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KSČM k situaci ve Velké Británii 

 

Události posledních dnů, zejména hlasování Dolní sněmovny ve Velké Británii z 
15. ledna ukazují na naprostou neschopnost vládních konzervativců vést 
smysluplně svou zemi. Jejich představitelka T. May očividně nedokáže vyjednat 
dohodu ani ve své vlastní straně, natož aby dokázala najít širší kompromis. Tím 
přiblížila variantu odchodu Velké Británie z EU bez předchozí dohody, a tedy i 
bez tzv. přechodného období.  

KSČM respektuje výsledek britského referenda konaného 23. června 2016, jako 
legitimní suverénní postoj britského lidu. Odchod bez dohody ale představuje 
nejhorší možný scénář, který bude mít značné negativní dopady jak na Velkou 
Británii, tak i na členské země EU, včetně České republiky. Analýzy dokonce 
ukazují, že v rámci odchodu bez dohody bude naše země obchodně pátou 
nejpostiženější zemí EU. Dopady pocítí zejména český automobilový průmysl 

(jen např. kolínská TPCA dodává do Británie téměř pětinu vyrobených malých 
vozů), strojní a elektronická výroba, ale například i oblast zdravotnictví. Dle 
analýz České spořitelny může o práci přijít 40 tisíc lidí, HDP se může snížit až o 
55 miliard.  

KSČM rovněž považuje za zásadní zdůraznit, že odchod bez dohody bude mít 
velmi negativní dopady na naplňování Velkopáteční dohody, která ukončila 
konflikt na Irském ostrově, a může tak vést k dalšímu ohnisku napětí v Evropě.  

KSČM vyjadřuje velké znepokojení nad dosavadním přístupem a přípravami 
vlády ČR na odchod Velké Británie bez dohody. Na poslední chvíli předkládaný 
návrh zákona je jen dočasným řešením. 

KSČM důrazně požaduje, aby jednotlivá ministerstva urychleně předložila 
konkrétní plány pro případ odchodu Velké Británie z EU s cílem 
minimalizovat negativní dopady pro české občany, a česká diplomacie 
musí neprodleně apelovat na britskou vládu, aby zcela dodržovala 
podmínky mírového soužití na irském ostrově. 

 
Autor: Výkonný výbor ÚV KSČM 
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Aktuální informace ze zastupitelstva 28.1.2019 
 

 
Zasedání začalo ve 13:00 hod.  
Ani toto zasedání se neobešlo bez bodu, který by nevyvolal vášnivou diskuzi. 
Jednalo se o informativní zprávu odstoupení obce Horní Suchá od smlouvy o 
spolupráci s Havířovem v oblasti nakládání s odpady.  
 
Naše zastupitelka Milada Halíková řekla, že důvodem odstoupení  je nesplnění 
dohodnutého množství odpadu,čímž jsme přišli o příspěvek za uložený odpad. A 
připojila otázku:,,Dostali zastupitelé informaci, kolik tun a na jakou skládku 
odvážíme komunální odpad?“ Pan Pavel Rapant (ČSSD)  odpověděl, že 
polovina odpadu se vozí do Depos a ta druhá se zase vozí na Smolo. 
Bezprostředně se do diskuze přihlásil náš zastupitel Eduard Heczko, který chtěl 
vědět, kolik bylo v loňském roce odvezeného a uskladněného odpadu jak v 
Deposu, tak ve Smolo a kolik za to město zaplatilo. 
 
Dalším diskutovaným bodem byla změna jednacího řádu zastupitelstva města. 
Mění se v něm podmínky - měla by být změněna nejen hodina interpelací 
občanů, lhůta pro doručování materiálů, ale i vypuštění informativní zprávy  o 
činnosti vedení města. 
 Martin Rédr (Piráti) vystoupil se žádostí o prodloužení doby, kdy mají mít 
zastupitelé k dispozici materiály pro své jednání. Chtěl, aby v programu i nadále 
zůstal bod o přehledu činnosti členů vedení města v uplynulém období. 
 Vystoupil Eduard Heczko, který navrhl, aby lhůta pro doručení materiálů zůstala 
stejná a to 10 dní. Pokud jde o samotné jednání zastupitelstva, navrhujeme , 
aby zasedání začínala v 15 hodin. Také bychom zachovali přehled činnosti 
členů vedení města.  
Na to reagoval neuvolněný primátor  Josef Bělica (ANO): 
,,V upraveném znění jednacího řádu jsme odstranili některé duality. Nikdo o 
zprávy o naší činnosti nepřijde. Zatímco dosud to byl strohý přepis kalendáře 
jednotlivých členů vedení, nyní bychom chtěli podávat obsáhlejší informace." 
Náš protinávrh nebyl přijat. 
 
 Markéta Fikáčková, zastupitelka  
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BITVA U STALINGRADU  

 2.února uplyne již 76 let od významné události, která znamenala obrat ve 
válečné situaci, obrat v průběhu 2. světové války. 

 Bitva u Stalingradu – jedno z největších válečných střetnutí všech dob.  

  Stalingrad, nynější Volgograd, / původně Caricyn / nebyl zpočátku  jedním 
z klíčových zájmů Německa, ale to se brzy změnilo. Hitler si totiž umínil, že 
město, které nese jméno jeho největšího odpůrce a nepřítele, musí padnout. A 
toho se tvrdohlavě držel i přes zjevné nepříznivé následky.  

 Krutá bitva o město trvala od září 1942 do února 1943 a podle různých 
historických zdrojů zde padlo asi 115 000 německých vojáků / některé prameny 
uvádějí 330 000/, na sovětské straně asi 400 000, počty zraněných šly do 
statisíců. 

  Když velitel německé armády Paulus rozpoznal kritickou situaci německé 
armády, žádal o povolení úniku z obklíčení. Hitler ale odmítl, dokonce ještě 
Pauluse povýšil. Doufal totiž, že mu jeho vojenská čest ústup nepovolí. 

 Paulus skutečně vydržel do konce ledna 1943, pak se vzdal. 

 Tato zpráva byla přijata s nadšením na straně Sovětů. V Německu naopak byl 
vyhlášen celostátní smutek. Ani po letech nelze snižovat význam této události, 
bitvy, která byla zlomem v historii 2. světové války. I dnes si připomínáme 
statečnost a hrdinství sovětské armády i obyčejných lidí, kteří se o vítězství u 
Stalingradu  zasloužili. 

M.Kročková 
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Hrdina z našeho města 

 Letos v únoru uplyne již 100 let od narození hrdiny, 
který je vlastně i hrdinou  našeho města.  

  Rudolf Jasiok, známý jako kapitán Jasiok, se narodil 
8.2. 1919 v Dolní Suché, což je dnes část Havířova. 
Jeho otec pracoval jako horník v Orlové. V roce 1931 
reagoval na výzvu náborářů, kteří přijeli z Charkova 
hledat pracovní síly do dolů a vydal se i s rodinou do Sovětského svazu. Rodina 
se usadila v městečku Parižskaja komuna – dnes Pěrevalsk – v Luganské 
oblasti. Otec pracoval nadále jako horník, matka byla učitelkou mateřské školy. 

 Rudolf ukončil desetiletku a vystudoval čtyřletou chemickou průmyslovku. 

 Když vypukla válka, byl jedním z prvních, kdo vstoupili do československé 
vojenské jednotky v Buzuluku, Zúčastnil se mnoha bojů, mimo jiné bitvy u 
Sokolova a byl povýšen na četaře. 

  Absolvoval školu pro důstojníky v Novochopersku a byl přeřazen k právě 
vznikajícímu tankovému praporu brigády. Prošel dalším výcvikem a získal 
specializaci „ velitel tanku.“ 

  Stal se velitelem tanku T – 34/ 76 s bojovým jménem BACHMAČ, Byl povýšen 
na rotného. 

  Za boj o Kyjev byl vyznamenán Čsl. válečným křížem a sovětským 
řádem Rudé hvězdy. 

 Za další velké zásluhy v zimě 1943 / 44 obdržel sovětský řád Vlastenecké války 
II.stupně, byl povýšen na podporučíka. 

 24.1. 1944 přišel o svůj tank, který se propadl v ledě na řece. 

Po vzniku  tankového pluku byl ustanoven velitelem 2. tankové roty. 

 V karpatsko – dukelské operaci se zúčastnil bojů o kótu 534 a dobytí města 
Dukla.  

  30.9. se jeho tank jako jediný dostal téměř na vrchol kóty 578 a zničil tam 

německou pozorovatelnu. Krátce nato dostal tank první zásah., ale pokračoval  
v boji. Druhý zásah ale usmrtil Jasioka, nabíječe i řidiče tanku. 

 Jasiokovo tělo bylo vyproštěno až 8.10. a o dva dny později pohřbeno 
s ostatními padlými na hřbitově u Dukelského průsmyku. 
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 Rudolf Jasiok byl in memoriam povýšen na kapitána pěchoty a tak ho známe i 
my, obyvatelé Havířova. 

 Do rodného místa se nevrátil, ale to na něj nezapomnělo. Jeho jménem je 
nazvána základní škola i ulice, na které stojí. Ve vestibulu je umístěna pamětní 
deska, ke které občané a hlavně členky LKŽ F. Jasiokové ( jméno Jasiokovy 
matky) přinášejí několikrát v roce květiny. 

 Stejně tomu bude i o letošním výročí. 

  M.Kročková 

  Pod čarou : 

Těší mě, že se podařilo znovu obnovit pamětní desku Rudolfu Jasiokovi, i když 

na jiném místě než byla původní – dílo havířovského umělce Bronislava Kalety 
z roku 1974. Ta byla hned po tzv. sametové revoluci barbarsky zničena, 
bronzová písmena, reliéf jeho portrétu, vše ukradeno. Nedalo mi to a tak jsem 
v době předsedování kulturní komise přesvědčila  členy naší komise, že je třeba 
uvažovat o náhradě. 

JUDr.Bujok, tehdejší náměstek primátora, návrh naší komise okamžitě přijal a 
tak se mohla nová pamětní deska – dílo Jaroslavy Rybové, dne  1.10.2007 
slavnostně odhalit za přítomnosti primátora, ale také spolubojovníků R.Jasioka. 

R.Treichelová, členka redakční rady 
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Přečetli jsme:  

Letos uplyne 30 let od listopadu 1989. Jaké otázky z historie od roku 1989 a 
1990 bychom si měli letos položit, protože v nich není jasno? 

Měli bychom udělat bilanci, co se od té doby změnilo k lepšímu a co k horšímu. 
Jenom hodně omezený člověk by si mohl myslet, že se vše ve společnosti 
změnilo jen k lepšímu, nebo jen k horšímu. Bylo by tomu tak v dějinách vůbec 
poprvé a nelichoťme si, že jsme zase tak velkou výjimkou. 

V uplynulých dnech jsme si připomínali 50 let od sebeupálení Jana Palacha. 
Projevil český národ dostatek úcty k jeho oběti? Má český národ historickou 
paměť? Jak jste celé pojetí výročí 50. let od sebeupálení Jana Palacha vnímal 
vy? 

Byl jsem v Bruselu a pak ve Štrasburku, takže nevím, jak to všechno probíhalo. 
Ale uvažoval jsem o tom, jestli by se Jan Palach upálil, kdyby měl tu možnost 
vidět, jak to bude v jeho zemi půl století po jeho oběti vypadat a kdo všechno 
bude řečnit nad jeho hrobem. Dodal profesor Keller. 

 

„Kdyby mi někdo v roce 1989 vyprávěl, že po třiceti letech budování demokracie 
bude předseda komunistů v televizi říkat rozumné věci, a naopak zástupce 
generace, jež vyrostla ve svobodných poměrech, bude z úst vypouštět pitomá 
ideologická klišé, nevěřil bych mu. Ale je to tak. Viz dnešní duel Filip (KSČM) 
versus Lipavský (Piráti),“ poznamenal bývalý radní pro rozhlasové a televizní 
vysílání Petr Štěpánek na svém Facebookovém profilu.  

„Ale čo to táram, ‚duel‘, žádný duel to nebyl. Opět dva na jednoho. Tradiční 
neférovost České televize a opětovně zoufalá Witowská. Být Filipem, tak se 
seberu a odejdu. Ať si to Witowská odvypráví sama, když ji vlastně vůbec 
nezajímá, co pozvaný host říká, a nenechá ho dokončit jedinou větu. Běs! Běs! 
Běs! Veřejnoprávní běs!“. Petr Štěpánek 

Brzdí nás stále dědictví komunistického režimu ?..........Jak dlouho se budeme 
vymlouvat na dědictví komunismu ? Což nejsme svéprávné bytosti? To 
komunisté ovlivňují i generace, které je nikdy nepoznaly? Což neumíme myslet 
sami za sebe? V zemi Komenského neumíme vzdělávat vlastní děti?.... V zemi 
Baťů neumíme sami, tj. česky podnikat? V zemi Křižíka a Porsche nemáme 
vlastní elektromobil? V zemi Borovského nemáme nezávislá media? Profesor 
Fordham University Milan Zelený - česko-americký ekonom. 

 Z Parlamentní listů vybrala R.Treichelová 
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Je nacionalismus totéž co vlastenectví?  

 
Reakce na článek Jaromíra Kohlíčka, zveřejněný 23.1.2019:O čem nemá řecká pravice 
ponětí. 

Souhlasím s výkladem stručné historie Řecka, tak jak nám ji s. Kohlíček v článku podal. Co 
mě  v něm ovšem zarazilo  je, že řada řeckých dětí, zejména sirotci, nehovořila řecky, ale 
makedonsky! Jako potomek řeckých komunistů, kteří bojovali v řeckých horách proti pravici 
a imperialistické agresi Velké Británie a USA, se musím proti tomuto tvrzení ohradit . Část mé 
rodiny po občanské válce se usadila na Jesenicku a druhá část v Taškentu v SSSR (dnešní 
Uzbekistán). O dětech, které by mluvily jiným jazykem , jsem v životě neslyšel i když 
připouštím, že určité výjimky mohly být, zvláště, když někteří Řekové pocházeli z 
jugoslávského pohraničí. 
 
 O demonstraci, která proběhla v Aténách 20.ledna , s. Kohlíček píše: „ Šlo o 100 000 
demonstrantů, především pravice.“ S tímto tvrzením zásadně nesouhlasím , protože 
demonstrovali také komunisté  a obyčejní občané, kterým není jedno, jaká mezivládní dohoda  
se připravuje. Je velmi mylné nazývat demonstranty nacionalisty a házet je do jednoho pytle. 
Žil jsem v Řecku přes 12 let a můžu vám potvrdit, že  jiný tak hrdý národ jsem nepoznal. 

Řekové jsou vlastenci se vším všudy a jsem si jist, že by neváhali znovu bojovat za svou vlast 
a položit pro ni život! Byla to právě Skopje , která začala politicky provokovat Řecko v 
devadesátých letech, když se rozhodla  tisknout bankovky, na kterých byla vyobrazena bílá 
věž v Soluni. Řecké obyvatelstvo severnímu sousedovi nedůvěřuje a neoslovuje ho jinak než 
Skopje anebo FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia). 
 
 Je úctyhodné a jsem velmi rád, že s.Kohlíček se k tomu to problému vyjadřuje! Ví ale , jaké 
je pozadí této mezivládní dohody? KKE(Komunistická strana Řecka) vydala brožuru o dohodě 
tzv. Tsipras-Zaev nebo-li dohodu Prespon. Vláda SYRIZY lže, když tvrdí, že dohoda byla 
podepsána proto , aby vyřešila historický problém,s cílem zajistit mír a  podporu přátelství mezi 

národy. Dohoda  ale jasně vymezuje cíle a kroky pro integraci sousedního státu do NATO a 

EU a snahu oslabit vliv jiných mocných zemí jako je Rusko a Čína v rámci silné konkurence 
na trzích surovin. SYRIZA převzala roli služebníka amerických plánů.: 
 
-Podporuje všechna rozhodnuti NATO až po první preventivní jaderný úder. 
-Účastní se všech vojenských cvičení na Pobaltí.  
-Vynakládá 4 mld. ročně na výdaje NATO. 
-Rozšiřuje americké vojenské základny v Řecku. 
 
Dohodu podpořil také Macron,  Juncker, Kurtz a Merkelová ,která také pochválila Tsiprase  při 
své  nedávné návštěvě Řecka .Mimochodem nechápu, jak ještě může někdo nazývat 
SYRIZU autentickou levicí... 
 KKE bude i nadále tvrdě bojovat proti této dohodě a bude i nadále svolávat 
demonstrace proti ní! Proto nemůže být řeč JEN o nacionalistických výkřicích! 
 
Tomas Candulas 
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A ZASE JSME BYLI NA PLESE … 

 V sobotu  19. ledna se v PZKO Na Zborůvce konal 

tradiční ples MěV KSČM  v Havířově. 

 Přítomné přivítal a pozdravil předseda MěV KSČM, 
poslanec sněmovny s. Daniel Pawlas. 

 K poslechu, zazpívání, ale hlavně k tanci hrálo opět 
oblíbené Cherry Duo a je třeba přiznat, že jen málokdo 
odolal lákavým melodiím a zůstal sedět u stolu. 

 O chutné občerstvení se jako vždy postaraly naše 
členky ZO i LKŽ, sympatizantky a přítelkyně, za což si 
vysloužily veliké poděkování a pochvalu. 

  Díky mnoha dárcům jsme měli i bohatou tombolu. 
Z pěkných výher se radovalo mnoho přítomných. A ti, 
kteří tentokráte nevyhráli, si alespoň přečetli vtipný text. 
Na nás, co jsme losy prodávali, se opravdu nikdo nezlobil. 

  I když účast byla proti jiným rokům mnohem menší, náladu to nikomu nepokazilo. Někteří si 
dokonce moc pochvalovali, že se krásně tančilo, protože na parketě bylo mnohem více místa. 

 A že nálada byla opravdu dobrá, že se všichni moc pobavili, o tom svědčí slova všech, kdo 
nám při odchodu děkovali za pěkný večer. 

 Co více bychom si mohli přát ?  
 Děkujeme všem , kdo jakkoli pomohli při této akci. I my, pořadatelé, organizátoři a všichni, co 
jsme se  jakkoli do práce zapojili, jsme odcházeli s pocitem, že se nám zase něco povedlo. 

Co více si ještě přát ? 

Marie 
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Komunistická minulost George Michaela 

 
Jeho vlastní jméno je :Georgios Kyriacos Panayiotou.Už je to přes dva roky, kdy 
naposledy vydechla jedna z největších popových legend George Michael.Málokdo ví, 
že britský zpěvák kyperského původu byl členem Komunistického svazu Velké 
Británie. Tajemník komunistické strany Británie Rob Griffiths tvrdí, že to byl G.Michael 
spolu s Wham!, kteří např.podpořili stávku britských horníků v období 1984-85. 
 
 V příštích několika desetiletích jsou také zachyceny příklady jeho sociálního cítění. 

Velmi typickým příkladem je zdarma uspořádaný koncert 
věnovaný sestrám britské národní zdravotní služby (NHS) a 
na počest svého kolegy, který pečoval o svou matku, než 
zemřela na rakovinu v roce 1997. 
 Ostře se stavěl proti válce v Iráku a silně kritizoval 
G.W.Bushe a tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. 
Vyšly jeho  protiválečné skladby ,,Shoot the dog"(2002) a 
,,The Grave" (2003), původně napsané proti vietnamské 
válce. 
 Stojí za zmínku, že Wham! byla první západní kapelou, 
která se objevila na koncertě v Číně v dubnu 1985. 
Vyjednávání úřadů s manažerem kapely trvalo 18 měsíců a 
přestože byl stadion nabitý, zpočátku reakce veřejnosti byly 

tlumené. Později tuto reakci diváků G.Michael přisuzoval  velmi odlišným kulturním 
rozdílům. 
 
 G.Michael byl potěšen, že Wham! se stala první západní kapelou, která prodala své 
vstupenky v Číně.  Prohlásil, že jeho cílem je dostat svou hudbu k co největšímu počtu 
lidí na světě, bez rozdílů jejich kultury, náboženství či jiných rozdílností. Tak dal najevo 
i svůj smysl pro internacionalismus... 
 

 
Píseň Shoot the dog:https://www.youtube.com/watch?v=ABhZQ_VRbsQ 
 
Píseň The Grave:https://www.youtube.com/watch?v=Qhj56P0yoxs 
 
Koncert v Číně v dubnu 1985:https://www.youtube.com/watch?v=wPQxbUtrA7k 
                                                                                                                                                      
katiousa.gr 

                                                                                                                                              

                          

 
  
Překlad:Tomas Candulas  
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Pietní akty a slavnostní shromáždění  v roce  2019 

 

 datum výročí Datum 

konání 

den hodina místo poznámka 

Ostravsko - 
opavská operace 

30.4.1945 74. 30.4.2019 úterý 08:30 kostel sv. Anny  

Den vítězství   8. 5.1945 74. 7.5.2019 úterý 09:00 kostel sv. Anny + 
pietní místa 

Viz. tabulka dole 

Výročí tragédie na 
Dole Dukla 

7.7.1961 58. 4.7.2019 čtvrtek 10:00 u památníku 
v areálu dolu 
Dukla 

 

Životická tragédie 6.8.1944 75. 3.8.2019 sobota 10:00 památník Životice  

Den vzniku 
samostatného 
československého 
státu 

28.10.1918   101. 25.10.2019 pátek 10:00 kostel sv. Anny  

Den válečných 
veteránů 

11.11.  11.11.2019 pondělí 11:00 kostel sv. Anny  

 

Termíny zasedání klubu zastupitelů v roce 2019 
 

24.ledna 

28.února 

28.března 

25.dubna 

23.května 

20.června 

19.září 

24.října 

21.listopadu 

12.prosince 

 

Začátek v 16:00 hod. 
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Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 

 
******************************************************************************************************************* 

Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům 
Telefon: 596 436 357,  E- mail: mv.havirov@kscm.cz,  www.kscmhavirov.cz 

uzávěrka příštího čísla 24. 2. 2019 –  2. číslo vyjde 2. 3. 2019 
*** NEPRODEJNÉ*** 

 

M ě V  K S Č M  A  K L U B  Z A S T U P I T E L Ů  

V  H A V Í Ř O V Ě  

 

Vás srdečně zve na 

 

 

 

 
 

 

 
 

KDY:    7. března 2019 v 16.00 hod. 

 

KDE:    Kulturní dům PETRA BEZRUČE 

 

PROGRAM: KAREL GOTT REVIVAL MORAVA 

(Písně z repertoáru Karla Gotta) 

 
VSTUP VOLNÝ 

 


