
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
VI. ro čník 

 
 

Jsme schopni chránit národní bohatství? 
Jedna ze základních podmínek formování národní hrdosti je sounáležitost s naší vlasti, naším 
domovem Českou republikou. O to smutnější je fakt, že se pomalu a jistě, v tichosti a bez 
zásadního povšimnutí médií připravuje další obří tunel na naši zem a její občany. O co se 
konkrétně jedná? Možná někteří z nás již zaznamenali, že na území České republiky se 
nacházejí jedny z největších, ne-li největší zásoby lithia na světě. Suroviny, která v dnešním 
globalizovaném světě získává na ceně a svým významem se stává strategickou surovinou 
stejně tak jako ropa, nebo zemní plyn.  

Je proto absolutní povinností vlády a parlamentu ochránit toto národní bohatství tak, aby z něho 
měli užitek především občané České republiky. Bohužel, nebo snad i záměrně, se tak neděje. 
Kvalifikované odhady a průzkumy tvrdí, že ložiska lithia na našem území mají hodnotu až tři 
biliony korun. Myslím si, že je nejvyšší čas zatáhnout za záchrannou brzdu, aby nedošlo k další 
největší loupeži za bílého dne. Není náhoda, že se kolem těchto strategických nalezišť motají 
různé kapitálové a zájmové skupiny. Jakpak by ne. Tři biliony korun už za to opravdu stojí. Tato 
fantastická suma by jednou provždy vyřešila státní dluh nastřádaný předchozími 
nekompetentními vládami od roku 1989 a pomohla by zásadním způsobem k rozvoji České 
republiky a především strukturálně postiženým regionům v čele s Moravskoslezským a 
Ústeckým krajem. Místo toho jsme ale svědky, jak prospektorské firmě, která získala licenci na 
průzkum a těžbu českých ložisek, od začátku roku desetinásobně stouply ceny jejich akcií 
kotovaných na Australské burze.  

Je nejvyšší čas, aby se rozvinula celonárodní diskuze k této problematice o způsobu nakládání 
s takto cennou surovinou. Nesmí se zásadně dopustit, aby Česká republika ztratila kontrolu nad 
případnou těžbou a neopakoval se příběh OKD, který tak těžce poškodil náš region. Příkladů, 
jak tomu zamezit, je několik. Například v chilských měděných dolech si stát uchovává 51% podíl 
akcií a touto většinou si zajišťuje kontrolu nad těžbou.  Ale je tady i druhá možnost. Máme přece 
státní podnik DIAMO, který by sám mohl aktivně vstoupit do procesu přípravy a následné těžby. 
Cožpak nemáme dostatek vlastních kapacit a odborníků? Máme, ale celé polistopadové dění v 
této zemi je ve znamení podbízení se zahraničnímu kapitálu na úkor vlastních lidí a jejich 
schopností. 

Chceme-li zamezit odlivu mladých lidí z našeho regionu a zastavit stárnutí populace, nelze 
zůstat pouze u řečí, konstatování a deklarací. Stále však dokola slyšíme, že nejsou peníze na 
zvýšení penzí, že nejsou peníze na kvalitní zdravotní péči, že není na to, není na tamto, že 
prostě není pomalu na nic. Možná si tyto věty přečtete v autě, když budete už čtvrt hodiny stát v 
dopravní zácpě, protože na obchvat vašeho města prostě nejsou a nebudou peníze.  Ale, 
vážení spoluobčané, peníze jsou!!! Naše krásná země byla vždy proslulá nerostným 
bohatstvím.  A teď nám opět chce nabídnout ze svého nitra prosperitu a klidný život pro nás a 
naše děti. Nenechme si ji ukrást. Jediným opravdovým řešením je kvalifikovan ě 
rozhodnout v říjnových parlamentních volbách a dát hlas Komunisti cké stran ě Čech a 
Moravy, stran ě, která skute čně hájí zájmy České republiky a ob čanů. 

 
Daniel Pawlas, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny za Moravskoslezský kraj 
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Majetek města dává občanům jistotu 
 
V chaotických dobách privatizace po roku 1990 prošel majetek měst a obcí složitým vývojem. 
Po čase, když došlo k vymezení toho, co bude majetkem města, nastala další vlna majetkových 
transakcí.  Zejména pravicové radnice razily tezi, že samospráva neumí s majetkem hospodařit 
a proto je lépe jej privatizovat. A tak skončily vodovody a kanalizace v rukách cizího kapitálu, 
bytový fond se rozdával, neboť nové samosprávy nebyly schopny jej spravovat. Celá řada 
služeb dříve zajišťována městskými organizacemi, začala být objednávána na zakázku  
u privátního sektoru.   
 
V Havířově se na rozdíl od tohoto trendu podařilo většinu městského majetku zachovat. 
Významný podíl na tom mají zastupitelé za KSČM, kteří vždy usilovali o zachování majetku pod 
městskou správou tak, aby vedení města mělo možnost ovlivňovat rozsah služeb 
poskytovaných občanům.   
 
Díky vlastnictví téměř sedmi tisíců bytů může město řešit bytové problémy svých občanů a 
udržovat výši nájemného na přijatelné úrovni. Města, která se bezhlavě zbavila bytového fondu, 
si neví rady, jak řešit otázky bydlení nízkopříjmových skupin obyvatelstva. 
Spásu vidí v přijetí zákona o sociálním bydlení, s jehož formulací si vláda neví rady, protože 
neví, kdo výstavbu takovýchto bytů zaplatí.  
 
Další oblastí, jež se dotýká občanů, jsou dodávky tepla. Rozdíly mezi cenou tepla v různých 
městech jsou značné. Cena tepla v Havířově je jedna z nejnižších v republice. Je to dáno tím, 
že Havířovská teplárenská společnost je ve vlastnictví města, které v této firmě nechá vytvořit 
zisk jen do výše vlastních investic, potřebných k zajištění plynulého provozu.  
 
Obdobně je to s provozem Technických služeb. Pokud jde o školská a sportovní zařízení, 
kulturní život ve městě a sociální služby, zajišťuje je město prostřednictvím vlastních 
příspěvkových organizací. Není tak odkázáno na soukromé subjekty různého typu, které si 
diktují cenu.  
 
Samostatnou kapitolou každého města jsou kulturní památky. Havířov je v tomto směru 
atypický. Nemá okázalé historické objekty, specifikou je oblast Sorela s původní zástavbou 
z padesátých let. Pak je zde několik kostelů, které spravují církve a v minulosti město přispívalo 
na potřebné opravy. Po nabytí restitučního majetku církvemi, je zřejmě tento problém vyřešen.  
 
Jedinou významnější samostatnou kulturní památkou ve vlastnictví města je zámeček naproti 
kostelu Sv. Anny. Město v minulosti tuto zdevastovanou stavbu nákladně opravilo na vlastní 
náklady hlavě pro reprezentační obřadní síň. Ke snížení nákladů na provoz tohoto zařízení byla 
část objektu upravena jako restaurační a hotelový provoz. Je ke cti bývalým zastupitelům, 
napříč politickým spektrem, že takto rozumně uvažovali. Je ke škodě, že v současné době se 
někdy setkáváme s pohledem na zámek jako na hospodu, která by měla sypat zisky.   
 
Je třeba si jen přát, aby i do budoucna vedli město lidé, kteří dokážou takto rozumně uvažovat.  
Všechna ta města a obce, které se v minulosti majetku zbavily, se mohou dnes se závistí dívat 
na Havířov, který má občanům co nabídnout.   

 
Bronislav Bujok, 
místopředseda MěV KSČM 
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Na programu zasedání bylo 53 bodů. Po procedurálních otázkách bylo přistoupeno k dalším 
bodům, zejména pak k záměrům prodeje pozemků nebo části pozemků.  Na návrh našeho 
zastupitele Ing. Heczka nebyl schválen prodej pozem ků v katastru Šumbark , neboť se 
jednalo o nesprávně uvedený subjekt ze zahraničí.  Všechny ostatní záměry, nabídky na výkup 
pozemků či předání majetků, byly přijaty podle návrhu na usnesení.  

Námi navržena cena pozemku pro prodej spole čnosti Santarius s.r.o. nebyla p řijata,. 
Domníváme se, že nebylo p řistupováno k stanovení ceny z pohledu zodpov ědného 
hospodá ře. Řada našich zastupitel ů si nechala do protokolu zaznamenat, že hlasovali 
proti. 

Velká kritická diskuze zastupitelů za KSČM  byla k návrhu změny zakladatelské listiny 
společnosti MRA, s.r.o, která v podstatě znamená zřízení další funkce jednatele. Dle našeho 
názoru se jedná o zvýšení nákladů a zřejmě o přípravu lukrativního postu pro předem určeného 
příznivce koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Zastupitelé za KS ČM byli proti, ale byli 
přehlasováni. 

Další body programu byly přijaty bez připomínek a v 15 hod. bylo přistoupeno v souladu 
s jednacím řádem k interpelacím občanů a zastupitelů. V diskuzi vystoupilo pět občanů. Bude 
jim odpovězeno písemně. Zajímavé bude stanovisko RMH k diskusnímu přípěvku pana Petra 
Klora, který si stěžoval na jednání zastupitele za ČSSD pana Kozáka, který mu údajně dluží za 
práce na stavbě jeho rodinného domu.  

Dále bylo přistoupeno k interpelacím zastupitelů. Zastupitel za KSČM vyjádřil nespokojenost 
s vyřizováním předchozích interpelací, které neodpovídají na položené otázky a dokonce 
nejsou podepsány statutárním zástupcem. Zákon o obcích je tak porušován. Dále sledujeme 
postup oprav laviček, kterou komunisté prosadili v minulém roce v částce 1,2 mil. Kč včetně 
DPH.  Za rok 2016 vyčerpáno pouze asi 260 tisíc Kč, což znamená plnění na 22 %.  

Největší nespokojenost máme s odpovědí na námi uváděné nedostatky při výběrovém řízení na 
okna pro opravy bytů v MRA s.r.o, zejména pak na to, že závěry z auditu, který provedla 
společnost Ernst & Young, nejsou dosud vypořádány. Pokutu ve výši 1,5 mil. Kč dle nařízení 
ÚHOS zaplatilo město, ale MRA ji doposud nezaplatila městu i když měla termín 20. 1. 2017. 
Přesto, že kontrolní skupina sdělila, že skladová přirážka, kterou si účtuje společnost, 
neodpovídá mandátní smlouvě, je tato přirážka  nadále fakturována. Je evidentní, že situace 
v MRA s.r.o. je vedením m ěsta nezvládána a RMH k tomu jen p řihlíží . Nedostali jsme ani 
odpověď na neověřené informace, že se vyplácejí značné finanční odměny  funkcionářům v této 
společnosti. Náš klub bude požadovat po vedení města zásadní řešení problémů v MRA, s.r.o. 

Po přerušení interpelací bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů. U závěrečného účtu 
města a účetní závěrce byly kladně hodnoceny výsledky za rok 2016, neboť město hospodařilo 
s kladným saldem, tj. že příjmy byly vyšší než výdaje o 323,3 mil. Kč. Nedostatkem bylo velmi 
nízké čerpání oddělením investic, z plánovaných téměř 200 mil. Kč vyčerpali jen 67,5 mil Kč. 
Kladné saldo se projevilo i v tom, že zůstatek na účelových fondech se zvýšil o 102 mil. Kč a 
k 31.12 2016 činil 242,3 mil. Kč. 

Bylo konstatováno, že dobré výsledky v roce 2016 by ly zásluhou KS ČM, která byla  
v Havířově v koalicí na radnici.  

Velká diskuze se strhla u bodu „Podání občanů“ – požadavek na vyhlášení místního referenda. 
Poslankyně Milada Halíková poukázala na to, že považujeme možnost uskutečňování místních 
referend za užitečnou a zejména migrace může být i v příštím období aktuální. Aby se náklady 
výrazně snížily, navrhla, aby se referendum uskutečnilo v roce 2018 v termínu voleb do 
Zastupitelstva města. Přesto její návrh nebyl přijat. 
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Ještě před ukončením zasedání byl přečten dopis občana Havířova, který byl adresován 
náměstkovi  Bc. Bělicovi a v kopii poslán i zastupitelům za KSČM, ve kterém ho žádá, aby se 
k uvedeným skutečnostem vyjádřil na ZMH. Jelikož již v té době na jednání nebyl přítomen a 
byl omluven, k dopisu se předem nevyjádřil, seznámili jsme s jeho obsahem ZMH.  

 

Klub zastupitelů za KSČM 

 
 

 
Havířovské dotace do soukromých kapes členů 

a příznivců ANO a ČSSD 
 
Město Havířov každoročně rozděluje přibližně 30 milionů korun na sport a každoročně toto 
„porcování medvěda“ bývá žhavým tématem jednání zastupitelstva. Aktuální vedení města ve 
složení ČSSD + ANO + KDU-ČSL se však rozhodlo udělat z rozdělovaných dotací slušný 
byznys pro sebe. 

Již v únoru jsme byli svědky prvního rozdělování, kdy si někteří zastupitelé a radní z ČSSD, 
ANO a HPH schválili dotace pro kluby, ve kterých sami nebo jejich rodinní příslušníci působí, 
v celkové výši téměř 1 milion korun. Konkrétně například paní Ivana Kožmínová (ČSSD) získala 
pro své aktivity dotaci 550 000 Kč, náměstek a radní pan Bělica (ANO) si navrhl a schválil 
dotaci ve výši 165 000 Kč pro kluby, ve kterých působí on nebo jeho manželka. Podobně byly 
pro spolek, v němž působí manželka pana Porembského (ČSSD), schváleny dotace ve výši 
200 000 Kč. 

Msta v p římém p řenosu 

Na stejném zastupitelstvu se snížily dotace pro pořadatele motocyklového závodu 
Havířovského Zlatého kahance - Těrlického okruhu, který do Havířova každý rok přiláká 
desetitisíce lidí z celé Evropy. Důvod byl jasný. Ředitelem je bývalý příznivec ANO, který kvůli 
nespokojenosti s děním v hnutí přešel před rokem do zastupitelského klubu KSČM.  

Podobné msty jsme byli svědkem i na posledním červnovém zastupitelstvu. O dotaci v oblasti 
školství žádala Mateřská škola Profa, která v Havířově nově poskytuje předškolní vzdělávání 
pro děti již od 2 let věku. Ředitelka školky Šárka Žluvová je bývalou sympatizantkou hnutí ANO 
a po události v hnutí, které loni vyvrcholily rozpadem koalice ANO a KSČM, z důvodu 
nespokojenosti s vedením ANO, taktéž odešla.  

Tím se však dostala na „černou listinu“. Přestože město Havířov přispívá na všechny mateřské 
školy, MŠ PROFA požadovanou dotaci ve výši cca 90.000 Kč nedostala. I přesto jsem navrhla 
MŠ alespoň částku 50.000 Kč. Proti tomuto návrhu však hlasovalo jednotně ČSSD i ANO a 
návrh schválen nebyl. 

Před volbami hlásali podporu rodin s d ětmi, poté, co se dostali k moci, podporuje ANO i 
ČSSD podporu pouze svých rodin a p řátel. 

 

 

Darja Tomaniecová, zastupitelka, členka KZ za KSČM 
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Utajený projev prezidenta Miloše Zemana 

O tomto projevu, se žádná media nezmínila. Nepoda řilo se v n ěm totiž najít nic, co by 
prezidenta diskreditovalo.  

"Rád jsem přijal pozvání do Lidic, protože právě zde si vzpomínáme na tragickou událost naší 
historie. Kdyby to byla jenom nostalgická vzpomínka, tak by to bylo málo, ale bohužel, jak říkal 
Santayana, lidé, kteří zapomněli na svoji minulost, jsou odsouzeni k tomu ji znovu prožít. A my 
prožíváme to, čemu se říká iluze déja-vu, iluze již jednou viděného, iluze, že se opět vrací 
mezinárodní terorismus. Ale ona to není iluze, ona je to, jak se kdysi říkalo po sovětské 
okupaci, tvrdá realita. V minulosti byl mezinárodní terorismus reprezentová n především 
rasovou nenávistí, kterou zt ělesňovalo nacistické N ěmecko. Dnes je mezinárodní  
terorismus charakterizován náboženskou nenávistí is lámského fundamentalismu, ale 
výsledky jsou v obou p řípadech stejné ," zahájil projev M. Zeman.  

"Dovolte mi, abych vzpomněl na svoji nedávnou návštěvu Číny, v jejímž závěru jsem se byl 
poklonit obětem takzvaného Nankingského masakru, kde zahynulo 300 000 civilních obyvatel v 
roce 1937. Řekl bych, že tehdy začala druhá světová válka, válka mezi Čínou a Japonskem. My 
jsme příliš europocentričtí a domníváme se, že druhá světová válka začala v září 1939, ale 
nebylo tomu tak," připomenul události v Asii v roce 1937 Miloš Zeman. 

"Chtěl bych připomenout, že v roce 1935, kdy Němci okupovali demilitarizovanou zónu v Porýní, 
bylo možné dosáhnout toho, že by britské a francouzské divize bez jediného výstřelu dokázaly 
německou okupační armádu porazit, protože ta neměla ve své výzbroji žádné ostré náboje a 
měla příkaz se stáhnout, jakmile narazí na odpor. A místo toho byly vydány některé prázdné 
protestní rezoluce proti porušení Versailleské smlouvy, třebaže tehdy v Německu byl německý 
generální štáb a jeho šéf, generál Halder, který pokládal Adolfa Hitlera za nebezpečného 
blázna, připraven právě na základě tohoto zásahu britských a francouzských ozbrojených sil 
Hitlera svrhnout. Kdyby k tomu došlo, nebyla by Mnichovská dohoda, nebyl by holocaust, 
nebyla by druhá světová válka, a tedy by ani nebyly Lidice. Jak málo tenkrát chybělo. Ale 
takzvané demokratické země měly tehdy v čele zbabělce. Nebyl tam ani Churchill ani de 
Gaulle, byl tam Chamberlain a byl tam Daladier, byli tam lidé, kteří v pohodě svých kanceláří se 
obávali tehdy pacifisticky naladěné většiny svých voličů, kteří se báli války. A protože se báli 
malé války, měli nakonec válku velkou," pokračovala hlava státu. 

"A tím chci závěrem svého vystoupení přejít k analogii se současnou situací. I my jsme dnes 
zbabělci, a vím, že přihlouplí novináři mě budou za tuto kritiku kritizovat. Jsme zbab ělci proto, 
protože často otevíráme náru č islámským radikál ům, často mluvíme o toleranci v ůči nim, 
často mluvíme o p řizpůsobení se jejich kultu ře, byť je tato kultura neslu čitelná s 
evropskou kulturou, která zde vznikala a vyr ůstala po mnohá a mnohá staletí ," bouřil Miloš 
Zeman. 

"Myslím si, že dnes bychom si měli uvědomit, že teroristické útoky v Evrop ě jsou práv ě 
dílem naší zbab ělosti, která je vydávána za multikulturní toleranci . Česká republika se 
nemá za co stydět. Bojujeme proti islámskému terorismu v Afghánistánu, v Iráku, na Sinaji, v 
Mali i v jiných zemích. Ale co dělají ti ostatní? Před dvěma dny jsem se vrátil ze summitu NATO 
v Bruselu a na pracovní večeři, když všichni vyjadřovali kondolence britské premiérce, jsem 
říkal, já nechci na každém summitu NATO n ěkomu kondolovat, protože se jednou m ůže 
stát, že budete kondolovat mn ě. A aby k tomu nedošlo, potřebujeme dosáhnout toho, aby 
islámští radikálové , kteří jsou dnes viditelní na sociálních sítích, nebyli považování za 
zbloudilé ove čky evropské civilizace , ale naopak za nep řátele této civilizace, a aby byli 
deportováni, p řípadně uvrženi do v ězení. Vidíte na příkladech těch, kdo způsobili řadu 
evropských teroristických útoků, že je tajné služby měly v hledáčku po řadu měsíců, a nic s tím 
neudělaly. To je právě ta zbabělost maskovaná jako multikulturní tolerance. A tak přeji všem 
Evropanům, a nejen jim, aby našli odvahu. Odvaha je těžká, zbabělost je levná, ale díky 
zbabělosti zde můžeme mít nové a nové Lidice. Mějme proto odvahu," uzavřel své vystoupení 
27. května 2017  v Lidicích Miloš Zeman... 
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KDU-ČSL se Sudeťáky proti našim národním zájmům 
 
Určitě mnozí z nás viděli na ČT 24 začátkem června duel mezi naším poslancem Černým a 
ministrem Hermanem, týkající se nehorázného postoje KDU-ČSL  k utrpení za 2. světové války. 
Již v loňském roce byl Herman v roli ministra ČR na Sudetoněmeckém sjezdu 
„Landsmanschaftu“.  
V letošním roce už to byli dva členové KDU–ČSL, místopředseda vlády Bělobrádek a opět 
ministr kultury Herman. Tento akt vládní strany KDU-ČSL byl ještě odpornější, že to bylo v roce 
75. výročí likvidace Lidic.   
 
Dne 10. května 1942 Němci vypálili Lidice, popravili 173 mužů starších 15 let, 196 lidických žen 
transportovali do koncentračního tábora Rawensbrük. Děti pak zavraždili v plynových 
komorách, mimo pár dětí, které odvezli na „převýchovu“ do německých rodin. V Lidicích byly 
zlikvidovány všechny zbytky domů i kostela. S německou důkladností byl zlikvidován dokonce i 
hřbitov. Popravčí komando bylo z rodného města Heydricha z Halle nad Sárou. 24. června 1942 
byly zlikvidovány Ležáky, pak následovalo Javoříčko a razie v desítkách dalších obcí jako 
například našich  Životicích, Horní Suché …. A kdo rozpoutal  2. světovou válku? Německo za 
nadšené podpory Sudetských Němců. Tato válka způsobila ztrátu 72 milionů obětí. Jen v České 
republice to bylo 350 tisíc zavražděných, ubitých nebo padlých v boji. Pro porovnání - 
amerických vojáků padlo 320 tisíc od prosince 1940 do konce září 1945.  
 
Postoj KDU-ČSL zapadá do pokusů o revizi dějin v Evropě. Bělobrádek na sjezdu Sudeťáků 
řekl mimo jiné, že už nikdy by nemělo dojít k vyhán ění lidí, jak se stalo N ěmcům. Přitom se 
jednalo o odsun N ěmců z rozhodnutí vít ězných mocností v Postupimi v roce 1945. Nikdo 
už nevzpomene, že Hitler dal vyznamenat 1,3 milion ů Sudetských N ěmců v roce 1939 za 
aktivní boj proti ČR. Z toho plyne, že bez dětí to byli skoro všichni dospělí ze Sudet. Ve válce 
pak sloužili nejen ve wehrmachtu, SS a byli členy NSDAP. Opět se hlásí o slovo různé odnože 
sudetoněmeckých spolků.  Jeden z nich dokonce získal platnou registraci v České republice, od 
roku 2006 je jejich kancelář přímo v Praze. Tento problém nás doprovází už od roku 1989. Jsou 
to diskuze o odsunu Němců a Benešových dekretech. To je prý špatné a tady se prý ukazuje,  
jací ti Češi jsou. Tyto body jsou vlastně prubířských kamenem, který testuje, co současná 
Česká republika snese. Ocituji něco z textu  historiků Evy Hahnové a Hanse Henniga Hahna, 
česko německého manželského a vědeckého páru z roku 2006, který jako by vypadl z dnešního 
tisku a politiky KDU-ČSL: 
„Sudetoněmecký politický život se modernizuje a jeho představitelé hledají nové metody a nové 
obsahy své činnosti. Začali sázet na celosvětový trend historického revisionismu, který jim 
otevírá nový úhel pohledu na druhou světovou válku.“ 
Rakouský list Sudetenpost například přišel s tradičním rozhořčením nad hrubou necitlivostí 
českého národa, který si stálé troufá stavět pomníky Benešovi. Není obličej toho muže Beneše 
stejně urážlivý pro pocity Sudetských Němců jako karikatury Mohameda pro muslimy? Tento 
„plátek“ Sudetenpost překvapuje svými obrazy minulosti. Tradiční jsou představy Sudetských 
Němců, že zatím co oni bojovali proti komunismu v Sovětském svazu, Češi prožili válku 
v údajně protektorátním blahobytu, narušeném pouze jedním masakrem v Lidicích. Naopak 
Sudetští Němci jsou prý obětí mnoha podobných zločinů. A pokračují: „Lidice byly strašně 
nafouknuty. Češi sami zopakovali Lidice vůči Sudetským Němcům tisíckrát. To napsal již v roce 
1948 „slavný“ páter Emmanuel Reichenberger.“ 
 
V průběhu minulých let dopěli Sudetsko-němečtí politici k závěru, že dřívější zahraničně 
politický nátlak na ČR nebyl úspěšný. Jejich nová strategie hledá podporu u mladé generace s 
cílem změnit česko - německé konflikty do vnitropolitické kontroverze v ČR. Mladí Češi a Němci 
na to slyší – aby bylo odsouzeno údajné bezpráví na Němcích po válce. 
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Zastánci historického revisionismu konstruují a vymýšlejí obrazy dějin přesidlování, perzekuce  
Sudetských Němců, kolaborantů s nacismem jako oběti na evropském kontinentu. Je 
zatlačována vzpomínka na skutečné rysy nacismu, jeho krutosti. Jsou to spory o odsun 
Sudetských Němců, kteří byli vlastně chudáci. Prezident Beneš varoval před zlehčováním viny 
nacistů během 2. světové války.  
 
Edvard Beneš: 
„Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem 
očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto 
své nové lži budou přednášet. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k 
útoku.“ 
 
To je citace z pamětní desky Edvarda Beneše. Situace dospěla tak daleko, že málem máme 
výjezdní zasedání vlády u sudetsko německých spolků. Při pití piva s Posseltem a omlouváním 
se za spravedlivý odsun zrádců, kolaborantů a  Sudetských Němců se chce vymazat z pamětí 
všechny hrůzy, které provedli Němci. Zapomnělo se, jak za Wehrmachtem v Polsku, v zemích 
Sovětského svazu a dalších zemích postupovaly Einsatzgruppen SS, kteří likvidovali židovské 
obyvatelstvo, komunisty (proto se  Herman v parlamentu rozčiloval jak to, že komunisté ještě 
existují, je to ostuda našeho národa, už by tu neměli být), těžce zraněné vojáky. Se stejnou 
brutalitou bylo nakládáno se zajatci Rudé armády, partyzány i obyvateli těchto oblastí.  
 
Novinář Syruček uvedl, že bavorský předseda Horst Lehofer se diví, proč čeští ministři jezdí na 
sudetsko německé sjezdy. Taky je zajímavé, že česko-německá deklarace má vlastně 9 bodů, 
z toho 7 bodů začíná:  „Česká republika musí …“  Poslední 2 body jsou o tom, že Německo 
bude přiměřeně reflektovat události 2. světové války. 
 
Zajímavé je, jak je, a to 4 roky po válce, oslavováno „mírotvorné“ NATO, které vzniklo už v roce 
1949. Mezi prvními členy bylo Salazarovo Portugalsko, Frankovo Španělsko a Turecko. Přitom 
v tomto roce ještě umírali naši pohraničníci při bojích s německým werwolf. Na Slovensku i 
Moravě se bojovalo s banderovci a tlupami SS. V polských Bieszczadach musela být nasazena 
Polská armáda. Akce byly ukončeny až počátkem roku 1951.  
 
V roce 1955  bylo do NATO přijato „mírumilovné“ Německo. Nyní má za úkol chránit Pobaltské 
státy, je na základnách v Turecku a bude mít základnu v Jordánsku. A jedné české brigádě velí 
Němci. Jak to bude pokračovat? A co všechno ještě dovolíme? 
 
PS: 
Když od pohledu a mluvou „milý“  Herman hovořil při pietním aktu v Lidicích, řekl mimo jiné i 
toto: „Je správné si p řipomínat ob ěti válek.  Proto budeme vzpomínat i ob ěti 30leté 
války“.  
Hned jsem si uvědomil, co budou členové KDU chtít prosadit. 
Při vzniku ČR v říjnu 1918 byl v Praze zbourán Mariánský sloup jako symbol útlaku Habsburské 
katolické církve.  
 
Uvedu data událostí, které jsme se učili ve škole: 
1618 Defenestrace konšelů v Praze – začátek 30leté války 
1621 Bitva na Bílé hoře 
1626 Poprava 27 českých pánů (protestantů) a zabavení jejich majetků  
 (zde získali a rozšířili majetek Schwarzenbergové) 
1648 Konec 30leté války – Vestfálský mír 
1657 Na počest vít ězství katolík ů nad protestanty postaven Mariánský sloup. 

 
 
 
Karel Sachmerda, ZO č. 61 
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Výstava ručních prací v Domě PZKO  
 
Ve dnech 27.5. – 28.5. 2017 se konala v Domě PZKO výstava ručních prací, kterou organizoval 
Klub kobiet MK PZKO v Havířově – Bludovicích pod názvem CZYM INTERESUJĄ SIĘ 
SENIORKY Z BŁĘDOWIC (doufám, že nemusím překládat) . Jelikož jsme dostali pozvánku od 
naší skvělé paní kuchařky Hanky Stašové (pod jejímž vedením připravuje občerstvení – hlavně 
oblíbený guláš – náš tým v kuchyni na akcích, pořádaných MěV KSČM), rozhodla jsem se tuto 
akci v sobotu navštívit. 

  

Výstavka, na které až oči přecházely nad tím, co 
všechno tyto kobiety dokáží, byla tématicky 
rozvržena podle toho, k čemu se daný stůl 
vztahoval. Byly zde výrobky z „ušulaného papíru“, 
kterým vévodila i Eiffelovka, krásná výzdoba na 
svatební stůl, krajky, dečky a vyšívané 
kapesníčky, vánoční a velikonoční ozdoby, ukázky 

dárkového balení, byla zde vystavena panna v kroji 
a spousta dalších nádherných předmětů. 
Samostatný stůl zde měly malby a výtvory dětí 
z mateřské školy. Ti, co se o výrobky zajímali blíže, 
měli možnost si s autorkami vyměnit informace o 
tom, jak se co dělá. 

 

Protože tato akce umožnila setkání nejen tvůrců a 
organizátorů, ale i  návštěvníků z širokého okolí, 
bylo připraveno i bohaté občerstvení, takže hosté si 
mohli při kávičce a zákusku, jakož i nějakém tom 
truňku posedět a pobesedovat. A kdo měl hlad, 
mohl si pochutnat na kuřecím špízu a bigosu. 

 

Co se mně týče, nejvíce se mi líbil háčkovaný 
svatební věneček a potřebovala bych se naučit to 
dárkové balení, kde se sice fantazii meze nekladou, ale určitá zručnost a trpělivost tu musí být. 

 

Kobiety z Bł ędowic, bardzo dzi ękuj ę. 
 

 

Text i foto: D. Racková 
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NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA 

 
V dnešní době hodně slyším, jak to bylo před rokem 1989 špatné, co se pro občany dělalo, 
nedělalo, jaké zde bylo kulturní nebo sportovní vyžití a podobně. Proto mi dovolte, abych hlavně 
těm později narozeným připomněl jednu sportovní událost, která se konala na přelomu jarních a 
letních měsíců. Dnes už málo kdo ví, že v minulosti se v Havířově konal automobilový závod, 
závod na který se všichni těšili, protože se zde každý rok sešla celá řada špičkových jezdců 
z domova i ze zahraničí.  
 
Nikdy nezapomenu na den, kdy mě můj otec poprvé vzal na automobilový závod, který se 
pořádal na katastrálním rozhraní dvou měst, Havířova a Šenova. Tyto zážitky se mi navždy 
vryly do paměti a uchovaly tak, že i dnes je mohu vyprávět nejen svým dětem, ale rád se 

podělím s každým, kdo si tento překrásný okruh, závod, a vše co k tomu patřilo (hlasitý řev 
burácejících motorů, vůně spáleného benzínu, pivo, párky atd.) zamiloval a uchoval v paměti.   
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První ročník se konal 12. -13. 6. 1971 pod záštitou ASK Svazarmu Dolu Prezident Gottwald, 
jako Mistrovství ČSSR, později už i s mezinárodní účastí jako Mistrovství ČSSR a Mezinárodní 
Závod automobilů na okruhu Havířov - Šenov. Poslední ročník se uskutečnil 28. 5. 1994. 
 

    
 
Všechny ročníky se konaly na přírodním okruhu, jednalo se o obyčejnou asfaltovou silnici, která 
spojovala města Havířov a Šenov, ale jakmile se na silnici uzavřel provoz, rázem byl vytvořen 
jeden z nejbezpečnějších a nejoblíbenějších přírodních okruhů u nás. Tento okruh byl nejen 
našimi, ale i zahraničními závodníky řazen hned na třetí místo, za takové autodromy jako byly 
postaveny v Brně a Mostě.  
 
Na okruhu závodily nejen cestovní vozy, sportovní prototypy, ale I formule. Všechny  
vozy i monoposty bialy zařazeny do skupin A1300ccm, PV1600ccm, Formule Škoda, Formule 
Aester, Formule Mundial, ale i Formule 3. Za volanty těchto sportovních speciálů usedávali 
opravdoví mistři tohoto sportu, jako například Antonín Charous, Václav Lím, Jiří Moskal, Jan 
Veselý, ale i Břetislav Enge, který se specializoval na závody rally. Tyto jezdce, jakož i ostatní, 
tak bylo možno vidět na vlastní oči.  
 
Po každém závodě jsem si domů odnášel nejen různé upomínkové předměty (samolepky, 
závodní rukavice, závodní kuklu), ale i nezapomenutelný zážitek a oči mé tak vzhlížely na další 
ročník.  
Ale nic netrvá věčně. Bylo mi velmi smutno když nastal ten den, kdy se zde jelo naposledy. 
Šikana a betonová zídka podél tratě, to je vše, co dnes zbylo z přírodního okruhu Havířov-
Šenov.  
 
Věřím, že mnoho z vás si na tento okruh také rádo vzpomene.   
 

  
 
 
Karel Ďurkáč, zastupitel a člen MěV. Havířov 
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KSČM Havířov, Český T ěšín a OS ČMS 

 pod patronací OV KS ČM Karviná,  
Vás srde čně zvou na 

 
 

 
 
 

 
22. 7.  2017 od 14.00 hod. 

areál PZKO Na Zbor ůvce v Haví řově – Bludovicích 
 
 

Hudební vystoupení:   Iveta a Jarek  
Program:     Ukázka výcviku ps ů 
Sportovní sout ěže:   kuželky, šipky,    

                                                   přetahování lanem  
                                            a sout ěže pro d ěti 

            
            
       Domácí kuchyn ě   –    guláš, bramboráky, klobásy,  
                                                   ryby, grilovaná kýta 
                        
           Vstup zdarma                                    

 
 

                                           Srdečně zveme 
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ZO KSČM Horní Bludovice 

 

 pořádá 
 

dne 8. září 2017 od 15:00 hodin  
 

na víceú čelovém h řišti v Horních Bludovicích (naproti ZŠ) 
pod patronací kandidátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Jany Pohludkové 
 

spole čenskou akci 
 

 „LOUČENÍ S LÉTEM“  
 

 spojenou s  
 

PŘEDVOLEBNÍM   
SETKÁNÍM 

 
 

s kandidáty KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
  
 Hraje a zpívá Ivo Klokánek 
      
 Občerstvení zajištěno         
  
  
         
 Srdečně zvou pořadatelé  
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Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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