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Tříkrálová koleda
V sobotu 5. ledna se v Příbrazi
konala již počtvrté koleda tří
králů. Dvanáct koledníků šest

hodin obcházelo Příbraz
a vzorně koledovalo. Udělali
velkou radost nejen seniorům
a o to nám každoročně jde.

Obnovovat dávné tradice a dělat
přitom radost nejen svým

blízkým. Děti koleda moc bavila
a odměna v podobě sladkostí
byla jen třešničkou na dortu.

Foto: Markéta Blažková
(pribraz.rajce.idnes.cz)

Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Místo lávky měli
opravit cestu
Vážená redakce, dne 4. 1. 2013 byl
otištěn ve vašem deníku příspěvek
p. Bočka Lávka je zbytečná. Bydlím
na Dobré Vodě a často chodím od
trolejbusu ze S. Vrbného okolo Dob-
rovodského potoka. S p. Bočkem
plně souhlasím. Nový mostek, po-
kud se stavěl, měl být umístěn dále,
t.j. spíš ke konci slepé ulice. Tam by
byl určitě prospěšnější. Také uvádě-
ná cena za jeho zhotovení cca 1 mi-
lion korun je opravdu nehorázná.
Za takové peníze mohla být oprave-
na cesta vedoucí okolo potoka ze
S. Vrbného k Dobré Vodě.
Bývala to krásná vycházková a re-
kreační cesta pro všechny věkové
kategorie. Nyní je v katastrofálním
stavu. Též utrpěla výstavbou no-
vých domů v okolí. Přitom slouží
i těmto obyvatelům. Snad naši
představitelé města Č. Budějovice
a Suchého Vrbného ve spolupráci
s Dobrou Vodou najdou způsob
a především prostředky, jak tento
stav napravit. Pokud naše společ-
nost má na různé megalomanské
projekty, neměl by být problém na-
jít peníze na opravu jedné užiteč-
né a hromadně využívané cesty.
Vlasta Janoušková
Dobrá Voda

Komunisté nesmějí
ovládat české školy
Narodil jsem se záhy po komunis-
tickém puči v roce 1948, a patřím
tedy ke generaci, která prožila vel-
kou část života v období totality.
Jako dítě jsem nevěděl nic o kru-
tých věznicích, táborech nuce-
ných prací, mučení a popravách.
Ale přesto jsem už tehdy chápal,
že něco není v pořádku. Rodiče
mne vždy učili nebát se a mluvit
pravdu – teď mi ale přikazovali,
abych se nikdy nezmiňoval o je-
jich názorech na politické událos-
ti kamarádům nebo učitelům ve
škole. Začal jsem si všímat stra-
chu, který vládl všude kolem, pro-
tože komunistický režim si ho vy-
nucoval i sítí všemožných špic-
lů-kádrováků, domovních důvěr-
níků a spolehlivých členů strany
ochotných zavděčit se mocným
za jakoukoli cenu. To jsem po-
znal i sám na sobě, když jsem
z prostého odporu k nucené stád-
nosti odmítl veřejně vstup do Pio-
nýra a vyděšená a vzteklá třídní,
která se bála vyhazovu, potresta-
la celou třídu a pak poštvala spo-
lužáky, aby si to se mnou vyřídili.
Totalitní režim deformoval nejen
charaktery učitelů a studentů, ale
uchyloval se i k oficiálním lžím
v podobě zpotvořených učebnic,
zákazu nepohodlných spisovate-
lů a neuvěřitelných škrtů v dílech
klasiků.
Totalitní režim donutil tisíce lidí
odejít ze země. Mnohdy riskovali
život, aby mohli žít na svobodě,
a mnozí z nich přitom byli zavraž-
děni ozbrojenci, kteří hlídali zad-
rátované hranice jako velký kon-
centrační tábor. Patřil jsem
k těm, kterým se podařilo odejít
na svobodu – emigrovat do Spoje-
ných států. Spolu s mnoha další-

mi emigranty jsem uvítal sameto-
vou revoluci v roce 1989 a věřil,
že se návrat k totalitě už nebude
nikdy opakovat. Mnozí z nás se
vrátili domů – a už po návratu
jsme žádali, aby komunistická
strana byla pro své zločiny zaká-
zána nebo alespoň aby neměla
přístup do parlamentu. To se ale
kupodivu nikdy nestalo a dnes se
jeví znovu reálnou hrozba návra-
tu komunistů k politické moci a s
tím i hrozba návratu totality – byť
možná v jiné a jak věří mnozí, ně-
jaké mírnější formě.
K tomu návratu jim pomáhají na-
ivní sociálně demokratičtí hejtma-
né, kteří se s pomocí komunistů
chtějí udržet ve svých křeslech. Je
to velmi krátkozraká politika, kte-
rá se může vymstít nám všem.
KSČM se nikdy nedistancovala
od někdejší komunistické politi-
ky, a je proto políčkem do tváře,
že členka strany, která má v pro-
gramu násilí, má vést krajské škol-
ství, ovlivňovat mocensky učitele
i mládež.
To odsuzují mnozí z těch, kteří
museli kdysi uprchnout ze
země,ať už žijí zde, nebo za hra-
nicemi. A pokud vím, plně pod-
porují protestní akce studentů a
profesorů v Českých Budějovi-
cích, sledují je a stojí za nimi.
Není možné souhlasit s tím, aby
komunisté ovládli naše školství.
A pan hejtman by si měl uvědo-
mit, že nemůže ignorovat protes-
ty studentů a odvolávat se při-
tom na vůli voličů. Ti ho sice zvo-
lili, ale nedali mu tím automatic-
ky mandát ke spolupráci s komu-
nisty a jejich dosazování na důle-
žitá místa.
Vladimír Kříž
spisovatel a publicista, člen Obce českých
spisovatelů a čestný člen Klubu cestovatelů
Globe

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

Lávka přes Dobrovodský potok
v Budějovicích stála milion korun.

Najděte si tu pravou dovolenou!
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Vaším objektivem Markéta Blažková nafotila tříkrálovou koledu v Příbrazi a snímky uložila na rajce.idnes.cz


