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

Oslavme 1. máj – Svátek práce.
První máj je pro nás oslavou Svátku práce, ale také dobra a lásky. Je
však také na místě si připomenout důvody a začátky tohoto svátku a to
proto, že pojem sociální právo je mnohdy vládnoucí pravicí zlehčováno.
Pohled na historické zkušenosti je považován za něco, co je přežité.
Historie Svátku práce začala před 130 ti léty na americkém kontinentě. V
průmyslovém Chicagu proběhla stávka téměř 300 000 dělníků za
osmihodinovou pracovní dobu. Protesty vyvrcholily 3. května, kdy policie
násilně zakročila proti demonstrantům a výsledkem bylo několik mrtvých. Ve vykonstruovaném
procesu pak státní moc obvinila a následně odsoudila k trestu smrti vůdce protestujících.
Na památku stávkujících a popravených se v USA od roku 1888 začal 1. květen slavit jako
Svátek práce, který se pak rozšířil do celého světa a stal se demonstrací boje za základní lidská
a sociální práva.
V naší zemi v období Rakousko - Uherska a První republiky byl 1. máj slaven jako symbol boje
za politická a sociální práva. Je potřebné si to připomenout, protože současné generace si
většinou pamatují První máje jako oslavy vymožeností, které jim přinesla socialistická
společnost: právo na práci, na zdravotní a sociální zabezpečení, rovný přístup ke vzdělání,
bydlení a sociální péči. Pro mnoho lidí se péče socialistického státu o všechny občany stala
samozřejmostí a tak přístup ke Svátku práce brali mnohdy jako formalitu.
O to trpčí zkušenost mají občané České republiky, kterým se nepodařilo zbohatnout po
majetkovém převratu po roce 1989 a o mnohé z těchto (kdysi samozřejmých) vymožeností
přišli. Dostali se do situace, že mají problém udržet svou životní úroveň, mnohdy za cenu
zadlužení. Hodnoty, které obyčejní lidé vytvářejí svou prací, končí u těch nejbohatších.
Obracíme se proto na všechny občany k účasti na našich akcích. Přijďte podpořit úsilí za
důstojný život všech občanů naší země.
Bronislav Bujok
místopředseda MěV KSČM
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Jasný vzkaz z krajské koalice směrem k pacientům:
Občané, jste až na druhém místě!
Tisíce podpisů pod peticí, demonstrace zdravotníků i obyvatel Orlové, dopisy prezidentovi i
premiérovi. Nic z toho nezvrátilo plány zastupitelů Moravskoslezského kraje, kteří počítají s
přesunem lůžek akutní péče, a tedy celých zdravotnických týmů z Orlové do nemocnic
v Karviné a Havířově. Co to v praxi pro pacienty znamená?
Stěhování interny a chirurgie a následně ortopedie. Přesun lůžkových oddělení z orlovské
nemocnice do nemocnice v Karviné - Ráji má být hotov již do dvou let a v Orlové má vzniknout
velké lůžkové oddělení následné péče a LDN, v provozu mají zůstat jen odborné ambulance.
Tolik stručná fakta. Ve hře je však stále ještě plán orlovské radnice. Ta
chce lůžka v místní nemocnici nadále zachovat, chystané a schválené
změny považuje za likvidační a zvažuje pro to převod nemocnice pod
město.
Musíme však zdůraznit, že tento nápad převést nemocnici pod město se
ale vůbec nelíbí krajským koaličním všeználkům v čele s hejtmanem
Vondrákem. Člověk spíše nabývá přesvědčení, že se tito lidé s každým
dalším uběhlým rokem ve funkci utvrzují v přesvědčení o své
neomylnosti, moudrosti a nenahraditelnosti. Bohužel, podle toho také
vypadají některá rozhodnutí kraje, nad kterými zůstává rozum stát. Zatím
nás tato rozhodnutí mohla nechat poměrně v klidu, protože odvěká
pravda hovoří, že pýcha předchází pád a ten bude v tomto případě o to hlubší a strmější, jak
raketově roste opovrhování zájmy voličů. Rozhodnutí o likvidaci nemocnice však překročilo
všechny meze a je třeba jednat. V sázce je opravdu hodně, tady už jde o životy pacientů!!
Škody, které tito političtí diletanti svým jednáním nenávratně páchají, půjde do budoucna jenom
těžko napravit. Možná by člověk mohl být shovívavý a mávnout nad tím rukou, kdyby se však
jednalo o zrušení nepodstatné věci z hlediska života lidského, ale zde se hazarduje se zdravím
občanů a veškerá zodpovědnost padá na hlavu vedení kraje. Kde berou tito zastupitelé právo
rozhodovat o životě lidí? Nad zvráceností povah a myšlením těch, kteří pro tento návrh zvedli
ruce, zůstává rozum opravdu stát. Je nanejvýš jasné, že pokud nedojde k zázraku, bude
zdravotní péče pro občany Orlové nedostupná.
Argumenty hovořící o nutnosti optimalizace z důvodu špatného hospodaření, nebo
personálního podstavu, neobstojí. Spíše je potřeba zaměřit pozornost na absolutní neschopnost
a nekompetentnost managementu řídící tuto nemocnici. Lajdáctví, pohrdání základními
strategiemi řízení organizace ukazuje buď na mdlého ducha současného ředitele nemocnice,
nebo na záměr, jak připravit okres Karviná o dobře fungující nemocnici. Výkony pana ředitele
lze hodnotit tak, že by se mu člověk bál svěřit kurník s deseti slepicemi, protože půlka by do
večera zmizela.
Pokud dojde k tomuto černému scénáři, bude třeba celou situaci pečlivě monitorovat a být úzce
v kontaktu s občany a vedením města Orlové. Je přeci naším společným úkolem zajistit
adekvátní a kvalitní dostupnou zdravotní péči pro občany. Poděkování patří všem politikům
KSČM, kteří aktivně hájí zájmy pacientů, a je potěšující, že v této mimořádně složité době mají
v naší politice oporu a s důvěrou se na naše zastupitele obracejí.
Daniel PAWLAS, poslanec KSČM
(Haló noviny)

4

Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance!
Dovolená zaměstnanců by se měla zvýšit ze čtyř na pět týdnů za rok. Poslanci KSČM to
navrhují v novele zákoníku práce, jejíž první čtení má Sněmovna v programu březnové
schůze. Chtějí tak srovnat její délku s dovolenou státních zaměstnanců.
Ti mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Na tiskové konferenci o tom hovořila
místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu Hana
Aulická Jírovcová. Poslanci KSČM jsou přesvědčeni o tom, že »současná právní úprava
vytváří nerovnost zaměstnanců z hlediska nároků na dovolenou, když u ostatních
zaměstnanců je zaručen nárok na dovolenou v rozsahu pouze čtyř týdnů a prodloužení
dovolené je pak ponecháno na vůli zaměstnavatele,« odůvodňují svůj požadavek na změnu
zákoníku práce. Novela se nijak nedotýká délky dovolené učitelů a akademických pracovníků
vysokých škol, která činí osm týdnů.
Komunisté jsou přesvědčeni o tom, že současná právní úprava poškozuje zaměstnance
zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost, oproti zaměstnancům
placeným z eráru. Nárokovou délku dovolené mají tito zaměstnanci o týden kratší. Zároveň má
podle KSČM zůstat ponechána možnost prodloužení dovolené ze strany zaměstnavatele
formou individuální i kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřním předpisem. Zachována by zůstala i
možnost sjednání podmínek pro prodloužení dovolené při zachování rovného zacházení.

Týden navíc je nejžádanějším benefitem
»Chtěli bychom, aby se na březnové schůzi podařilo zahájit projednání této novely, toto
téma je důležité pro naše zaměstnance. Očekáváme hojnou diskusi, při níž se jistě bude
hovořit také o situaci na trhu práce, i o pracovních podmínkách zaměstnanců,« zdůraznila před
novináři Aulická. Zástupci KSČM tento návrh navrhují opakovaně, a věří, že podporu by mohli
získat minimálně ze strany ČSSD. »Ostatně to deklarovali na svém posledním sjezdu. My
budeme rádi, když se podaří otevřít tuto problematiku tak, aby mohla jít do výborů, kde
očekáváme bohatou diskusi o parametrech, argumenty pro a proti. My tvrdíme, že potřeba
uzákonit pět týdnů pro všechny zaměstnance, kteří dnes na pět týdnů nárok nemají,« zdůraznila
poslankyně.
Aulická očekává, že na plénu i ve výborech se budou vzpomínat i zkušenosti z jiných zemí.
Evropané z EU mají dovolenou na zotavenou, stanovenou zákonem většinou delší než 20 dní –
obvykle je to právě 25 dní. Lidé, kteří působí v ČR v soukromém sektoru, mají ze zákona právo
na 20 dní dovolené bez ohledu na věk a dobu strávenou v zaměstnání. Za vyspělou západní
Evropou pokulháváme, i když firmy mohou svým zaměstnancům volno prodloužit v kolektivní
smlouvě. Některé podniky to dělají, protože se jim zaměstnanců stále nedostává, a lidi si
»přetahují«, získávají je na různé benefity. Jedním z nejžádanějších je právě víc dní dovolené.
Haló noviny
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Místní odborová organizace v Havířov
Nemá sice početnou členskou základnu, ale je velmi aktivní. Její členové
nechybějí při žádné akci, kterou pořádá MěV KSČM v našem městě Můžete
je tedy vidět v různých funkcích na stranickém plese, při městských oslavách
MDŽ, předmájových i májových akcích, prostě všude, kde je pomoci zapotřebí.
Svou činnost pravidelně hodnotí na členských schůzích. Ty se konají podle plánu práce. Jinak
tomu nebylo ani tentokráte. Schůze se konala 9. března v místnosti sekretariátu KSČM. Byla
spojena s oslavou svátku žen. Po zahájení předsedou Vladislavem Fukalou, který přivítal
přítomné a popřál ženám k jejich dni, následovalo krátké kulturní vystoupení, které pod názvem
„Žena ženám“ přednesla členka Marie. Velmi potěšil i karafiát, který muži ženám předali.
V programu jsem slyšeli informace z vyšších odborových orgánů, které podal Stanislav Mlčák,
informaci o hospodaření organizace a zprávu revizní komise a také to, kdy se zase sejdeme.
Bude to v červnu při tradičním smažení vaječiny. Už se těšíme.
V bohaté diskusi jsme se seznámili s politikou a chováním současného zastupitelstva našeho
města, problémech, které jeho politika způsobuje. O činnosti SONu hovořil Ing. Karel. Žák,
dozvěděli jsme se i o činnosti jiných složek v okolí. Nechybělo samozřejmě i malé chutné
pohoštění, u kterého jsme rádi poseděli i po oficielním programu.
Závěrem jsme konstatovali, že i v takovém počtu, kolik nás je, se dá udělat kus práce a hlavně
– že se scházíme s lidmi, se kterými je nám dobře. A pokud i vy – čtenáři tohoto článku – máte
zájem o naši práci a chcete se zapojit, není problém. Budete vítáni.
Marie

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4. 3. 2019
Změnou jednacího řádu zastupitelstva se začátek zasedání posunul z 13:00 hodiny na 15:00
hodin. K projednávaným bodům programu nebyly žádné výrazné připomínky. Zrušilo se
detašované pracoviště Městské policie Havířov na ulici Kpt. Jasioka 2 v Havířově - Prostřední
Suché.
Z důvodu, že v roce 2018 nenavštívil v úředních hodinách toto pracoviště ani jediný občan.
Havířované se však nemusí bát, na bezpečnost by to nemělo mít vliv, protože místo toho bude
zde stanoviště mobilní služebny městské policie.
Dalším bodem, který byl odsouhlasen bez připomínek, bylo zamítnutí prodeje pozemku v
blízkosti vlakového nádraží. Zájemce o koupi plochy naproti hlavnímu vstupu vlakového nádraží
plánoval v místě výstavbu stravovacího zařízení (Mc.Donald). Rada doporučila zastupitelům
toto neschválit s ohledem na rekonstrukci přednádražního prostoru, kterou město zahájí v
bezprostřední blízkosti pozemku na jaře roku 2019.
K bodu, který pojednává o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Zámek v Havířově,
vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko, který upozornil: ,,Z materiálu vyplývá, že bude
fungovat pouze kuchyň, bufet a jídelna. Je vhodné, aby to vedla s.r.o.? Jenom odměny
budou 516 000 Kč a za čtyři roky to budou dva miliony korun. Nešlo by najít jinou
cestu?“
My za KSČM jsme se zdrželi, protože nebudeme
podporovat nehospodárnost města a to, že si vedení
udělalo evidentní dojnou krávu ze Zámečku.
Markéta Fikáčková, zastupitelka
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CO MOŽNÁ NEVÍME, NEBO NECHCEME VĚDĚT O TIBETU.
(Parlamentní listy se ptaly Břetislava Olšera, spisovatele, novináře a cestovatele z Valašska)

Dne 10. března se pravidelně nejen na různých místech v Česku vyvěšují vlajky Tibetu.
Vy tento fakt kritizujete. Proč?
Protože hrstka análních Čechů totiž pro tuto údajnou čínskou „újmu“ vehementně máchá 10.
března tibetskou vlajkou na protest proti čínské kultivaci brutálního feudalismu v Tibetu.
Byl jsem v Pekingu i v Tibetu a není mi jasné, proč se rovněž nemluví o tom, že již v prosinci
1903 překročila vyzbrojená britská expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů hranice Tibetu,
kde způsobili jeden z největších masakrů 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady
Guru; Britové tam zákeřně stříleli ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů a přes tři tisíce
jich zabili…?
Proč se nepřipomíná rovněž výročí toho, že 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím
vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a
zástupci klášterů, kdy se Tibet zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a
tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí
vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy…? …
.Pro někoho to ještě není jasné, ale k Číně bez pochyb a neodmyslitelně historicky patří Tibet.
Železniční spojení do Lhasy funguje od července 2006. Podle čínských úřadů je železnice
významným nástrojem při modernizaci Tibetu, který je součástí Číny od roku 1951, kdy
byla přes čtyřicet roků bezprizorním územím, na němž se vše jen rozpadalo a ruinovalo.
V tibetském muzeu je Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce Tungovi: „Předsedo Mao
Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů
vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s
delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran
23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému
osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé
jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové
vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby
konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení
teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem vás o tom informuji. Dalajláma Tibetské místní
vlády, 24. října 1951, 24hod. 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře.
Čína smradlavou otrokářskou ostudu Střechy světa vzala pod svoji kontrolu a vybudovala jí
jedinečnou železniční trať. Kritici spojení po kolejích však jen hloupě tvrdí, že železnice pouze
přispívá ke zhoršení životního prostředí a urychluje rozpad tradiční tibetské kultury. Přitom
železnice na náhorní plošině, která je nejdelší a má největší nadmořskou výšku na světě,
začíná v městě Xi Ning v čínské provincii Qing Hai a končí ve Lhase, metropoli Tibetské
autonomní oblasti. Je celkem 1956 kilometrů dlouhá, její průměrná nadmořská výška po celé
trati je přes 4000 metrů, nejvyšší úsek je 5072 m nad mořem a nazývá se „železnice nejbližší
nebi“. Prochází 550 kilometry tundry a třemi tunely. Ten v horách Feng Huo Shan (Hory větru a
ohně) leží na místě, kde je nadmořská výška 4905 m. Měří 1338 metrů a nachází se v oblasti
věčně zmrzlé tundry na náhorní plošině jako nejvýše existující tunel na světě. Tunel v pohoří
Kun Lun prochází provincií Qing-hai. Jeho nadmořská výška činí přes 4600 m a délka 1686 m.
V této zóně se často objevují stěhující se tibetské antilopy, tibetští divocí osli a další vzácná
zvířata náhorní plošiny, proto prostory mezi mostními pilíři mohou fungovat jako přechody pro
stěhující se zvířata.
„V politice není zneužívanějšího pojmu, než je pojem morálka“, sdělil nedávno prezident
Miloš Zeman a připomněl část tibetské historie, kdy do roku 1951 měla vláda lámů
podobu kombinace feudalismu s otroctvím. „Lidé byli naprosto běžně přikováni k řetězu,
občas jim byly vylupovány oči. To jsou historická fakta, to není můj výmysl“, prohlásil.
Podle prezidenta by si měl každý, kdo vyvěšuje tibetskou vlajku symbolizující nezávislost
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a návrat do zmiňované historické fáze, rozmyslet, zda si přeje nezávislost, anebo zda si
přeje autonomii Tibetu, tak jako v případě Hongkongu.
Dnes je čas satisfakce pro Tibeťany a připomenout pravdu, kterou u nás nemíní slyšet
Havlové, Bursíkové, Schwarzenbergové, Kalousci, Halíci, Putnové, Piňosové a další
zvrhlí populisté, kteří nechtějí znát obraz situace z dob temného feudalismu, kdy tibetští
nevolníci a otroci představovali 95 procent populace, přirozeně neměli žádnou osobní
svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi. Vlastnili je buď vládní úředníci, aristokraté
nebo vysocí lámové. Po generace byli připoutáni k půdě patřící feudálním pánům. Čím
více měl pán nevolníků, tím byl bohatší. Mohl je půjčovat, dávat jako vklad do hry,
zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat. V případě, že nastávající manželé patřili
různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy si nevolník musel
svou manželku od pána koupit. Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem
pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily pilíře režimu. Většina nevolníků byla
zadlužena či zatížena dědičným dluhem. Zatímco ve starém Tibetu nebyly žádné školy, v
současnosti má Tibet čtyři univerzity.
„Špatné školství, jak tvrdí dvě stovky protestujících pitomců v Praze? A jaká je pravda? Do roku
2003 bylo v Tibetu zřízeno 1011 škol, včetně 2020 vyučovacích kurzů. Počet posluchačů dosáhl
453 tisíc a skoro 92 procent tibetských dětí chodí do škol. Počet negramotných se snížil o
třetinu od roku 1992, kdy byl uplatněn projekt „Naděje,“ který pomáhá chudým školákům znovu
chodit do škol. Současně bylo postaveno 180 škol, 36 tisíc chudých školáků se do nich vrátilo.
Zákon o oblastní autonomii národnostních menšin Čínské lidové republiky stanoví: „Každý
národ má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo.“
-trei

22. dubna slavíme Den Země
V roce 1969 si americký senátor Gaylord Nelson udělal výlet do Santa Barbary, kde uviděl
velkou ropnou skvrnu. Po návratu do Washingtonu navrhl zavést národní svátek oslavující
Zemi. Od roku 1990 je 22. duben mezinárodní Den Země.
Se Dnem Země je spojován i John McConnell, který představil stejnou myšlenku na jednání
UNESCO o životním prostředí. Ve stejném roce navrhl vlajku Země.
První oslava v USA se konala v roce 1970 a získala širokou odezvu: zúčastnilo se jí asi 20
miliónů lidí, zejména studentů. Ve svém počátku zahrnovala i opozici vůči válce ve
Vietnamu.
OSN slaví svátek od roku 1971, v roce 1990 se připojili i další státy a 22. duben se stal
mezinárodním Dnem Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším
sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či
národnost.
Skvělý karikaturista V.Jiránek
zemřel v roce 2012
-trei (internet)
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30. duben – den Ostravsko – opavské operace
ZE VZPOMÍNEK TAŤÁNY ANDREJEVNY JEREMENKOVÉ,
DCERY GENERÁLA 4. UKRAJINSKÉHO FRONTU:

„Otec chápal, že Ostravu musí zachovat. Vykládal, že to byl jeden z nejsložitějších
útoků. Snažil se především chránit životy, aby nedošlo k příliš velkým ztrátám.
Proto s útoky ani nijak nespěchal. Při osvobozování Ostravy dal rozkaz, aby
dělostřelci neodstřelovali budovy, ale jen pohyblivé vojenské cíle. Díky tomu
nebylo město příliš poškozeno. Je to humánní rozhodnutí. Mohlo se město zničit a
rozstřílet, aby tady nic nezůstalo. Možná by tak boje skončily dříve. Ale on
chápal, že je to průmyslové město a žijí v něm lidé. Proto bylo třeba město
zachovat a postupovat velmi opatrně„
- trei (Deník Právo 2005)

MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM HAVÍŘOV
A ČESKO-RUSKÁ SPOLEČNOST
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

PIETNÍ

AKT

který se koná u příležitosti 74. výročí osvobození
Československa
na pohřebišti rudoarmějců v
Havířově – Prostřední Suché

2. května 2019 v 15.30 hod.
Předem děkujeme za květinové dary

9

Krvácející západní demokracie a ,,hrdina" Bandera.
V roce 1939 zavlekl německý fašismus celou Evropu do války Obětí této
nejkrvavější války v dějinách nemůže svět nikdy zapomenout. V současné
době fašismus znovu získává sílu v Evropě, nyní na Ukrajině. Jako ve
fašistickém Německu ve třicátých letech tak i na Ukrajině v letech 2014-15
komunisté byli první, kteří utrpěli represe. Komunistické symboly a aktivity
Ukrajinské komunistické strany jsou zde zakázány. Kyjevem v současné
době pochodují banderovci s pochodněmi ve stylu německých nacistů za
souhlasu západní demokracie a oslavují Stepana Banderu jako svého národního hrdinu. Náš
ministr zahraničí Tomáš Petříček se nedávno jel klanět elitám polofašistického režimu na
Ukrajině. Na pochody banderovců Kyjevem prohlásil, že to je vnitřní záležitostí Ukrajiny.
Dokonce jsem se setkal i s názorem, že Bandera nemohl být přece tak špatný, když ,,seděl" v
koncentráku!

Byl tedy Bandera hrdina anebo ne?
Stepan Bandera byl jedním z šesti potomků řeckokatolického kněze ve Starém Uhrynivu. V té
době šlo o území patřící k rakouskému mocnářství. Po Velké válce však Halič přešla pod
polskou jurisdikci. V roce 1929 se jako dvacetiletý zapojil do zdejšího hnutí ukrajinských
nacionalistů-OUN. Pro účast na atentátu proti polskému ministru vnitra Bronislawu Pierackému
byl odsouzen v roce 1934 k trestu smrti. Nejvyšší trest mu nakonec byl změněn na doživotí. Ve
vězení v Brestu zůstal do roku 1939, kdy se mu v době vypuknutí války podařilo utéci. Bandera
se okamžitě dokázal postavit do čela svých ukrajinských nacionalistů a v týlu polské
armády organizovat teroristické akce podporující nacisty. Součástí tohoto boje byly i
vraždy polských vojáků, aktivistů, místních představitelů, ale také mučení a zabíjení dětí.
Po porážce Polska úzce spolupracoval s nacisty. 22. června 1941 se OUN spoluúčastnila
napadení Sovětského svazu nacistickým Německem. Po dobytí Lvova nacistickou armádou,
kterou podporovali i banderovci, Bandera 30. června 1941 z věže místní radnice vyhlásil
vytvoření samostatného ukrajinského státu, za jehož prezidenta vybral dosud neznámého
Jaroslava Stecka. Poté žádal na Němcích, aby souhlasili s vytvořením prozatímní ukrajinské
vlády. Nacistické velení bylo krokem banderovců zaskočeno a tak brzy celé velení OUN, včetně
Bandery, bylo zadrženo a odvezeno do Berlína. Zde jim bylo doporučeno, aby vyhlášení
samostatnosti odvolali. Neučinili to však. Proto nacisté představitele ukrajinské nacionalistické
vlády jednoduše nechali odvézt do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde je ve zvláštním,
téměř luxusním postavení čekalo přežití několika následujících let. Hnutí ovšem zatčením
nejvyšších vůdců nezaniklo. Pokračovalo dál. Po bitvě u Stalingradu mnozí z banderovských
bojovníků přešli dokonce do Waffen SS. V roce 1943 vznikla z křídla bojujícího se všemi
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA). Bandera sám byl propuštěn na podzim roku 1944.
Nacisté ve své „ústupové taktice“ stále více v oblastech na sever od Karpat na banderovce
spoléhali a banderovcům dokonce dodávali zbraně. Po skončení války sám Bandera v roce
1946 utekl do „mnichovského bezpečí“, kde si zřídil okamžitě svůj štáb, odkud řídil své jednotky
v Polsku a v Sovětské Ukrajině, a to dokonce s vědomím amerických okupačních orgánů.
Stepan Bandera byl 15. října 1959 ve vchodu svého domu v Kreittmayrstrasse zavražděn
agentem KGB Bohdanem Stašinským pomocí kyanidu vstříknutého do obličeje.
Pod vedením Bandery i jeho následovníků či pod velitelů bylo na Volyni vyvražděno na
sto tisíc Poláků, několik tisíc Čechů a Židů, ve lvovské, tarnopolské a stanislavovské
provincii se udává na dvě stě tisíc zabitých. I mnoho důkazů o banderovských zločinech.
Doporučují shlédnutí filmu Volyň (v současné době zakázán na Ukrajině), jen pro silné povahy.
Pro Sovětský svaz Druhá světová válka znamenala ztrátu 20 mil. lidských životů. Na frontě a v
plynových komorách nacistických táborů smrti zahynulo 6 mil. Poláků, tedy každý pátý občan
předválečného Polska. Přinesla smrt každému desátému Jugoslávci. Sama fašistická říše, která
válku rozpoutala, ztratila 13 mil. lidí. O život přišlo v této válce 635 000 Francouzů, 628 000
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Řeků, 270 000 Čechů a Slováků a dokonce i tak malý stát jako je Lucembursko zaznamenal 5
000 válečných obětí. Žádný normální člověk si nepřeje, aby došlo k další světové válce.
Vzhledem k vědeckotechnickému rozvoji by byla ještě větší světovou katastrofou, doslovně
tragedií lidstva. Proto povinností nás všech je usilovat o to, aby k ní nedošlo. Nebuďme lhostejní
k prohlášením a činům našich nezodpovědných politiků, kteří fašismus přímo krmí a nechávají
ho vzkvétat.
Šiřme historickou pravdu. Mladou generaci je nutné ochránit od nesmírného válečného
utrpení, které stále doutná a hrozí...
Tomas Candulas, člen MěV KSČM Havířov

Každoročně pořádá Městský výbor KSČM společně se zastupiteli za KSČM oslavy
Mezinárodního dne žen. Stejně se tak stalo i v letošním roce. Byl připraven program skupiny
KAREL GOTT REVIVAL MORAVA s písněmi z repertoáru Karla Gotta, ale i lidovými písněmi.
Odměnou pro pořadatelé byl plný sál spokojených havířovských divaček a jemné
prozpěvování v sále.
Víme, že taková akce je pro Havířov přínosem a že se ženy budou těšit i na příští rok.
Věříme, že se nám podaří zajistit stejně úspěšný program.

foto: Karel Žák

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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