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Předvolební zamyšlení
Za necelé dva měsíce budou opět obča-

né České republiky rozhodovat o své
budoucnosti na další čtyři roky. Čekají
nás volby do Poslanecké sněmovny.
Je to chvíle, abychom se zamysleli nad
uplynulým volebním obdobím a zvážili,
komu dát pro příště svůj hlas. Vím, že
to pro mnohé spoluobčany nebude roz-

hodování možná snadné, nebo� o jejich přízeň se tento-
krát uchází mimořádně vysoký počet politických stran
a hnutí. Navíc volby přicházejí v době, kdy prý česká
ekonomika překvapuje silným a rychlým růstem a níz-
kou nezaměstnaností. Avšak stejně rychle jak roste eko-
nomika v ČR se i rozevírají nůžky mezi úzkou částí
velice bohatých elit a velkou částí lidí, která stále nedo-
sáhne na průměrnou měsíční mzdu či žije z velice níz-
kých důchodů. Jsem proto přesvědčen, že stojí zato
zamyslet se, nakolik se nám občanům žije v České re-
publice dobře a nakolik byla předchozí vláda úspěšná.

Je to závažná otázka, protože problémy, které sužují
naší zemi jako korupce a byrokracie, zdaleka vyřešeny
nebyly. Zákony, které pod těmito hesly vládnoucí koalice
protlačila, spíš tyto věci zamlžily nebo přímo posílily.
Přispěla k tomu i neochota vládnoucí ČSSD, hnutí ANO
a KDU-ČSL bavit se věcně s opozicí a slyšet na její
rozumné návrhy. Na vnitropolitické scéně jsme byli
v končícím volebním období rovněž svědky řady politic-
kých afér, které ke stabilitě a dobrému jménu naší země
nepřispěly. Navíc tyto aféry značně omezily činnost
vlády nejrůznějšími vnitřními spory. Sociální demo-
kracie nebyla schopná dostát svým předvolebním slibům,
například ohledně církevních restitucí. Naopak podléha-
la plně tlaku proamerické občanské aktivistické skupi-
ny tzv. Rekonstrukce státu. Slabá role sociální demokra-
cie se ukázala i tím, když ve vládě tolerovala a neustále
chválila paktování KDU-ČSL s pohrobky sudetoněmec-
kého landsmanšaftu. Ministři české vlády se poprvé
v historii znovu a znovu omlouvali za výsledek druhé
světové války, klaněli se potomkům zákonně odsunutých
sudetských Němců a hojně navštěvovali sudetoněmecké
srazy.

Je pravdou, že vláda sice činila některé sociální kroky,
např. čtyřikrát zvýšila minimální mzdu a platy v někte-
rých sektorech veřejné správy. Nelze však opomenout,
že zde na ni nezanedbatelný tlak vyvíjela KSČM a odboro-
vé svazy. ČSSD např. pro odpor pravicové opozice, KDU-
ČSL a hnutí ANO nenašla odvahu již prosadit novelu
zákoníku práce, v níž by se výrazně zvýšila ochrana
zaměstnanců. Ve vztahu k sudetoněmeckému landsmanšaf-
tu, Evropské unii, SRN a USA však vláda ještě více po-
sílila polokoloniální postavení naší země vůči nim.

To vše se děje v době, kdy se výrazně vyostřuje mezi-
národní situace. Velmoci kolem České republiky pod tak-
tovkou USA, Francie, Německa a NATO stále více
balancují na hraně válečného konfliktu s Ruskou federací
a ohrožují tak světový mír. ČR je do tohoto dění víc a víc
svou současnou vládou vtahována. A to jistě není v zá-
jmu našich občanů, ale i lokální velké válečné konflikty,
např. ty v Libyi a Sýrii, rovněž vyvolané výše zmíněný-
mi velmocemi, ženou do Evropy stále více uprchlíků.
Evropská unie nás nespravedlivě nutí přijímat tyto
uprchlíky na základě jí vymyšlených kvót. A zase
má Česká republika sklízet ovoce za někoho druhého,
aniž se řeší podstata vyvolané masové uprchlické vlny.

Vstupuji proto, vážení spoluobčané, do voleb s přáním,
aby se nic takového příště neopakovalo. Aby nadcháze-
jící období nepromrhalo období ekonomického růstu,
položilo základy trvalého udržitelného sociálního
systému. Také aby byla Česká republika vyvedena
z vazalství vůči diktátu velmocí a NATO a aktivně při-
spívala k dialogu, porozumění mezi národy a udržení
světového míru. Takový slib však neuslyšíte od žádné
pravicové strany ani hnutí ANO. Komunisté však chtějí,
aby se skutečně řešily problémy lidí žijících v naší zemi
a žilo se jim zde dobře. Komunistická strana Čech a Mo-
ravy k tomu nabízí jak svůj volební program, tak devizu
nejcennější. Jsme jedinou politickou stranou, které
nikdy neopustila svůj program, své volební závaz-
ky. Myslím, že pro vás voliče je to důvod k zamyšlení,
proč dát svůj hlas právě naší straně, KSČM.

Stanislav Grospič
vedoucí kandidát KSČM ve Středočeském kraji

ZVEME VÁS NA PŘEDVOLEBNÍ AKCE
• 11. září 2017 od 16 hodin do restaurace U Švejka v Příbrami
• 23. září 2017 na Slavnost Haló novin, kde se představí kandidáti do PS PČR. K poslechu zazpívá

Richard Sacher, na závěr se pokocháme hudebním programem Křižíkovy fontány. Tradičně bude do Prahy
vypraven autobus, přihlášky do 15. září na OV KSČM Příbram

• 30. září 2017 od 16 hodin do Kulturního domu v Dobříši na Čaj o páté. K tanci a poslechu hraje hudba
pana Fr. Š�astného

• 6. října 2017 od 16 hodin na koupaliště v Rožmitálu pod Třemšínem
• 19. října 2017 od 16 hodin na závěrečný mítink na náměstí 17. listopadu v Příbrami
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Představujeme kandidáty do PS PČR

Budou Brdy dál zásobárnou vody?
Po roce 2007 jsme v pravém

slova smyslu bojovali za to, aby
nám v Brdech nevyrostl radar
americké armády. Po více jak
třech letech bylo dobojováno
a Brdy zůstaly pro výcvik naší
armády, útvarů ministerstva vni-
tra, Policie ČR, hasičů a dalších.
Do jinecké posádky byl dokonce

z Pardubic přestěhován jeden dělostřelecký oddíl s cílem
úspory nákladů na výjezdy do prostorů pro výcvik a os-
tré střelby. Žel, díky odbornému návrhu ministra za
ODS p. Vondry, došlo ke zrušení vojenského výcvikové-
ho prostoru Brdy. A tak jak dělostřelci z Pardubic, tak
i zbytek tehdy ještě 13. dělostřelecké brigády musí jezdit
střílet ze svých děl nejen po vojenských výcvikových
prostorech v ČR, ale i do zahraničí. Spočítal si někdo,
kolik stát „ušetřil“? Spočítal někdo utrpení vojáků, kte-
ří pracují v Jincích a bydliště mají po celé republice?
Kolik rodin se díky odloučení vojáků rozpadá? Jaký to
má vliv na děti vojáků?

V Brdech a v okolí, pro klid veřejnosti, vznikla CHKO.
Prostor se otevírá turistice a začínají první problémy.
Udrží se původní flora a fauna? Kolik to daňové poplat-

níky bude stát? Co s nepořádkem, který turistika přiná-
ší? Kdo udrží turisty na vyznačených stezkách?
Jak dlouho budou lidé nacházet v prostoru nevybuchlou
munici? Podaří se udržet nezastavitelnost původního
vojenského prostoru nebo nově vznikající územní plány
na ministerstvu pro místní rozvoj už s výstavbou počí-
tají?

Největší obavu mají ale obyvatelé kolem Brd o zacho-
vání množství a kvality vody. Většina okolních obcí
a měst je na vodě z Brd závislá. Na setkávání starostů
z okolí Brd o této otázce dost často diskutujeme, vymě-
ňujeme si poznatky, hledáme finanční prostředky
na úpravu vody, nové zdroje na rozšiřování vodovodů
a kanalizací do místních částí našich měst a obcí. Hladi-
ny podzemních vod v soukromých studních klesají. Stře-
dočeský kraj je navíc druhý nejhorší v ČR v procentuál-
ním napojení občanů na vodovod a kanalizaci. Proto je
z naší strany takový tlak na výstavbu nových vodovo-
dů, proto je čím dál větší strach o zdroje vody. Strach
o její kvalitu. Voda je základní životní potřeba,
a proto budeme této otázce věnovat velkou pozor-
nost. To musí být hlavní úkol i budoucích poslanců
Parlamentu ČR. RSDr. Josef Hála

starosta městyse Jince

Zdravotnictví versus zdraví

Kritikům minulého režimu
Vážení kritici minulého režimu, ukažte jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyví-

jet a vyrábět trysková a dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary,
motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily,
námořní lodě, tanky, špičkové sklářské, porcelánové a textilní výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět
kvalitní legovanou ocel a hutní výrobky vyvážet do celého světa. Pyšnil se výrobou bezkonkurenčního piva, úrovní
zdravotní péče či školní výchovy. Národ, který byl nejen naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě,
těžbě uhlí a nerostných surovin, ale některé svoje přebytky nabízel na vývoz, byl bez jediné koruny dluhu, nao-
pak se značnými pohledávkami v zahraničí... atd., atd. Dnes jsme pouze montovna automobilů. Nepatří nám v naší
zemičce ani pivovary, bankovní ústavy, ale ani pitná voda. Byli jsme velmi schopný národ, to však kritici režimu
nechtějí slyšet. Setrvávají na svých nesmyslných tvrzeních o potřebě provázanosti s „vyspělým Západem“, který si
nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich "šunto-produkty"!!! ng

Když se ptali Dalajlámy, co ho na li-
dech a lidskosti nejvíc překvapuje, od-
pověděl: „Lidé. Protože obětují zdraví,
aby vydělali peníze, potom obětují pení-
ze, aby znovu získali zdraví, potom se
tak znepokojují minulostí a budouc-
ností, že si neužívají přítomnosti, a tak

nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak,
jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho,
aby předtím žili.“ V těchto slovech spatřuji velikou moud-
rost, která naprosto vystihuje dnešní uspěchanou dobu.

Většina z nás si myslí, že se ho nemoc a stáří netýká.
Bohužel to je velký omyl! I já jsem měl podobný pocit ne-
smrtelnosti. Můj pohled na tento problém se radikálně
změnil s mým nástupem k Zdravotnické záchranné služ-
bě, kde pracuji již více než deset let. Díky své práci se
každodenně setkávám s různou problematikou týkající
se zdraví a často i sociální oblasti.

Vím, že otázka zdravotnictví je v dnešní době velmi
diskutované téma. Začínáme poci�ovat nedostatek prak-
tických i zubních lékařů, snižuje se dostupnost někte-

rých lékařských oborů, zhoršuje se ošetřovatelská péče
díky nedostatku nelékařských pracovníků, sester, ošet-
řovatelek, sanitárek. Naší snahou je tento trend úpad-
ku zastavit za podpory motivačních programů pro celé
spektrum pracovníků ve zdravotnictví.

S problematikou zdravotnictví úzce souvisí ale i sociál-
ní oblast. Díky demografickému vývoji přibývá občanů,
kteří potřebují pomoc společnosti. Bohužel tato oblast
není pro většinovou společnost atraktivní. Důvodem
je vysoká finanční a časová náročnost této práce. Myslím
si, že i přesto si tento okruh lidí zaslouží naši pozornost.

V obou sférách jsem již aktivně zapojen. Jsem členem
Zdravotního výboru Středočeského kraje a členem
dozorčí rady Oblastní nemocnice Příbram. Jsem rád, že
mohu svou prací přispívat k řešení problémů v těchto
oblastech. Touto problematikou bych se chtěl zabývat
i nadále.

Chceme-li pro sebe něco udělat a změnit současný stav,
je třeba přijít k volbám a projevit tak svůj názor.
Nenechávejte si ho pro sebe !!!

Mgr. Jindřich Havelka, DiS.
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Př ipomínáme

1. 9. 1992 na dálnici Praha – Brno havaroval vůz, jenž vezl A. Dubčeka. Ten na následky zranění 7. 11. zemřel
2. 9. 1947 vláda zamítla komunistický návrh na zavedení tzv. milionářské dávky

  5. 9. 1962   na Karvinsku dosáhli vrtači při hledání zásob uhlí rekordní hloubky 1927 m
  5. 9. 1972 arabští teroristé přepadli izraelskou olympijskou výpravu na XX. letních olympijských hrách v Mni-

chově. Zavraždili 2 sportovce a 9 rukojmích. V přestřelce s policisty bylo zabito 5 Arabů a jeden
mnichovský policista

13. 9. 1942 začal německý útok na Stalingrad
14. 9. 1937 zemřel první prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Prezidentem byl zvolen

čtyřikrát (v roce 1918, 1920, 1927 a 1934, abdikoval roku 1935)
25. 9. 1957 v Řeži u Prahy byl uveden do provozu první čs. jaderný reaktor
29. 9. 1942 v Krasnodaru vznikla legendární komsomolská odbojová organizace Mladá garda

O vyhnání Čechů
Členové Klubu českého pohraničí z Jinec se při své návštěvě be-

rounských hraničářů setkali v Berouně s Miluší Krejčovou z Hýsko-
va, která zažila vystěhování Čechů z českého pohraničí před druhou
světovou válkou.

Na veřejnost se hojně dostávají stížnosti, jak špatně jsme se zacho-
vali k Němcům po skončení 2. světové války tím, že jsme je odsunuli
na západ. Do Říše, kam mnozí z nich tak chtěli.

Svědci té doby ale hovoří jinak. Zejména ti, kteří prožili v pohrani-
čí období, které těsně předcházelo Mnichovu. Jednou z nich je Miluše
Krejčová, která tehdy bydlela v Kolešovicích. Její rodiče si tam hor-
ko těžko postavili domeček a plánovali si, že budou spokojeně žít.

Dne 22. 8. 2017 uplynul rok, kdy odešel z našich řad dlouholetý předseda
OV KSČM Příbram, člen Zastupitelstva Středočeského kraje, Zastupitelstva
města Příbram a člen Rady ÚZ Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska

RSDr. Jiří Svoboda  z Příbrami.

Stálé zdraví, pohodu a optimismus
září
70 let Václav Hrzal  (Hvož�any - Volenice) 85 let    Jarmila  Vitásková  (Rosovice)
75 let Jaroslav Květ  (Milešov) 90 let    Adéla Červená  (Podlesí)
80 let   Jaroslava Urešová  (Kamýk nad Vltavou)

Blahopřejeme

Čest  j eho  památce ! OV KSČM Příbram

Němci tam však českým obyvatelům velmi znepříjemňovali život. Jejich agresivita stoupala a dosáhla těžko snesitelné
intenzity. Vše vyvrcholilo po podepsání Mnichovské dohody zabráním pohraničních území. I v Kolešovicích se ujali
vlády Němci. Češi byli nuceni se odstěhovat. Většina tak učinila hned. Zůstaly jen čtyři rodiny, mezi nimi i Pražákovi
s již zmíněnou osmiletou dcerou Miluškou. Nechtěli se vzdát baráčku, na který měli ještě nesplacenou hypotéku.

České školy na zabraném území nebyly. Miluška mohla ale zpočátku chodit do vedlejší vesnice Kněževes, která
byla už na českém území. Přes nově vytvořenou hranici mohla chodit díky propustce. Ale i o tu však brzy Pražáko-
vi přišli. Děti musely do německé školy v Kolešovicích, ale německy vůbec neuměly. Začalo další ponižování. Nako-
nec ale byla i tato rodina vystěhována. Paní Krejčová nám líčila, jak pracně museli hledat nové ubytování, přestože
měli dům. I když v něm bydleli cizí Němci, celou válku ho Pražákovi spláceli a po osvobození měli to velké štěstí,
že se do něho mohli vrátit. Kdo to nezažil, si těžko může představit to utrpění, které musela školačka zažít. Věznění
maminky, smrt sourozence…

Pro dnešní vládce jsou ale „hrdinové“ ti, kteří se po odsunu Čechů z pohraničí nastěhovali do již hotového domeč-
ku Pražákových. Jak neuvěřitelné!

O skutečných nespravedlnostech a obětech z 30. let se toho dnes moc neví. Netuší to ani rodiče současných dětí,
neznají to ani učitelé. My měli to štěstí, že jsme se v Berouně setkali s Miluškou Krejčovou z Hýskova, která byla
ochotná nám malou část ze svého smutného příběhu svěřit. Snad ještě stihneme (já i čtenáři) zaregistrovat a zveřej-
nit víc takových vzpomínek, aby se i dnešní mladá, ale i střední generace dozvěděla pravdu.

Miroslav Maršálek, foto Marie Maršálková
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Petr Bezruč  (15. 9. 1867 Opava – 17. 2. 1958 Olomouc)

vlastním jménem Vladimír Vašek, autor dvou básnických sbírek. Od února 1899 se začaly objevovat
v Besedách Času básně pod pseudonymem Petr Bezruč, později vyšly pod názvem Slezské písně.
Obsahují především balady (Ostrava, Maryčka Magdonova) a intimní lyriku (Jen jedenkrát).
Za 1. světové války byl zatčen pro domnělé napsání protirakouských básní. Samostatnou báseň Stuž-
konoska modrá vydal až na začátku 30. let 20. stol. Vyjadřuje v ní svůj smutný osud a zklamání
z poměrů v ČSR.

  František Halas: Povstání
Pomalu nabíjel vlekovleký čas Moréna hněvu orly blesky křižovaná Vraždili tamti na potkání
do nebe až rostly rakvově zbarvená drala úbočí Viselci na ně jazyk vyplázli
šeptaly Co a jak listnáče čekání Časován byl čas Doliny hory tály přeběhlíky
Zakukala kukulienka Volala Banská Bystrica Pádem postrčil k svobodě zemi
slobodienka Teplaly knoflíky přijímačů Jan Šverma Šverma Jan

(zkráceno)

Připomenutí Slovenského národního povstání
Jsou události, které se pro své mravní a lidské postoje

řadí k nesmrtelným. K nim nesporně patří i SNP.
Slovenský stát opustil Československou republiku na

základě dohody s Hitlerem 14. března 1939 a slovenský
sněm vyhlásil vznik samostatné Slovenské republiky.
Základním politickým systémem se stal klerofašismus.
23. června 1941 vyhlásil válku Sovětskému svazu. S po-
dobným vývojem se nesmířili slovenští vlastenci.

Byla založena Slovenská národní rada jako odbojový
orgán. Zhruba po roční přípravě 29. srpna 1944 zahájili
Slováci spolu s jednotlivci z evropských národů a sloven-
skými partyzánskými skupinami ozbrojený odpor – Slo-
venské národní povstání. Bylo odpovědí klerofaštickému
režimu, který požádal Hitlera o vojenské obsazení Slo-
venska. Pro zahájení SNP se naplnila řada vnitřních i
mezinárodních podmínek. Na výzvu zřízeného Vojenské-
ho ústředí SNP se k povstalcům přidala řada vojenských
posádek. V krátké době povstalci ovládli přibližně dvě

třetiny slovenského území. Na pomoc SNP byla urychle-
ně zahájena Rudou armádou Karpatsko -dukelská ope-
race. Současně vyvstaly i problémy. Němcům se podařilo
odzbrojit dvě východoslovenské divize, což znemožnilo
podporu Rudé armádě při překročení Karpat. Přisouva-
né německé útvary z Čech a ustupující německé útvary
z Ma
arska dokázaly obsadit centrum povstání – Ban-
skou Bystrici a bojovníky SNP zatlačit do hor. Zde
při přechodu přes Chabenec v Nízkých Tatrách zahynul
10. 11. 1944 Jan Šverma. Část partyzánských jednotek
se přesunula na Moravu.

Přes organizační a další problémy, které ovlivnily vý-
sledek vojenské části, se SNP stalo nedílnou součástí ce-
losvětového boje proti fašismu. Slovenský lid prokázal
svou vůli budovat nový svět. Zamysleme se proto nad
rozdělením blízkých národů. Připomeňme si domácí
i zahraniční síly, které stály nad rozdělením a součas-
ným stavem obou našich bratrských republik.

Vokurka Václav

Ocenění za práci s mládeží
29. června 2017 předal předseda Oblastního výboru Českého

svazu bojovníků za svobodu Příbram Ing. Zdeněk Rerych  čest-
né uznání Ústředního výboru ČSBS Praha učitelce Základní
školy Březnice Mgr. Ivaně Ševrové. Ocenění bylo předáno za
přítomnosti ředitele školy Mgr. Miroslava Bělky. Při předání
Ing. Rerych  zhodnotil význam činnosti učitelky pro společnost,
která dlouhá léta žáky pravdivě informuje o událostech 2. svě-
tové války, vychází z dostupných materiálů i ze vzpomínek
samotných účastníků. Vede děti k tomu, aby od svých rodičů
a prarodičů získávaly poznatky a vzpomínky z tohoto období.
Velkou zásluhu má v tom, že každoročně v květnových dnech
přivede děti na místní hřbitov a seznamuje je se jmény březnic-
kých občanů, kteří se nevrátili z koncentračních táborů a dalších vězení. Také se jmény třinácti březnických obča-
nů, kteří byli 10. května 1945 postříleni ustupujícími nacisty.

Děti v den pietní vzpomínky na oběti 2. světové války přinesou květiny a vyzdobí pomník padlých i hroby pohřbe-
ných březnických občanů. I za to patří poděkování paní učitelce Mgr. Ivaně Ševrové.

Za Oblastní výbor ČSBS Příbram Vlasta Forejtová


