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Události v únoru 1948 žádným pučem nebyly
Od těchto památných dnů uběhlo
již dlouhých 73 let.
Proč si myslím, že
nešlo o nezákkoné
převzetí moci komunistickou stranou? Za prvé nebyly porušeny žádné
zákony tehdejší
ČSR a za druhé
byla tu obrovská
podpora pracujících mas. V roce
1989 šlo také o to, že lidé chtěli změny a nebýt znovu
podpory většiny pracujících, nebylo by převzetí moci tak
jednoduché.
Za tak dlouhou dobu se dá již srovnávat, zejména
v součsdném vládnutí kapitalismu v naší zemi. Je nutné
si vzpomenout co jednotlivé řežimy přinesly pro „obyčejné lidi. Pokud dnešní vykladači dějin jednoznačně odsuzují únor 1948 jako puč, hrůzu horší než válka, tak
mohu oponovat tím, že rok 1989 tak zvaná „Sametová
revoluce“ byla vlastně majetkovýn převratem, který se
projevoval v plné nahotě v 90. letech minulého století.
Vývoj po roce 1948 byl poznamenán politickou nestabilitou a nastávající studenou válkou. Za některá špatná rozhodnutí se komunisté již mnohokrát omluvili. Jde
o to, že byla úplně jiná Geopolitická situace. Dnes se
často mluví o lidských právech. Budování nové společnosti přes veškerá embarga západu přijalo a nakonec dokázalo naplnit nejzákladnější lidská práva. Socialistické
společenství uzákonilo právo na práci, nároky na důstojné bydlení, zejména pak doslova nakrmit lidi a řadu
dalších, např. bezplatné zdravotnictví. Únor 1948 byl
také vyvrcholením toho, že si lidé dobře pamatovali jaká
byla 1. republika k obyčejným lidem nespravedlivá, jak
se zachovala Pravice v období před 2. světovou válkou.
Krize kapitalistického systému zrodila Hitlera a fašistické Německo. Proto má tento systém na kontě nejvíce
zničených životů a jeho bohatství i v současné době těží
z otroctví, vykořisování ostatních zemí a neuvěřitelné
akumulace kapitálu, který vlastní pár lidí a kteří ovládají svět. Proto prvními obětmi byli židé, ale také komunisté.

Zdroj: internet

Po válce se snažila budovat novou vlast většina poctivých pracujících i inteligence. Pokračovala výstavba přehrad, průmyslu, stavebnictví a dalších důležitých oblastí
nutných k životu. V letech 60. a 70. proběhla obrovská
výstavba bytů, podniky nabízely bezplatné půjčky a mladí lidé mohli využívat další výhody. Zemědělství se stalo
postupně soběstačným a konkurence schopným. Zemědělská družstva většinou prosperovala a život na venkově se stal vyhledávaným místem nejen k bydlení, ale
i k rekreaci.
Samozřejmě socialistický systém přinášel i řadu problémů, zejména v produktivitě práce apod. Celková úroveň života našich lidí šla nahoru. Industrializace Slovenska přinesla tomuto národu zlepšení jeho postavení
v rámci ČSSR i životní úrovni. Zhoršování ekonomické
situace a problémy vyvolané ve světě pak vedli k pádu
socialismu. Většina obyvatel chápala změny jako nutné!

Kapitalisté tu nebyli, proto se museli vytvořit
a to za každou cenu! Ano i za tu nejvyšší.
Divoká privatizace, nezákonné obohacování, ale
i vraždy. Nezaměstnanost, nejistota lidí. A to ještě
přišla „Kuponová privatizace“. Postupné rozkrádání majetku všech lidí. Havlova
amnestie a naprostá podřízenost
západu. Postupně se Česká republika stává montovnou Evropy.
Rozpadá se Československo, privatizuje se a rozprodává vše.
Zdeněk Borák

Všem jubilantům, kteří v únoru 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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Kam utekli voliči radikální levice
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a jak znovu získat podporu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přestože je v České republice velké množství lidí levicově orientovaných, rok od roku klesá podpora levicových
politických stran. Je proto nutné otevřít diskuzi o tom, proč tomu tak je, a jak hledat řešení pro obrácení tohoto
nepříznivého trendu. Posledním varováním jsou proběhnuvší krajské a senátní volby roku 2020, kde levicové strany zaznamenaly historický neúspěch.
Je třeba si uvědomit, že již neexistuje pouze jedna jediná voličská skupina jako v 19. a částečně ve 20. století, která
levicové strany podporovala. Předložená studie ukazuje, kam různé skupiny voličů levicových stran utekly, jaké
jsou jejich základní charakteristiky a jak je oslovit novými přístupy, které tito občané vyžadují. Pro tyto různé
skupiny občanů je třeba, aby je oslovili různí politici a různé političky (různých generací, různého tematického
zaměření apod.). Dělba práce mezi politiky umožní lepší uspokojení potřeb a zájmů občanů a zlepšení celkového
levicového výsledku ve volbách. Věřím, že vás studie zaujme a vznikne podnětná diskuze, která napomůže posilnění
levice.

Mgr. Jan Klán (*1982). Je český sociolog a politik. V letech 2010–2017 byl poslancem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Vystudoval sociální antropologii na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice a sociologii a veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Profesně se zabývá kritickou teorií společnosti a dalšími marxisticky orientovanými analýzami, sociologií politiky a také tématy, které rozvíjejí zahraniční levicové strany.

Připojí se ČR ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní?
Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW) vstupuje
právě v platnost. Zakazuje smluvním státům jaderné
zbraně »vyvíjet, testovat, vyrábět, získávat, vlastnit,
skladovat, rozmísovat, používat nebo hrozit jejich použitím«. ČR se nepřipojila. Proč? Ptá se mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí, jež na uvedené datum
upozornila. Podle ní je »éra jaderných zbraní oficiálně
u konce«. Není však jasné, píše se v tiskové zprávě podepsané Táňou Beaoui Bednářovou, proč Česká republika nepodporuje mezinárodní snahu zakázat jaderné
zbraně či proč stále vyváží zbraně do mnoha zemí světa.
Navzdory protestům států s jadernými zbraněmi je
TPNW důležitým opatřením na podporu celosvětového
zrušení jaderných zbraní.
Této smlouvy, která je otevřena k podpisu od roku
2017, bylo dosaženo díky 75 letům aktivismu v oblasti
jaderného odzbrojení občanskou společností, podporovanou starosty, poslanci a podobně smýšlejícími vládami,
od doby, kdy byly jadernými bombovými útoky v Hirošimě a Nagasaki prokázány katastrofické humanitární
následky jaderných zbraní. Mezinárodní organizace Svět
bez válek a násilí apeluje proto na média, »aby přerušila
ticho a zvýšila povědomí o tomto tématu«, na senátory,
poslance, prezidenta a vládu ČR, aby smlouvu podpořili.
Žádá také občany, aby apelovali na své zvolené zastupitele.
»Sedmdesát pět let po barbarském zničení Hirošimy
a Nagasaki je smlouva o zákazu jaderných zbraní, která
22. lednem vstupuje v platnost, opravdu důležitým milníkem v celosvětovém zápase proti tomuto typu zbraní
hromadného ničení. Bohužel mezi zeměmi ze všech kontinentů, které se ke smlouvě dosud připojily, chybí
ostudně i Česká republika, stejně jako ostatní členské
státy Severoatlantického paktu NATO,« řekl Haló novinám Milan Krajča, člen Výkonného výboru Světové rady
míru. »Podle Stockholmského mezinárodního institutu
pro výzkum míru je přitom dnes na světě celkem okolo
13 400 jaderných zbraní. Světová rada míru proto od
počátku smlouvu o zákazu jaderných zbraní podporuje

a požaduje po všech státech světa, aby se k ní bezodkladně připojily.« Ostatně počátek Světové rady míru je spojen se Stockholmskou výzvou za zákaz jaderných zbraní,
kterou, když ji před více než 70 lety iniciovala, podepsalo
celkem 273 470 566 lidí celého světa. Jednalo se tak
zřejmě o největší petici v historii, poznamenal Krajča.
Státy držící jaderné zbraně mohou odmítnout připojit
se k TPNW nebo být smlouvou vázány, ale nemohou
uniknout svým závazkům dosáhnout jaderného odzbrojení, domnívá se Svět bez válek a násilí. Souhlasily s tím
v úplně první rezoluci OSN, rezoluci VS OSN, která byla
přijata konsenzem. Článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní dále vyžaduje, aby státy, smluvní strany, dosáhly jaderného odzbrojení. Všechny státy jsou navíc vázány smlouvou a mezinárodním právem zakazujícím
hrozbu nebo použití jaderných zbraní, jak potvrdil Mezinárodní soudní dvůr v roce 1996 a Výbor OSN pro lidská práva v roce 2018, informuje platforma ve své tiskové zprávě.
U příležitosti zahájení platnosti této smlouvy pořádá
Svět bez válek a násilí mírový happening, který začne
předáním výzvy s peticí a symbolem míru origami jeřába
před Poslaneckou sněmovnou v Praze. Od 20 hodin promítne online dokumentární film španělského režiséra
Álvaro Oruse Začátek konce jaderných zbraní a také
online besedu s odborníky, kteří se zabývají tématem jaderného odzbrojování.
Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek
a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila
do více než 30 zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní
projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí,
osobností a politiků z téměř stovky zemí. V roce 2017
byla udělena Nobelova cena míru za přínos v procesu
sjednávání smlouvy o zákazu jaderných zbraní mezinárodní kampani ICAN (The International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons), jejíž je Svět bez válek a násilí součástí.
(mh), Haló noviny
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„Sociální bydlení v městysi Jince II“
Vestavba sedmi bytů v č. p. 28 (budova
bývalých Moserových lázní) byla zahájena v červnu m. r. K realizaci stavby
byla na základě výběrového řízení pověřena firma INVESSALES, s. r. o.
• hodnota díla je 16 mil. Kč
• poskytnuta dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program)
• termín dokončení v dubnu 2021
Fotoalbum: https://mim-jince.rajce.idnes.cz/Socialni_bydleni_II_-_Jince_2020/

Foto Miroslav Maršálek

Jince se věnují i seniorům
Koronavirová krize dopadá na každého. Důchodci nejsou výjimkou. V lednu proběhla ve sdělovacích prostředcích velká kampaň, týkající se očkování proti covidu 19. Registrace probíhá prostřednictvím internetu, což
není pro seniory jednoduchou záležitostí. Proto jim nabídl pomoc úřad městyse Jince. Hladní tíha této problematiky závisí na matrikářce Lucii Havrlíkové. Zapojili
se však i členové rady městyse.
V působnosti městyse je přihlášeno 53 osob v tomto
věku. O většinu z nich se dokáží postarat příbuzní. Přímé pomoci úřadu využily zatím dvě ženy. Tak jako většina ostatních s očkováním nespěchají. Před cestováním Městys při rozdělování roušek pro seniory
do vakcinačních center v Příbrami nebo v Hořovicích
dávají přednost očkování v místě i za cenu, že přijdou na řadu později. Pomoc se tedy soustře uje především
na poradenství.
Většina starších občanů podle L. Havrlíkové velmi oceňuje, že je tu někdo, kdo se o jejich situaci zajímá.
Miroslav Maršálek, radní městyse Jince

Ze zastupitelstva města Příbram
Dne 18. 1. 2021 se konalo 22. zasedání zastupitelstva
města Příbram. Program nebyl příliš rozsáhlýý – po doplnění 3 materiálů na začátku jednání měl pouze
15 bodů, do nichž nepočítám zahájení vč. informací
a schválení programu, různé a diskuzi vč. závěru, takže
to vypadalo, že jednání nebude tentokrát dlouhé.
Hned na úvod došlo v klubu TOP 09 k další již druhé
změně, když Mgr. Ciklerovou, která rezignovala z pracovních a zdravotních důvodů nejen na práci v zastupitelstvu, ale i na všechny funkce v orgánech zastupitelstva a rady, nahradil po složení slibu na úvod jednání
Jan Schneider, a ten byl zároveň v bodu 4. jednání dovolen i do kontrolního v ýboru.
Programu se týkal hlavně ekonomických a majetkových věcí a voleb přísedících Okresního soudu v Příbrami, o kterých si můžete přečíst, pokud Vás zajímají detaily, na webových stránkám Příbrami, takže jednání
bylo poměrně svižné a bylo i věcné.
Všechno se změnilo až při projednání bodu č. 13 - záměru prodeje městské chaty Granit na Zadově, který
rada předložila k projednání z důvodu dlouhodobé ekonomické ztrátovosti. Přiznám se, že jsem z předložených
materiálů nevěděla, jak se k tomu postavit, a proto mě
příjemně překvapil hned na začátku projednávání toho-

to bodu starosta Mgr. Konavalinka, když oznámil, že na
základě rozsáhlého rozboru ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města (SZM) Mgr. Slaby navrhuje, aby se chata neprodávala, ale jako poslední možnost pro její uchování v majetku města byla převedena
do správy SZM, protože úředníci města nemohou její racionální správu zajistit v rámci všech úkolů, které plní,
ale SZM má přece jenom jiné možnosti a hlavně zkušenosti. To, co se rozpoutalo pak, pro mě bylo šokem.
Debata, trvající více než 2,5 hodiny, semlela páté přes
deváté. Přitom základní problém, který provozování
chaty s vyšší využitelností než 25% obsazenosti zatím
bránil, byla především mizivá propagace. Oveřila jsem
si, že drtivá většina obyvatel Příbrami o této možnosti
ani neví, někteří se domnívali, že chata slouží pouze pro
zaměstnance města, což není pravda. Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, protože část debaty se opět zvrhla do osobních sporů. Rozhodující je závěr: zastupitelstvo schválilo rozhodující většinou návrh starosty ze začátku projednávání tohoto bodu a chata se prodávat zatím nebude, rada ji svěří do pronájmu SZM. Doufám, že
k prospěchu města, a že i lidé s menšími příjmy si tak
budou moci dopřát pobyt na Šumavě.
Mgr. Jiřina Humlová
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Připomínáme
7. 2. 1920 Československé legie a vláda sovětského Ruska uzavřely příměří, které umožnilo přesun Čechoslováků po transsibiřské magistrále a odtud do vlasti.
13. 2. 1945 Druhá světová válka: spojenecké letectvo zahájilo tři dny trvající bombardování Dráž an, jež si vyžádalo více než 25 000 obětí.
14. 2. 1970 Proběhlo první pokusné vysílání barevné televize v Československu - šlo o přímý přenos z Mistrovství světa v lyžování ve Vysokých Tatrách.
20. 2. 1975 Na náměstí Republiky v Praze byl otevřen obchodní dům Kotva.
21. 2. 2018 Byli zavražděni slovenský investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová.
Obrovské pobouření vyvolané touto vraždou vedlo posléze k pádu vlády Roberta Fica a prudkému
poklesu obliby vládní strany SMER.
23. 2. 1455 Johannes Gutenberg zahájil v německé Mohuči tisk tzv. Gutenbergovy bible.
24. 2. 2018 Česká reprezentantka Ester Ledecká vyhrála na Zimních olympijských hrách po superobřím slalomu v alpském lyžování i obří slalom na snowboardu. Stala se tak první sportovkyní v historii, co
na jedněch zimních olympijských hrách získala zlato ve dvou sportech.
25. 2. 1948 Únor 1948: pod nátlakem KSČ přijal prezident Beneš demisi demokratických ministrů, čímž komunisté vedeni Klementem Gottwaldem nastolili komunistický režim v Československu.
26. 2. 1991 Privatizace: v Československu byl přijat zákon o převodu majetku státu na soukromé osoby.

Pionýři pracují i v nejpřísnějším stupni PES
Oba oddíly Pionýrské skupiny Jince musí v současné době pracovat na dálku.
V pátém ani čtvrtém stupni PES není dovoleno provozovat zájmovou činnost.
Šachový oddíl jineckého Pionýra provádí schůzky dvakrát týdně prostřednictvím
internetové aplikace Google meet. Přibližně půlhodinové schůzky probíhají
ve středu a v pátek v podvečerních hodinách a soustře ují se především na nejjednodušší problematiku strategického vedení partií a organizační věci.
Kromě toho probíhají domácí soutěže, zabývající se taktikou a
prací s informacemi z internetu a jiných zdrojů. Dosud jich proběhlo 28 a počítá se s dalšími. Nejlépe si v nich vede žák 4. třídy
ZŠ Antonín Mezera z Královek.
V obou případech se jedná o provizorní činnost, což nezabrání
úbytku členů, ale ti, kteří se jí zúčastní se budou lépe zapojovat
do praktické činnosti po jejím obnovení.
Miroslav Maršálek

Antonín Mezera

Služba dluhového poradenství v Příbrami
Organizace Člověk v tísni, o.p.s., kromě jiných služeb, dlouhodobě poskytuje dluhové poradenství po
celé České republice. V rámci středočeské pobočky nabízí Člověk v tísni bezplatné dluhové poradenství
mj. i na Příbramsku.
Mezi nejčastější aktivity dluhového poradenství patří zejména zmapování pohledávek a porozumění struktuře dluhů, zmapování příčin předlužení, sloučení exekucí, podpora při komunikaci s věřitelem, exekutorem, insolvenčním
správcem, sepis a podání návrhů na oddlužení (akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR), podpora a asistence
po podání insolvenčního návrhu, sanace insolvenčních návrhů podaných jiným subjektem, orientace a obrana v nalézacím a exekučním řízení. Kromě výše popsaných oblastí spolupráce s klienty řešíme různorodé problémy spojené
s problematikou pracovně právních vztahů, bydlení, vyživovacích povinností a dávek.
Službu mohou využít všechny osoby žijící na Příbramsku, bez omezení věku, které se dostaly do problémů s dluhy
a svoji situaci neumí nebo nemohou samy řešit.
Službu poskytujeme ambulantně na adrese: Pasáž HORYMÍR, náměstí T.G. Masaryka 3, 261 01 Příbram 1,
případně také v terénní formě (např. u imobilních osob či seniorů).
Veškeré tyto služby jsou poskytované zdarma.
Kontakt: Michael Chmiel, dluhový poradce
tel. 778 520 785, e-mail: michael.chmiel@clovekvtisni.cz
Konzultace jsou možné po telefonickém objednání | www.clovekvtisni.cz
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