Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově
VII. ročník

Ženskost hodná obdivu i stíhaná nepochopením
Každý rok se těším na setkání pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Vážím si toho, že KSČM tuto tradici neopustila a přes často neurvalé výpady ji
zachovala. Děkujeme ženám za jejich obětavou práci pro rodinu, obec či město
a pro společnost. Muži nám nosí kytičky a drobné dárky, aby nás potěšili. Ale to
hlavní se odehrává ve dnech, kterým nepřesně říkáme všední. I ty přinášejí řadu
událostí a zvratů v osobním, pracovním i politickém životě. Ne všechny se
zvládají lehce, a tak si navzájem pomáháme a podržíme se, když nám starosti
přerůstají přes hlavu. To je pro mě jeden z nejdůležitějších odkazů MDŽ. Vždyť
podaná ruka v pravý čas bývá nejvítanější oporou. A napřáhnout by ji měli také
politici a političky. Ne vždy se to ale daří.
Příkladem může být pro mě nepochopitelné váhání s ratifikací Úmluvy Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí. Považuji za
zdrcující údaj, že s nějakou formou násilí se ve svém životě setkává každá třetí
žena. Když jsem se jako delegátka za Havířov zúčastnila loňského
listopadového sjezdu Českého svazu žen, také jsem hlasovala pro výzvu
poslancům a senátorům, aby Úmluvu co nejdříve schválili. Byla přijata už v roce
2011. Vláda ji podepsala po dlouhém odkladu v květnu roku 2016. Jenže
sněmovna a Senát ji stále neprojednali. Je pořád něco naléhavějšího? Možná to
souvisí i s tím, že v politice na vrcholné úrovni působí málo žen. Nejde jen o počet, ale i o
skutečnost, že některé z nich se přizpůsobují mužskému světu, aby v něm uspěly. Když čtu
různé ankety ve sdělovacích prostředcích, muži v nich nejvíc u opačného pohlaví oceňují
ženskost. Jakmile se ale žena dostane na vyšší post buď v podnikání nebo politice, žádají po ní
tvrdost a někdy i bezohlednost, které většině z nás nejsou vlastní. Jinak ji odsunou na vedlejší
kolej jako tu, která nikoho tak zvaně neohrožuje, protože nemá ostré lokty. Tak by to nemělo
být. Měli bychom se s muži doplňovat, nikoli si konkurovat. Uvědomuji si, že k tomu vede ještě
dlouhá cesta dlážděná předsudky, které se obtížně odstraňují. Není pravdou, že ženy nechtějí
do vysoké politiky, protože na ni nemají čas. Vždyť třeba v komunální politice odvádějí práci,
která jim bere stovky a tisíce hodin. Nelitují jich, protože mohou pomoci zvelebit svou obec.
Myslím, že stejně by více z nás dokázalo zvelebovat i stát, kdybychom měly příznivější
podmínky a nebrala se nám právě ona „ženskost“.
Na zmíněném sjezdu ČSŽ, v němž působím několik desetiletí, jsme diskutovaly i o přetrvávající
nerovnosti v příjmech žen a mužů. Padl tam údaj, že loni braly ženy měsíčně v průměru o
22,5% méně než muži. Ovlivňuje to i jejich život po skončení aktivního pracovního zařazení. Z
jednočlenných domácností lidí nad 65 let je chudobou ohroženo 20,7% žen a 9,3% mužů. Nízké
mzdy totiž znamenají nižší důchody. Zvlášť tíživě se to může projevit u samoživitelů, z nich 87%
tvoří ženy. Tolik propagované zkrácené úvazky odsuzují ženy nejen k momentálně nižším

příjmům, ale rovněž k živoření v penzi. Pokud se budou připravovat nějaké změny v
důchodovém systému, neměly by pamatovat i na odstraňování této nerovnosti, kterou si většina
z žen osamoceně pečujících o děti nevybrala? Rady typu, že si mají rychle najít jiného „chlapa“,
mi připadají víc než cynické. Ukazují ovšem znovu na to, že v politice některým mužům chybí
„korekce“ podle názorů žen.
V současném systému musíme opět usilovat o to, aby rovnost příležitostí nebyla jen papírovým
pojmem. Na první pohled by to vypadalo, že vlastně nemáme co slavit. Jenže máme. Mimo jiné i
to, že se nevzdáváme, že jsme se nestáhly do koutku, kde bychom trpně čekaly, jak o nás muži
rozhodnou. Chceme být jejich partnerkami v rodinném, veřejném a pracovním životě. K tomu,
abychom si připomněli, dohromady s muži, naše radosti i starostí také slouží setkání k
Mezinárodnímu dni žen.

Milada HALÍKOVÁ
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Jak jsme volili prezidenta republiky
1. kolo
hlasy
%

2. kolo
hlasy
%

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

138 437
216 167

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c
Zeman Miloš Ing.
Jihočeský
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c
Zeman Miloš Ing.
Plzeňský
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c
Zeman Miloš Ing.
Karlovarský
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Ústecký
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Liberecký
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Královéhradecký Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

226 868
190 236
121 837
85 584
115 402
69 699
53 562
30 154
160 631
72 923
77 300
56 439
103 297
76 955

22,43
35,03
34,16
28,64
37,8
26,55
41,48
25,05
43,89
24,71
47,09
21,38
36,36
26,55
36,45
27,15

202 976
446 621
330 466
373 195
177 791
170 198
165 145
135 384
77 451
56 968
231 047
142 983
113 509
116 231
150 788
155 276

31,24
68,75
46,96
53,03
51,09
48,90
54,95
45,04
57,61
42,38
61,77
38,22
49,40
50,59
49,26
50,73

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Kraj
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Vysočina
Zeman Miloš Ing.
Jihomoravský
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Ze Zeman Miloš Ing.
Olomoucký
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

103 885
70 124
115 551
67 161
232 712
152 645
139 192
69 852

39,12
26,41
42,21
24,53
39,41
25,85
45,15
22,66

148 698
134 847
163 267
129 080
331 631
306 666
200 413
138 249

52,44
47,55
55,84
44,15
51,95
48,04
59,17
40,82

Zlínský

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

122 138
72 048

40,54
23,91

175 405
148 096

54,22
45,77

Moravskoslezský

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr h.c.

273 804
133 978
931
5 636
1 985 547
1 369 601

49,24
24,09
7,47
45,22
38,56
26,6

383 104
231 640
1 699
15 772
2 853 390
2 701 206

62,31
37,68
9,72
90,27
51,36
48,63

Kraj
Hlavní město
Praha
Středočeský

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Pardubický

Zahraničí
ČR
celkem
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Obec: Havířov
Voliči
v seznamu

Vydané Volební Odevzdané
obálky účast v %
obálky

kolo

Okrsky
počet

1.

79

60 984

31 901

52,31

31 887

31 701

99,42

2.

79

60 727

35 518

58,49

35 505

35 426

99,78

1. kolo
Kandidát

číslo
1

Topolánek Mirek Ing.

2

hlasy

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

2. kolo
hlasy
%

%

858

2,70

X

X

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

1 718

5,41

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

1 647

5,19

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

241

0,76

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

153

0,48

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

104

0,32

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

18 182

57,35

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

1 924

6,06

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.,

6 874

21,68

24 609
X

69,46
X

10 817

30,53

Okresy Moravskoslezského kraje
Bruntál
FrýdekMístek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostravaměsto

Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.

22 223
7 829

55,34
19,49

31 516
14 397

68,64
31,35

Zeman Miloš Ing.

46 374

44,17

65 314

56,72

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.

32 844
61 526
23 576
33 079
17 039
40 768
21 093

31,28
57,73
22,12
44,83
23,09
46,23
23,92

49 830
83 891
36 319
47 132
32 889
57 664
38 328

43,27
69,78
30,21
58,89
41,10
60,07
39,92

Zeman Miloš Ing.

69 834

49,06

97 587

61,97

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc

31 597

22,19

59 877

38,02
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100 LET VOLEBNÍHO PRÁVA PRO ŽENY
V roce, kdy vzpomeneme 100. výročí vzniku naší První republiky, si připomeneme i jinou
významnou událost. Je to rovněž 100 roků, co u nás poprvé zvítězily dlouhodobé snahy a přání,
aby k volbám mohly i ženy.
Zatímco v některých zemích toto právo bylo již dlouho (např. Nový Zéland 1893, Austrálie 1902,
Finsko 1906 atd.), v Čechách za ně ženy stále ještě bojovaly.
Mezi významné bojovnice patřila dnes již poněkud zapomenutá Františka
Plamínková, česká politička, novinářka a organizátorka českého,
československého a mezinárodního ženského hnutí (popravena za
heydrichiády) a Alice Masaryková.
Františka Plamínková věnovala veškerý volný čas aktivitám, jimiž
propagovala vytvoření společnosti, kde žena a matka bude mít stejnou
důstojnost, stejnou hodnotu, stejné vzdělání a stejné možnosti uplatnit
se v placeném zaměstnání jako muž, při zachování rodiny jako nejvyšší
lidské a národní hodnoty.
V roce 1923 založila Ženskou národní radu a byla její předsedkyní až do roku 1942. Rada
připomínkovala návrhy na úpravu rodinného práva v nově připravovaném občanském zákoníku a
vyjadřovala se k předlohám dalších zákonů a vyhlášek až do roku 1938. Podařilo se prosadit
nebo zmírnit některé zákony tak, aby nepoškozovaly ženy a matky.
Alice Garrigue Masaryková, dcera Charlotty Garrigue a Tomáše Garrigua
Masaryka, byla veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně
Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a
vzdělávaní žen. Po vzniku Československa se aktivně zúčastnila veřejného a
politického života. V letech 1918 –1919 byla poslankyní Revolučního národního
shromáždění Republiky československé. V roce 1919 založila Československý
červený kříž a 20 let byla jeho předsedkyní.[6] Za jejího působení vyvíjela tato
organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Velmi se
angažovala v ošetřovatelském školství, založila i Českou ošetřovatelskou školu. Alice
Masaryková jednak aktivně podporovala vzdělávání ošetřovatelek a financování školy, jednak
svým postavením a angažovaností pomáhala zvyšovat prestiž školy i ošetřovatelské profese.
V roce 1918 bylo – hlavně zásluhou T. G. Masaryka – toto volební právo uznáno a ženy získaly
částečné volební právo. Týkalo se žen nad 30 roků.
Velký
zlom
nastal
až
v roce
1920.
V ČESKOSLOVENSKÉ ÚSTAVĚ BYLO ZAKOTVENO
ŽE ŽENY JSOU POLITICKY, SOCIÁLNĚ A KULTURNĚ
POSTAVENY NA ÚROVEŇ MUŽŮ A NÁLEŽÍ JIM
VOLEBNÍ PRÁVO.
Dnes je úplně samozřejmé, že ženy se aktivně zapojují
do veřejného a politického života, zastávají odpovědné
funkce, ale v tehdejší době to byl velký krok dopředu,
velký úspěch žen.
A víte, která země uznala jako poslední volební právo žen? Byla to Saudská Arábie v roce 2015.
Čerpáno z Wikipedie, otevřená encyklopedie
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INFORMACE Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 29. 1. 2018
Klub zastupitelů za KSČM je asi jediným v ZMH, který pravidelně seznamuje naše voliče, ale i
občany Havířova o průběhu zasedání zastupitelstva. Tentokrát vám předkládáme náš pohled na
jeho 23. zasedání.
Dle předloženého návrhu programu se mělo zabývat 28 body. Náš zastupitel požádal o
doplnění programu o bod, kterým by se Jednací řád zastupitelstva doplnil o možnost
vystoupení zastupitelů s faktickou poznámkou. Ta umožňuje zastupitelům okamžitě (s
přednostním právem) reagovat na předchozí vystoupení v rámci rozpravy k danému bodu. Je to
běžná součást jednacích řádů demokratických orgánů, např. Sněmovny PČR. K našemu
překvapení však tento návrh nebyl přijat a nebyla dána ani možnost o tomto návrhu diskutovat.
Pro doplnění hlasovali pouze členové našeho klubu.
Další body programu pak byly projednány a schváleny bez komplikací a to i za našeho kladného
hlasování.
Širší diskuse se rozvinula pouze u informativních zpráv o činnosti vedení města. Naši
zastupitelé a zastupitelky se dotazovali, co bylo předmětem jednání se zástupci
společnosti ASENTAL (společný postup v Areálu Dukla), nebo jednání s občanem
Havířova o pronájmu objektu Zámku (občan by měl předložit záměr pronájmu).
Další dotaz se týkal náměstka Bc. Bělici, který ve své zprávě o činnosti uvedl, že byl
17. ledna 2018 na jednání Rady města. V tento den však byl na jednání Poslanecké
sněmovny v Praze. Bylo poukázáno na to, že vykonávání funkcí poslance, krajského
zastupitele a náměstka primátorky v Havířově způsobuje řadu problémů. Jeho častá
nepřítomnost na Magistrátu komplikuje styk s občany, či vyřizování běžných agent úřadu, které
má v kompetenci. Nakonec byl vyzván, aby se vzdal funkce náměstka, což odmítnul. Proto naše
zastupitelka navrhla Zastupitelstvu jeho odvolání z funkce. Pro hlasovali jen členové našeho
klubu. K hlasování se nepřipojili ani zastupitelé dalšího opozičního uskupení, a to Hnutí pro
Havířov. I tak se projevuje „konstruktivní opozice“.
Další náš dotaz směřoval na paní primátorku a týkal se řešení sociálního bydlení v
Havířově a zejména obsahu jejího jednání se zástupci Spolku PORTAVITA, který má
pronajaty byty od společnosti RESIDOMO (dříve byty OKD), které následně pronajímá
sociálně nepřizpůsobivým. Byli jsme paní primátorkou ubezpečeni, že spolupráce s tímto
spolkem není předpokládaná a není v zájmu města.
V interpelacích vystoupili tři občané. Jeden z nich poukázal na špatný stav obytného domu na ul.
Uzavřená, způsobený pravděpodobně nekvalitně provedenou prací při opravě domu.
Občanka města poukázala na nebezpečný přechod pro chodce u autobusového nádraží a
světelný smog z reklamy obchodního domu LIDL. Na obě interpelace obdrží občané písemnou
odpověď.
Třetí občan pak svým vystoupením podpořil naši kritiku Rady města, která v prosinci
odvolala některé členy občanských komisí včetně jejich předsedů. Jednalo se především
o členy a předsedy, které do Občanských komisí nominovala KSČM.
6

(Redakce cituje z Webových stránek KDU ČSL: Občanské komisi v Havířově, Podlesí předsedal
JUDr. Bujok. Nejenže uznal význam občanské komise pro město, ale ve vedení uplatňoval své životní
manažerské zkušenosti. Dával prostor všem členům, zprostředkovával setkávání s úředníky města a za jeho
vedení se občanské komisi č.7 podařilo začít realizovat řadu potřeb části města Podlesí. Ačkoliv byl JUDr.
Bujok nominován za KSČM, v průběhu dvou let činnosti této komise nikdo neřešil, který člen je za koho
nominován. Na prvním místě bylo Podlesí.
K Novému roku JUDr. Bronislav Bujok přestal být členem Občanské komise č. 7. Za jeho činnost v této
komisi mu patří opravdu poděkování. Nastupujícímu předsedovi Bc. Pavlu Rapantovi nasadil nesmírně
vysokou laťku.)
Náš zastupitel opětovně vystoupil k problematice snížení základního kapitálu společnosti
ČSAD Havířov, ve které má město 10,2% akcií, jejichž hodnota klesla z 1000 Kč na 14 Kč za
jednu akcii. Tím hodnota majetku města v nominální hodnotě klesla o více jak 15 mil. Kč. Příslib,
že se tohoto jednání zúčastní zástupce ČSAD, však nebyl splněn. Byl pouze přečten jeho
dopis, ve kterém pouze konstatuje, že vše je v souladu se Zákonem a snížení schválila valná
hromada. V tom je právě problém, že na valné hromadě nás vždy může majoritní vlastník
přehlasovat a tak i rozhodnout, jak bude s majetkem ČSAD naloženo.
V dalším příspěvku jsme upozornili na to, že již skoro rok trvá mlžení okolo ceny oken
v rámci III. etapy jejich výměny, kterou zajišťovala MRA, s.r.o. Dotazem na dvě firmy
prodávající okna jsme zjistili, že jejich ceny jsou až o 35% levnější než cena, za kterou okna
dodala vítězná firma. Je to stejná firma, která byla kritizovaná v auditu provedeném na MRA
společností Ernst&Young v roce 2015 a jehož závěry dosud šetří Policie ČR. Netvrdíme, že byl
porušen zákon o veřejném výběrovém řízení, jen upozorňujeme na to, že pracovníci dodavatelů
jsou asi obratnější při sjednávání zakázek, než naši pracovníci.
Rovněž jsme požádali náměstka Bc. Bělicu, aby se pokusil vyjednat u SŽDC řešení
alespoň takových úprav havířovského vlakového nádraží, které by umožnily imobilním
občanům pohodlněji cestovat vlakem a zlepšit nepříjemný vzhled podchodu na nástupiště
a map po zatékání ze střechy v odbavovací hale.
K ostřejší výměně názorů došlo s náměstkem Ing. Šlachtou, který ve svém prchlivém
vystoupení na minulém jednání zastupitelstva řekl, abychom současné koalici nepomáhali
v řízení města. Toto vyjádření považujeme za skandální, neboť jsme ve volbách dostali
důvěru nikoliv od něho, ale od voličů. Havířov je krásné město, které jsme společně budovali,
řídili a chceme zajistit jeho budoucnost, která je silně ohrožena. I v minulém roce došlo ke
snížení počtu občanů o 900 a dnes má Havířov již jen 73 500 obyvatel. Samozřejmě, že to není
vina jen současného vedení. O to více je nepochopitelné odmítat spolupráci. Řešení musíme
hledat společně a věříme, že si to přejí i občané.
Poslední interpelace směřovala na paní primátorku, jak je možné, že naše zastupitelstvo
dosud nebylo informováno o dopisu zastupitelů z Horní Suché ze září 2017, týkající se
problematiky svozu komunálního odpadu na skládku DEPOS v Horní Suché. Chceme
vysvětlení, proč dopis adresovaný Zastupitelstvu nebyl ani po čtyřech měsících
Zastupitelstvu předložen. Že by to bylo jen administrativní pochybení?
(Dotaz nebyl vůbec náměstkem primátorky pochopen, zastupitelům šlo pouze o dopis a ne
vysvětlování způsobu svozu odpadu - redakce).
K některým záležitostem se určitě vrátíme na příštím Zastupitelstvu 26. 2. 2018, na které vás
tímto zveme. Sami budete moci posoudit jednání současné koalice.
Za klub zastupitelů KSČM
Jaroslav Gongol a Eduard Heczko
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Z okresní konference KSČM Karviná
Dne 5. února se konala v Horních Bludovicích okresní konference KSČM Karviná. Úkolem této
konference bylo zhodnocení uplynulého období, ale i volba nových okresních orgánů.
Na této konferenci a prvním zasedání nového pléna OV byli zvoleni:
předseda OV KSČM:

Jiří Nytra

místopředseda OV KSČM:

Jan Charvát

členové výkonného výboru:

Karel Wewiorka
Miroslav Salamon
Danuše Holeksová

členové pléna OV:

Miroslav Hajdušík
Jindřich Broda
Radek Oršulík
Radek Kupczak
Eduard Heczko
Jaroslav Jeziorski
Jana Pohludková
Marie Pustelníková
Petr Koláček
Jiří Lukša

Okresní revizní komise (ORK):
předseda:
Jaroslav Štiák
členové:
Naďa Matušinská
Stanislav Mlčák
Roman Pietrasz
Okresní rozhodčí komise (ORoK):
předseda:
Josef Konopka
členové:
Zdeňka Meriačová
Jan Popowycz
Okresní konference zvolila své zástupce do krajských orgánů KSČM předsedy komisí ORK a
ORoK a do KV KSČM Moravskoslezského kraje zvoleného předsedu a místopředsedu OV
KSČM.
Dále volila konference delegáty na krajskou konferenci KSČM MSK: M. Pustelníková, J.
Nytra, D. Pawlas, B. Bujok, M. Hajdušík, E. Matykiewicz, R. Jakus a B. Vyoral.
Na X. sjezd KSČM zvolila delegáty: J. Nytra, M. Hajdušík, B. Pawlas, P. Koláček, R. Jakus,
J. Charvát.
Konference navrhla do funkce člena ÚV KSČM Jiřího Nytru a do vedení ÚV Vojtěcha Filipa,
Kateřinu Konečnou a Petra Šimůnka.
Mimo funkcionářů do orgánů KSČM schválila i kandidátku do Senátu pro volební obvod č. 74
a to PaedDr. Miladu Halíkovou z Havířova.
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Stalingradská bitva
Letos uplyne již 75 let ode dne, který určitě zůstane navždy zapsán v historii vzdělaných lidí a
hlavně v historii dvou národů – ruského a německého.
Je to bitva o Stalingrad, dnes Volgograd, klíčové
město na dolním toku řeky Volhy. Těžké boje zde
probíhaly od podzimu roku 1942 až do 2. února 1943.
Velitelem Šesté armády byl Hitlerem jmenován
Friedrich Paulus. Po dlouhých bojích mu začalo být
jasné, že bitva o město je ztracená a žádal Hitlera o
povolení probít se zpět. Hitler ale přísně nakázal
v bojích pokračovat a město, které neslo jméno jeho
největšího nepřítele, udržet za každou cenu. Dokonce
Pauluse povýšil na polního maršála s tím, že žádný
německý maršál se nikdy nenechal zajmout živý.
Paulus se ale po posouzení situace vzdal a byl zajat,
boje Šesté armády tak skončily 2. února 1943. S ním
bylo zajato asi 90 000 německých vojáků, většinou ve
velmi špatném zdravotním stavu.
Porážku německé armády a zprávu o zajetí Pauluse
přijalo ruské obyvatelstvo s nadšením, pozdravily ji i zvony Kremlu.
V Německu byl vyhlášen třídenní státní smutek. Byly vyvěšeny černé prapory, zakázána
divadelní a filmová představení, veškeré zábavné akce apod.
Údaje z této bitvy určitě nemohou být stoprocentně jisté, často se
rozcházejí, ale podle různých válečných deníků se
ve stalingradském kotli nacházelo 230 000 Němců a jejich
spojenců, vzdalo se kolem 130 000, padlo 80 500. Ze zajatých se
po válce domů vrátilo pouze 6 000.
Stalingradská bitva představuje nejvýznamnější a rozhodující
střetnutí německých a sovětských vojsk na východní frontě Druhé
světové války.
Na věčnou památku padlých byla na návrší Mamajevova mohyla
vztyčena socha "Matka vlast volá". Byla to v té době nejvyšší
socha - 85 m. Dnes je to nejvyšší socha ženy na světě. Má
navždy připomínat hrdinství sovětského lidu.
Město bylo již dříve zařazeno mezi Města – hrdiny. Nyní
dostalo možnost šest dní v roce užívat svůj tehdejší název –
Stalingrad.
Z historických pramenů zpracovala:
Marie Kročková
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70 let od ,,Vítězného Února''
Dnešní doba usiluje o ztrátu kolektivní paměti. Tato tendence se neprojevuje jen v české
společnosti, nýbrž má mezinárodni charakter. Globalizující se kapitál se snaží odříznout
člověka od minulosti a připoutat ho k současnosti proto, aby mu mohl vzít jeho
budoucnost. Člověka bez minulosti může kapitál snadno ovládnout. Mezinárodni buržoazie
chce zastínit kolektivní paměť a falzifikovat historii.
Oživování kolektivní paměti - to je dnes naléhavý úkol všech pokrokových lidí. Proto je třeba si
připomínat i československý Únor roku 1948. Jak tato revoluce vznikla a co vše se stalo že
dospěla k vítěznému konci? Národní a demokratická revoluce z let 1918 až 1920 přinesla
českému a slovenskému národu určitá demokratická zlepšení, mezi něž například patřilo
nahrazení monarchie republikou, uzákonění osmihodinové pracovní doby, vyvlastnění
velkostatků, zrušení šlechtických výsad apod. Tyto změny však nedospěly k sociálnímu
osvobození dělnické třídy a ostatních vykořisťovaných, protože buržoazie prosazovala své
minoritní zájmy a tak přivedla republiku k hospodářské krizi, masové nezaměstnanosti, hladu a
bídě.
V další historické periodě pak politika československé buržoazie vyústila ve zradu národních
zájmů podepsáním Mnichovské dohody. Budoucí národní vývoj se nemohl vrátit na
předmnichovskou úroveň, nýbrž musel byt postaven na zcela jiných základech. Lidové představy
o budoucím vývoji se staly cílem protifašistického odboje KSČ, která si v dobách pro národ
nejtěžších, získala přirozenou autoritu nejen mezi dělnickou třídou. Slovenské národní
povstání r.1944 a Květnové povstání českého lidu r. 1945, vytvořilo předpoklady pro
demokratické změny. 5. 4. 1945 vznikl Košický vládní program na základě návrhu KSČ, který
byl zaměřen na potrestáni zrádců a kolaborantů a zabaveni jejich majetku, na obnovu válkou
rozrušeného hospodářství.
Zahraniční politika byla orientována na spolupráci se SSSR. V průběhu r. 1945 se uskutečnily
první demokratické změny socialistickým směrem. Vedle pozemkové reformy se znárodnily
doly, hutě, energetické závody, závody nad 500 zaměstnanců, banky a pojišťovny. Vše bylo
uzákoněné dekretem prezidenta Beneše 28. 10. 1945.
Levicové smyšleni velké časti československých obyvatel dalo velký prostor KSČ k agitaci.
Komunisté organizovali brigády v závodech, pomáhali rolníkům na venkově aniž by za
vykonanou práci požadovali odměnu! Jejich autorita rostla a vítězství KSČ ve volbách r.1946
bylo přirozeným důsledkem jejich aktivní politiky, kde v českých zemích získali 40,1% a
celostátně pak 37,94 % hlasů.
V čele nové vlády stanul předseda KSČ s. Klement Gottwald. Zastoupeny byly v ní i nadále
všechny politické strany československé společnosti. Osou činnosti nové vlády se stal
budovatelský program, který navazoval na Košicky vládní program. Síly světového kapitálu
sledovaly s obavami vzestup poválečné revoluční levicové vlny v mezinárodním měřítku, neboť
vážně ohrožovaly jejich politické a ekonomické zájmy. USA se bálo, že Evropa zrudne a tak
přešly k studené válce. Vznikl Marshallův plán, který měl za cíl zadržováni komunismu. tzn.
zabránit dalšímu rozšiřování vlivu SSSR ve světě a potlačení revolučního hnutí uvnitř těch zemí,
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které se ocitly ve sféře vlivu USA. Změna mezinárodní situace se promítla i do vývoje v
Československu. Země byla závislá na zahraničním obchodě. Pro modernizaci průmyslu
potřebovala získat úvěry, ale z politických důvodů se podmínky zhoršovaly.
Ve druhé polovině r. 1947 ohrozila neúroda výživu obyvatel. Stát musel dovážet více potravin a
vyvážet výrobky, které původně byly
určeny pro vnitřní trh. Tlak proti KSČ
stoupá. Národní socialisté uzavírají
dohodu s demokratickou stranou a
lidovci o společném postupu proti
politice KSČ. Snaží se zabránit
realizaci Hradeckého programu, který
měl pomoci početné vrstvě drobných
rolníků získat větší část půdy, aby se
jejich hospodářství stala rentabilní.
Vystupují proti návrhu KSČ rozšířit
dosavadní Národní frontu. Bojkotují
milionářskou dávku, ale KSČ spolu se
sociálními demokraty ji ve vládě
schvalují.
Protirevoluční reakce ztrácela trpělivost a vyrazila do útoku. Záminkou se ji stala reorganizace
několika důstojníků na velitelských místech SNB. Tímto krokem polarizovali politickou scénu a
tím vyvolali vládní krizi, jelikož 20. února 1948, kde se měla celá tato záležitost projednávat, se
ministři národní socialistické, lidové a demokratické strany nedostavili, neboť podali demisi. Z 26
ministrů zůstalo 14, tedy většina a s. Gottwald požaduje, aby prezident Beneš demisi přijal s tím,
že vláda bude doplněna novými ministry. Na 22. února byl jednotnými odbory svolán do
Prahy sjezd závodních rad, který rozhodl uskutečnit 24. února jednohodinovou generální
stávku, které se zúčastnilo na 2,5 milionů pracujících. Ministr obrany generál Svoboda
prohlašuje, že armáda jde s lidem.
Den po úspěšné generální stávce,
tedy 25. února 1948, přijímá
prezident
demisi
odstoupivších
ministrů a doplňuje vládu novými.
Tímto aktem u nás přerostla ustavní
cestou
národní
a
demokratická
revoluce v revoluci socialistickou. Únor
1948 byl tvůrčím rozvinutím nejen
Leninovy teorie socialistické revoluce,
ale i celkové filozofie našich národních
dějin, které obohatil socialistickými
hodnotami.
Říkají-li nám, že jsme příliš zahleděni do minulosti, odpovídáme: Nikoli, nejsme nostalgici,
učíme se z minulosti a hájíme vše, nač musíme navázat. Proto je povinností nás
komunistů chránit revoluční odkaz Vítězného Února.

Tomas Candulas
člen MěV KSČM Havířov
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A zase jsme plesali
Už tradičně pořádá MěV KSČM v Havířově svůj ples.
Nejinak tomu bylo i letos.
V sobotu 20. ledna se sál PZKO Na Zborůvce naplnil těmi,
kdo se přišli s námi pobavit, zatančit a zazpívat si, ale také
nás podpořit v naší činnosti.
Tentokráte jsme přivítali mnoho těch, kteří mezi nás přišli
poprvé. To vždy potěší, hlavně, když litují, že o našich akcích dodnes nic neslyšeli a dozvěděli se
jen náhodou.
Přítomné pozdravil náš poslanec ve Sněmovně, předseda MěV
KSČM s. Pawlas, který ochotně během večera odpovídal na otázky,
se kterými za ním lidé během večera chodili. No, ani ples před prací
neochrání!
Známá dvojice Duo Cherry zahrála
k poslechu, ale hlavně k tanci, v ceně
vstupenky byla dobrá večeře a jako
překvapení na stole sladký perníček. Pro část
hostů, kteří „obývali“ malý sál to byla diskotéka v produkci Karla Chrápka.
Bohatě byly zásobeny bary a tentokráte byl vyhlášen i Kotiliónový tanec,
soutěž o největší počet získaných kotiliónů. Nevíte co to kotilión je? Je to
malý dárek, který se dobrému tanečníkovi upevní na klopu.
Bohatým potleskem odměnili přítomní taneční vystoupení mladých tanečníků ve standardních i
latinsko amerických tancích z taneční skupiny Flodur, kteří
získali již mnoho ocenění v soutěžích. Soubor pracuje pod
vedením Lenky Roikové. Zejména latinsko americké tance
měly velký ohlas.
Ozvaly se ale i některé připomínky. Slibujeme, že je
bereme na vědomí, probereme na poradě organizační
komise a podle možnosti napravíme.
Velice rychle nám to na plese všem uteklo a našlo se i dost
takových, které jsme museli ze sálu skutečně „vyhazovat!“.
Vůbec se jim domů nechtělo.
Děkujeme všem, kdo se na zdárné akci podíleli. Zvláštní
poděkování patří osazenstvu kuchyně, děvčatům ze ZO Svazu
žen Irence a Majce, členkám LKŽ, které zajišťovaly jak bar, tak
i prodej koláčů a jednohubek, zástupcům ze ZO č. 51, kteří
obsluhovali bar a také všem, kdo přispěli do naší tomboly.
Nás ostatní, kteří to máme „v popisu práce“, těší, že se nám
akce vydařila.
Marie Kročková. členka tiskové komise

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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