraviny
a služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových komodit a zastropování cen pohonných hmot a energií. Stát musí převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem, skladováním
a distribucí plynu. Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a účinný boj proti lichvě a chudobě. Podporujeme
progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší
země. Zasazujeme se o mírovou a suverénní zahraniční
politiku, odmítáme cizí vojenské základny na našem území a usilujeme o vystoupení České republiky z agresivního paktu NATO. Jsme pro posílení demokratických práv.
I proto dlouhodobě navrhujeme zákon o všeobecném referendu a naši podporu má také referendum, ve kterém by
se občané naší země mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo
nechtějí setrvat v Evropské unii. Pro prosazení těchto
cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují.
Příčiny současné krize jsou však systémové. Proto se
i jejich skutečné řešení nachází mimo stávající kapitalistický systém, který je založen na vykořisování, útlaku
a válkách. Tváří v tvář problémům dneška neztratila alternativa socialismu nic na své aktuálnosti, ba právě
naopak. KSČM je přesvědčena, že sociálně spravedlivé
společnosti patří budoucnost!
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Letošní 1. máj na Střeleckém ostrově
Tentokrát se na mnoho místech nekonaly tradiční
prvomájové demonstrace, ani.v řadě okresních měst.
To dávalo možnost větší účasti na těchto oslavách v Praze.
Členové a příznivci KSČM se setkali opět na Střeleckém ostrově. Za pořadatele z Krajského výboru KSČM
Praha vystoupila s velmi inspirujícími myšlenkami Marta Semelová. Velká pozornosti byla věnována projevu
kandidáta KSČM na prezidenta ČR Josefa Skály.
V programu měl zastoupení i Středočeský kraj. K přítomným totiž věcně pohovořil zástupce mládeže Adam
Najnar, kterého známe například z jeho účasti na Letní
škole ruských a českých studentů v Březnici, kde účinkoval i v závěrečném kulturním programu.
Abych se přiznal, čekal jsem mnohem větší účast našich
členů z příbramského okresu.
Miroslav Maršálek

Kandidát na prezidenta
Josef Skála

Adam Najnar

Květy osvoboditelům na všech památných místech
Jsem jen řadovým členem KSČM a nemám přehled
o všech akcích na okrese, ale přesto jsem společně s dalšími vlastenci některá místa, spojená s osvobozením
Československa od fašistického Německa navštívil. Kromě těch každoročních návštěv na Jinecku a Příbramsku
jsem se vrátil i do lokalit, kde jsem nebyl již hodně dlouho, nebo dokonce vůbec nikdy.
Udělali mi radost obyvatelé Nové Hospody, kteří přišli
v důstojném počtu společně s námi uctít památku čtyř
zdejších občanů opravených za to, že poskytli pomoc
nemocnému sovětskému partyzánovi.
Měl jsem ale letos tu čest absolvovat cestu po památných místech Příbramska se členy Klubu vojenské historie, z nichž někteří byli v dobových uniformách.
Navštívili jsme hroby a pomníčky vojáků Rudé armády
Sovětského svazu na hřbitově u Hvězdičky, hřbitov
na Březových Horách, památník na Slivici, ale i skromnější pomníček v Luhu.
S Českým svazem bojovníků za svobodu jsme absolvovali trasu se šesti pomníčky v CHKO Brdy. Jsou připomínkou hrdinství našich vlastenců, partyzánů a vojáků
Rudé armády, kteří položili životy za 2. světové války.
Všude, i na těch nejnepřístupnějších místech, byly čers-

tvé květy a někde jsme se setkali i s mladými lidmi
a dětmi, kteří je na místo přinesli. Ostatně velmi nízký
věk měla i výprava ČSBS vedená předsedou Oblastního
výboru ČSBS Jiřím Míkou a předsedkyní Místní organizace Příbram Jarmilou Potůčkovou.
Miroslav Maršálek
foto autor a Marie Maršálková

V příbramském turnaji ke sv. Jiří zvítězil Tonda Mezera z Jinec
Tento šachový turnaj byl předposledním ze seriálu Základního kola Krajského přeboru žáků 2021-22, a konal
se v soboru 23. dubna v Domě dětí a mládeže v Příbrami. Zúčastnilo se ho 22 hráčů, z toho sedm zastupovalo
výpravu Pionýrské skupiny Jince (Pionýr) a šachového
oddílu TJ Jince (TJ Jince). Její vedoucí zároveň vykonával roli hlavního rozhodčího. Na dobré úrovni turnaje měla podíl i účast hráčů ze ŠK Spartak Čelákovice.
V soutěži přesvědčivě zvítězil
Antonín Mezera (Pionýr a TJ
Jince), který se v poslední době
hodně zlepšil. Trénuje nejen
v Jincích, ale nově i v Příbrami. V turnaji nasbíral 6,5 bodu.
Na druhém místě skončil domácí Martin Štufka se 6 body

a na třetím s 5,5 bodem Tomáš Brotánek, zastupující
TJ Jince. Po 4. Jakubu Cintlovi z Čelákovic následoval
další zástupce naší výpravy teprve devítiletý Jan Mauric.
Šachové soutěže mají na Příbramsku hodně příznivců
a jsou vhodnou formou kontaktu mezi generacemi.
Miroslav Maršálek, vedoucí PS Jince
Příležitost pro příznivce královské hry:
Pionýrská skupina Jince ve spolupráci se šachovým oddílem TJ Jince pořádá šachový Miniturnaj k Mezinárodnímu dni dětí. Je to soutěž o ceny a je vhodná pro
příslušníky všech generací a výkonnosti. Samostatně
budou vyhodnoceny děti nar. 2008 a mladší, nejstarší
a nejmladší účastník, nejstarší a nejmladší hráčka. Akce
proběhne ve SCJS (Havlíčkova 19) ve středu 22. června
od 16 hodin. Přij te podpořit nejmladší generaci a s ní
budoucnost.
Rada PS Jince
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KSČM podporuje požadavky odborářů Úřadu práce ČR
KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR.
Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně
neklesala. Symbolicky od 1. máje, Svátku práce, proto také vyhlašují
stávkovou pohotovost. Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení stávkové pohotovosti důsledkem neochoty současné
vlády a ministerstva práce problém zaměstnanců úřadů práce jakkoliv
řešit. Úřady práce přitom nyní čelí velkému nárůstu agendy spojené,
mimo jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem na Ukrajině. KSČM vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců Úřadu práce ČR
podporuje, stejně jako všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a
mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. KSČM je vždy na
straně pracujících!
MgA. Helena Grofová
vedoucí Mediálního úseku ÚV KSČM

Všem jubilantům, kteří v červnu 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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V Praze se konalo první věřejné sokolské cvičení.
Byl zahájen provoz druhé koňské tramvaje v Brně.
Byl položen základní kámen Stavovského divadla.
Druhá světová válka: Začala operace Exporter – útok Britů na vichistické pozice v Levantě. Bojů
se účastnil i 11. československý pěší prapor.
Kryštof Kolumbus se vrátil ze své druhé výpravy do Ameriky.
Premiérou Smetanovy Libuše bylo poprvé otevřeno Národní divadlo.
U vsi Podmokly byl nalezen podmokelský poklad, který zahrnoval tisíce keltských zlatých mincí.
Boris Jelcin byl zvolen prezidentem Ruska.
Vyvrcholila erupce sopky Pinatubo. Jedna z nejsilnějších erupcí 20. století zabila přes 800 lidí, těžce
poničila široké okolí a na několik let ovlivnila klima na severní polokouli.
Vladislav Jagellonský složil slib a byl prohlášen českým králem.
Jubilejní zemská výstava: První pokus o volný let balonu Kysibelka skončil díky jeho konstrukčním
vadám havárií, osádka se štěstím vyvázla.
Prezident Gustáv Husák jmenoval čtvrtou vládu Lubomíra Štrougala.
Poprvé se sešlo Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé, zvolené v květnových
volbách. Jeho prvním předsedou se stal komunista Antonín Zápotocký.
Edvard Beneš byl Ústavodárným Národním shromážděním hlasy všech přítomných poslanců zvolen
prezidentem Československa.
Třicetiletá válka: byl vynesen rozsudek smrti nad 27 předáky Českého stavovského povstání.
Ve finále fotbalového Mistrovství Evropy v Bělehradě zvítězilo mužstvo Československa nad týmem
Německa na pokutové kopy – rozhodující proměnil Antonín Panenka.
Československo opustil poslední železniční transport sovětských vojáků.
Vstoupila v platnost smlouva o Antarktidě, jež zakázala na tomto kontinentu jakékoli vojenské aktivity.
Slovinsko a Chorvatsko vyhlásily nezávislost na Jugoslávii.
V Praze-Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu první pražská čistírna odpadních vod.
Jugoslávská armáda se pokusila obsadit hranice a letiště Slovinska, čímž vypukla slovinská válka
za nezávislost.

OV KSČM Příbram a redakce časopisu „Třešnička“ přeje všem našim čtenářům
klidnou a příjemnou dovolenou.
Další číslo našeho časopisu vyjde v září 2022.
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