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Nezapomenou nespokojení voliči?
 Nespokojenost občanů s prací vlády ODS vedené

panem Nečasem, jejíž práci po demisi vlády dokončovala
úřednická vláda premiéra Rusnoka, určila výsledky vo-
leb do PČR v roce 2013. Voliči v těchto volbách patrně
zapomněli na „práci“ nových politických stran s popu-
listicky líbivými názvy, Věci veřejné či Tradice, odpověd-
nost a prosperita (TOP 09) v Nečasově vládě. Určitě
v naději na změnu volili nové hnutí Angažovaných
nespokojených občanů (ANO) s nejasným, ale líbivým
programem boje proti korupci.

ČSSD sice ve volbách těsně zvítězila před ANO, ale
na většinu v parlamentu to nestačilo. Vítězná ČSSD
v čele s panem Sobotkou ale nalezla dost společných zá-
jmů s ANO a KDU-ČSL, aby s nimi uzavřela spojenec-
kou smlouvu a vytvořila koaliční vládu. A vláda se pane
činila! Padly předvolební sliby o revizi církevních
restitucí, o progresivním zdanění boháčů, o boji
s korupcí a prosazování zájmů České republiky
v EU. Svědčí o tom další prodeje státního majetku, ne-

zdanění restitucí, manipulace s dotacemi, přihlížení
ke zpochybňování dekretů prezidenta Dr. E. Beneše, jen
„flikování“ sociálních potřeb těch nejpotřebnějších,
nekonečné dohady o řešení zdravotnictví, školství, spor-
tu a tělovýchovy, příklon k angažovanosti naší armády
v misích NATO bez mandátu OSN a bylo by možné
pokračovat.

Jsem přesvědčený, že ani výměna poloviny ministrů,
ani spor Babiš - Sobotka podporovaný naším „nejlep-
ším“ ministrem financí panem Kalouskem, který přivedl
spojence na pokraj demise, nedokáže voliče oklamat. Di-
vadélko tří ministrů financí - lépe řečeno ČSSD, ANO
a pana Kalouska, který byl předsedou KDU-ČSL a nyní
je předsedou TOP 09, předvádí voličům černou komedii,
která by ve volbách měla mít dramatický konec.

Jsem přesvědčený o vysoké volební účasti občanů, di-
váků platících divadélko vládní neschopnosti, kteří vlád-
noucím stranám vystaví účet.

Ing. Antonín Bartoň

Vážení čtenáři Třešničky,
redakce a OV KSČM Příbram Vám děkuje za Vaši přízeň, kterou jste jí projevovali během roku.

Přeje Vám hezké prožití léta, načerpání nových sil a těší se s Vámi při čtení Třešničky opět
v měsíci září 2017.

Důstojný průběh májových oslav
Okresní výbor KSČM Příbram pořádal v májových

dnech spolu se členy KČP, OS ČMS a dalšími levicovými
spolky řadu významných tradičních akcí.

1. květen 2017, Svátek práce, byl opět setkáním
všech těch, kteří nesouhlasí se současnou vládní politi-
kou, jež směruje Českou republiku do nadvlády kapita-
listických národních korporací, se zatahováním ČR do
válečných konfliktů a brojením proti Rusku! Soudružka
Kroftová a další řečníci na náměstí 17. listopadu pouka-
zovali také na špatné podmínky našich pracujících,
a* už se týkají mezd nebo dodržování osmihodinové pra-
covní doby, za kterou naši předci bojovali již celá staletí.
Oslava Svátku práce byla zakončena májovou veselicí
v Jihočeské restauraci.  Účastníci nejen z řad komunis-
tů se při výborné produkci skupiny ESO dobře bavili.

Tradiční pietní akty byly uspořádány 5. května u po-
mníků obětí fašismu ve 2. světové válce na Nové Hospo-
dě, na Hvězdičce, Příbramském a Březohorském hřbito-
vě. Své projevy zde přednesli soudruzi Příhoda a Borák
a soudružky Humlová a Remešová. Upozornili zejména
na to, kdo nás skutečně osvobodil, kdo položil své živo-

ty a také na to, jak se dnes překrucuje historie.
Na Nové Hospodě se k uctění památky obětí připojil
i současný osadní výbor.

(pokračování na str. 2)
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Důstojný průběh májových oslav
(dokončení ze strany 1)

8. květen patřil i přes špatné počasí uctění památky
padlých a zavražděných fašisty v Podlesí. Následoval po-
chod k bunkrům na Třemošné a celé odpoledne bylo za-
končeno opékáním špekáčků a besedou mezi účastníky.

Velice důstojným završením těchto květnových oslav
bylo uctění památky rudoarmějců a místních obyvatel
při střetu s německými okupanty na Slivici již vlastně
v prvních mírových dnech roku 1945.

Pietní akt se konal 10. května 2017 za velmi dobré
účasti komunistů, příbramských občanů a hostů z OV
KSČM Beroun, Kutná Hora, Rakovník, Mladá Boleslav
a Středočeského krajského výboru KSČM, kteří položili
květiny jako poděkování padlým za osvobození naší
vlasti. Hlavní referát přednesla předsedkyně OV KSČM
Příbram s. Věra Kroftová, mezi hosty vystoupil Jiří Po-
korný za KČP. Všichni mimo poděkování osvoboditelům
vyjadřovali obavy ze současné politické situace ve světě.
Zazněl požadavek, aby ČR vystoupila z NATO. Kritika
padla i na politiku ČR, která podporuje vznik válečných
ohnisek, jež ohrožují MÍR na celém světě. Vyzvali všech-
ny přítomné, aby nedopustili to, co zažili naši rodiče
a prarodiče – hrůzy válečného běsnění.

Májové oslavy proběhly také v Dobříši, v Jincích, v Sedlčanech a dalších místech našeho okresu.
Organizátoři májových oslav děkují vám všem za účast a podporu v boji za udržení míru v celém světě!!

Za VV OV K SČM Příbram Zdeněk Borák

Rudé karafiáty padlým hrdinům

POZVÁNKA NA AKCI
V sobotu 10. června 2017 se koná v Lidicích pietní akt
k 75. výročí vypálení této obce a zavraždění jejích obyvatel nacisty
10. června 1942. Pietní průvod se vypraví k hrobu lidických mužů
a k popravčí zdi Horákova statku. Akce bude ukončena u pomníčku
lidických dětí. Po celý den je vstup do muzea zdarma. Odjezd auto-
busu je v 8 hodin od Fialky a pokračuje po trase dvojky do Jirásko-
vých sadů

Klub vojenské historie ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu Příbram uspořádal 8. května 2017
v Brdech pietní akty u pěti pomníčků padlých rudoarmějců a českých partyzánů. Mnozí z nich položili
život až na samém sklonku války, například kpt. RA Ivan Voronov padl 1. 4. 1945 na Červené Skále nebo Václav
Kreidl z Trokavce byl zastřelen na vrcholu Praha 5. 5. 1945. Klub vojenské historie se o hroby v Brdech vzorně
stará (jak je vidět na snímcích). Je chválihodné, že další hroby partyzánů z oddílu Smrt fašismu vyčistili a opravili
studenti ruského jazyka z Gymnázia pod Svatou Horou spolu se studenty Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR.
Děkujeme! jp
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Př ipomínáme

8. 6. 1972 při únosu letadla Slovairu letícího z Karlových Varů do Prahy byl zastřelen pilot
Mičica

10. 6. 1942 nacisté vyhladili Lidice. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy odvlečeny do koncentračních
táborů, většina dětí zahynula v plynovém voze v koncentračním táboře Chelmnu

17. 6. 1962 českoslovenští fotbalisté získali na MS v Chile stříbrné medaile
18. 6. 1942 v pražském pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici vybojovali

poslední boj Jozef Gabčík, Jan Kubiš a pět dalších parašutistů

Hodně štěstí, zdraví a pohody
červen
60 let Miluše Kotenová (Milín ) 75 let Bohumila Jevická (Buková - Věšín)
70 let Marie Hrubá (Dal. Dušníky) 85 let Miroslav Komorous (Příbram)

Ivana Rychlíková (Dobříš) Josef Nárožný (Hutě p. Tř.)
červenec
65 let Stanislav Kolář (Březnice) 80 let Irena Selementová (Dobříš)
70 let Anna Fulínová (Sedlčany) Anna Trochová (Hutě p. Tř.)

Marie Kadlecová (Ouběnice - Nečín) Vladimír Štraub (Příbram)
95 let Marie Matějů (Rosovice)

srpen
60 let Petr Petřek (Rožmitál p. Tř.) 75 let František Hájek (Nečín)
65 let Janka Pálková (Příbram) 85 let Rudolf Dominik (Trh. Dušníky)
70 let    Jiří Šimek (Nečín) Blahopřejeme

24. 6. 1942 byla vypálena obec Ležáky. Všichni dospělí (18 žen a 16 mužů) byli v Pardubicích popraveni, 11 dětí
zavražděno v plynovém voze v Chelmnu

25. 6. 1942 byl popraven (spolu se svým otcem Jaroslavem) komunistický novinář, významný atlet Slavie Praha,
reprezentant ČSR a držitel čs. rekordu v běhu na 800 m a 400 m překážek Evžen Rošický. K uctění
jeho památky se v letech 1947 – 1989 konal pražský atletický mítink Memoriál Evžena Rošického

2. 7. 1917 v bitvě u Zborova poprvé bojovaly československé vojenské jednotky jako samostatné uskupení
5. 7. 1997 na Moravě a ve východních Čechách začaly katastrofální povodně. Během dvou týdnů si záplavy

vyžádaly 54 životů a způsobily obrovské materiální škody

Májové zamyšlení
V Trhových Dušníkách mají staročeské máje velkou

tradici. Nám dříve narozeným „Dušničákům“ se určitě
okamžitě vybaví postava skvělého organizátora a hlav-
ního „májovníka“, tzv. kecala, doktora Minaříka. Když
přivedl průvod mladých hochů, májovníků, do jednotli-
vých stavení, svým skvělým řečnickým uměním nejen
přesvědčil pantáty a panímámy, aby mu ochotně svěřili
svou dcerku jako partnerku pro některého z hochů, ale
i pobavil všechny přítomné. Od posledních klasických
májů uběhla již drahná léta. Z některých tehdejších
májovnic a májovníků jsou už nejen maminky a tatínko-
vé, ale i babičky a dědečkové. Těžko se najde někdo, kdo
by rád na tyto okamžiky nevzpomínal. “ Bylo by dobré se
k této tradici vrátit,“ ozývaly se hlasy ze všech koutů.
Za své si to vzala v loňském roce skupina mladých lidí
a „Máje“ připravila. Sice v jiném pojetí, kdy nechodí prů-
vod od chalupy k chalupě, ale taneční páry zatančí bese-
du na návsi pod májkou. Občané tuto iniciativu nadšeně
přijali a zúčastnili se ve velkém počtu a pro značný
úspěch se „Máje“ v Trhových Dušníkách konaly i letos.

Bylo první májové odpoledne. Lidé se scházeli před
obecním úřadem, kam je vábila vůně domácích nazdobe-
ných koláčků, určených k ochutnávce, rozložených na
prostřených stolech. Dílo to celé řady dušnických žen.

Sluníčko nám letos přálo, zlatými paprsky doslova roz-
svítilo načinčanou náves, uprostřed níž se majestátně ty-
čila májka, od pradávna jedna ze symbolik tohoto dne.

Po slavnostním zahájení a zalití májky zástupci obce
a spolků, samozřejmě čím jiným než dobrým pivem, všich-
ni netrpělivě očekávali taneční vystoupení osmi párů.

Tóny příjemné hudby vyzvaly loni vzniklý dušnický
taneční soubor, aby zahájil Českou besedu. Rozevláté
žluté sukénky tanečnic, jako zlaté pampelišky, se k to-
muto dni plnému slunce náramně hodily. Vystupující
letos přidali ještě taneček samotných májovnic. Překrás-
né vystoupení, ale i vzpomínky na své mládí, vykouzlily
na tvářích a v očích úsměv, či dokonce i nějakou tu sl-
zičku. Co říci na závěr? Akce se vydařila, ostatně jako
všechny ostatní, které se v posledních letech v této obci
konají. Namátkou uvedu jen některé -  čarodějnice, zdo-
bení vajec, zdobení velikonočního stromu, pohádkové
dny na hřišti, lampionové průvody, Mikuláš, ale i další
akce jako oslava MDŽ, zdobení vánočního stromu, vá-
noční zpívání o Štědrém dnu, sportovní turnaje, akce
hasičů i sportovců. Prostě Trhové Dušníky je obec, kte-
rá žije. Na „Májích“ jsem zaslechla rozhovor několika
opodál stojících dívek: “ Moje maminka byla super, ale
i táta byl hotový tanečník. Holky, aby už jsme byly vel-
ké a mohly jsme to také zkusit.“  A tak dodávám, obec
nejen žije, ale bude se jí určitě dařit i v budoucnu.
A nám dospělákům nezbývá, než vytvořit pro to podmín-
ky, z nichž jednou z nejdůležitějších je zachování míru.

Marie Borzová
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Vladislav Vančura  (23. 6. 1891 Háj u Opavy – 1. 6. 1942 popraven za heydrichiády
v Praze Kobylisích)
jeden z největších českých spisovatelů, prozaik, dramatik, publicista a filmový scénárista. Význačný
představitel meziválečné umělecké avantgardy a levicové inteligence spjaté s KSČ. Jeho dílo vyniká
nevšedním slohem, který je charakteristický dlouhými souvětími, přechodníky, archaismy a také infi-
nitivem končícím na "-ti". Z jeho děl uvádíme romány Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná,

  Jan Noha: Jeden druhému
Člověk člověku světlem by měl být, Člověk člověku sluncem je i stínem.    Člověk člověku v životě je vším.
snem, který zdá se, Každý má v sobě    Nejvíce láskou,
rukou, která vede. tichý, teplý kout,    kterou nechce zpět.
Člověk v člověku věrně by měl žít kam přijít můžeš po daleké cestě    Žijeme dny své s jejím tajemstvím,
a učit srdce zpívat živou píseň, stisknout si ruce,    které je chvíli domov,
mlčí-li snad či zpívat nedovede. snít a spočinout.    chvíli svět.

Rozmarné léto, Konec starých časů, Markéta Lazarová, Luk královny Dorotky (mnohé byly zfilmovány). Nedokončeny
zůstaly jeho Obrazy z dějin národa českého.
Pro děti napsal pohádkovou knížku Kubula a Kuba Kubikula.
Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. Sloupec téměř
neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se střídaly v sledu míšených
karet. „Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud neš)astným. Je chlad-
no a můj dech, jakkoli jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný,
abychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu?“ Rozmarné léto

Dne 22. 5. 2017 proběhlo 28. zasedání zastupitelstva
města Příbram. Jednání začalo v 16 hod. a opět skončilo
před 20. hodinou. Zdá se, že se i v Příbrami začíná blýs-
kat na lepší časy a jednání jsou věcnější s méně osobní-
mi konflikty a odbočkami od tématu, což se na výsledku
velmi kladně projevuje.

Program jednání původně obsahoval 19 bodů, byl však
rozšířen o narovnání vztahů s MTStav Příbram, s.r.o.,
ve věci lanového centra na Rynečku.

Hned na začátku jednání jsme se vrátili k bodu Koncep-
ce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku, přeru-
šeném na minulém jednání, aby se k němu mohli vyjádřit
občané na veřejném projednání dne 9. 5. 2017. Bohužel
tuto možnost využilo jen velmi málo občanů města. Zastu-
pitelstvo se přiklonilo k variantě IV. s režimem likvidace
8 hod. denně 5 dní v týdnů, tedy likvidaci za 21 let. Po vy-
hodnocení první fáze prací z hlediska dopadů na obyvatele
bude možno uvažovat i o variantě prací na 8 let, která
předpokládá provoz 24 hod. denně a 7 dní v týdnu.

Hned další bod vyvolal trochu emocí, protože se týkal
prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody Zdaboř a Ry-
neček společně s prodejem Příbramské teplárenské a.s.
insolvenčním správcem. Společný prodej umožní vyšší

Z jednání příbramského zastupitelstva
cenu, proto byl po debatě schválen. Současně byly
schváleny dotazy pro znalce, který PT a.s. a majetek
města ocení jako fiktivní podnik a určí podíl města na
celkové prodejní ceně.

Poněkud emotivní bylo i jednání o třech žádostech
o individuální dotace, které skončilo schválením dotace
100.000,- Kč pro 38. Ročník Rally Příbram, 120.000,- Kč
pro Spolek Prokop a 500.000,- pro Společně o.p.s., která
zajiš*uje služby pro Senior point. Snížení penále pro Pla-
vecký klub Příbram za pozdní vyúčtování na 2.000,- Kč
proběhlo více v klidu a byl schválen návrh Rady, protože
se jednalo o první přestupek.

I narovnání s firmou MTStav Příbram, s.r.o. proběhlo
pouze s malou debatou, protože jsme si všichni vědomi,
že situaci je třeba řešit rychle, což by soudní spor neu-
možnil, Takhle dojde k přestěhování prvků lanového
centra na Nový rybník již v rámci probíhajících staveb-
ních úprav koupaliště, bude zjištěna jeho bezpečnost
a na Rynečku vyrostou nové prvky hřiště tak, aby bylo
bezpečné.

V dalších bodech jsme již řešili standardní problemati-
ku prodejů malých pozemků, a to je již bezproblémové.

Mgr. Jiřina Humlová

 Levicové kluby žen jednaly v Kroměříži
Je pátek 19.5. a do Kroměříže se sjíždějí levicové kluby žen na celorepublikové setkání. Na programu mají kromě

organizačních záležitostí také besedu s poslankyní Kateřinou Konečnou a v sobotu besedy s pplk. v. z. MUDr. Mar-
kem Obrtelem na téma „Pryč z NATO a jak na to“ a s profesorkou Procházkovou pod názvem „Vzpomínka na Lud-
víka Svobodu“. V odpoledních hodinách jsme se zúčastnily ve skupinách návštěvy Květné zahrady, muzea v Kroměříži
a Podzámecké zahrady. Členky RR byly přijaty v Dětském domově Štěchovice.

V pátek i v sobotu večer hrála hudba k poslechu i tanci a páteční večer byl zpestřen velmi pěknou módní přehlídkou.
Klubová vystoupení jsme zhlédly v sobotu večer. Zábavu zpestřila bohatá tombola. Po dobu celorepublikového setkání
se o nás starala členka Levicového klubu žen z Kroměříže. Všechny měly bílé halenky s růžovou šálkou, což na kaž-
dého udělalo na první pohled dobrý dojem. Věra Svobodová, předsedkyně LKŽ Příbram


