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

Vážené soudružky a soudruzi, vážení občané,
dovolte mi, abych nás všechny uvítal v roce 2021 a popřál nám všem a našim rodinám hlavně
hodně zdraví a optimismu do života.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v
soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět, zhodnocení toho, co jsme
minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z
nás postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé,
radostné a šťastné. A na tom všem dobrém je potřeba stavět věci budoucí a pokusit se
dívat na svět optimisticky.
Jako stát si vedeme na první pohled výborně, alespoň dle ratingových agentur, ale něco uvnitř
české ekonomiky hnije. Je to nesprávná adresnost finančních toků českého státu. Bohužel také
výrazně upadají morální hodnoty a je to znát na každém kroku.
Velký tvůrčí a duchovní potenciál našeho národa není bohužel smysluplně využit. Celá odvětví
průmyslu vyrábějí věci, o které je malý zájem, nebo mají nízkou přidanou hodnotu, zatímco toho,
co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem všech občanů, bohužel
zvysoka kašle na potřeby zaměstnanců a nechává je ponižovat a vykořisťovat
nadnárodním kapitálem. Naše hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která
mohla být ještě před několika desetiletími hrdá na vzdělanost, rozhled a světonázor svých
občanů, dává dnes přednost plytkému jednostranně zaměřenému vzdělání. Zkazili a zastavěli
jsme si půdu logistickými centry, kde se pouze skladuje zboží, než je opět odesláno mimo naše
území. Stali jsme se montovnou a skladem pro naše mnohem bohatší sousedy a změnit to
půjde jenom těžko, protože většina průmyslu nám bohužel neříká pane.
Proto je důležité, aby KSČM nezmizela z politické mapy, ale propast, z které není již návratu, je
velice blízko. Společnost se proměnila, a to co platilo včera, dnes již neplatí. Avšak ti, kteří dnes
nejvíce kritizují, jsou sami spoluviníci tohoto stavu.
Zachovejme si víru a jednotu, protože jedině tak nedopustíme, aby se stalo skutečností to, po
čem „pražská kavárna“ sní už třicet let.
Nebojme se o naši budoucnost. Pojďme společně pracovat, méně schůzovat a mějme radost
z naší společné práce a pomoci lidem. Buďme k sobě zdravě kritičtí a dejme prostor i jiným
názorům a myšlenkám. A hlavně to neberme tak vážně, protože ta nejlepší řešení jsou ta
nejjednodušší.

Přeji nám všem optimismus a úsměv na tváří v roce 2021
Daniel Pawlas, předseda MěV KSČM, Havířov

Slovo předsedy tiskové komise
Vážené soudružky, soudruzi a sympatizanti.
Všichni víme, jak složitý pro nás všechny byl loňský rok. Pandemie značně omezila naši činnost.
Museli jsme zrušit naše tradiční akce jako 1. Máj, vinobraní, a nejinak tomu bude i v lednu, kdy
se nebude konat náš tradiční ples. Schůze ZO, různých komisí či MěV musely být zrušeny podle
aktuálních vládních nařízení, či omezeny, co se týče počtu účastníků. Negativně byla
poznamenána i předvolební agitační činnost k volbám do Moravskoslezského kraje. Přes
všechna tato omezení jsme dokázali pracovat a neohrozit činnost našich jednotlivých komisí či
MěV, za což bych chtěl poděkovat všem členům, kteří svou prací přispěli k plynulému chodu naší
organizace.
Rok 2021 se bohužel ještě nějaký čas bude nést ve vleku koronavirové krize a v tuto chvíli není
jasné, jak hodně nás omezí v naší budoucí činnosti. Tisková komise se obsahově zaměří mimo
jiné na historii komunistického hnutí u nás, zejména vzniku KSČ, která slaví 100. výročí od svého
založení, a na podporu nejaktivnějších našich kandidátů do Parlamentních voleb 8. – 9. října.
Pevně věřím, že současnou situaci všichni zvládneme. Chtěl bych proto všem popřát šťastný
Nový rok, osobní pohodu, rodinné štěstí a hlavně pevné zdraví.
Tomas Candulas
předseda tiskové komise

Volby 2021
Prezident republiky vyhlásil termín voleb pro volby do Poslanecké sněmovny
PČR na
8. - 9. 10. 2021

Připravme se na ně tak, abychom neztratili své místo v Poslanecké
sněmovně. Máme-li prosadit to, co je v zájmu občanů naší země, je třeba,
abychom měli ve sněmovně co nejvíce svých poslanců.
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Současná pandemie - Tvrdá rána pro kapitalistický systém
Ať už se podíváme na vyspělé kapitalistické státy západní Evropy nebo u nás, zjišťujeme, že
protikoronavirové opatření nefungují a zcela se míjí účinkem. Jedna vlna střídá druhou a světlo v
tunelu je v nedohlednu. V ČR jsme už přesáhli deset tisíc obětí a čísla neustále stoupají. Nyní se
objevují zprávy, že nás čeká třetí vlna. Je důležité se podívat na to, jak socialistické země
bojovaly proti tomuto víru a v zásadě se vrátily ke svému normálnímu životu.
Kuba, ostrovní stát s více než 11mil. občanů, přijala nezbytná opatření k boji proti viru a
vzhledem k tvrdému embargu uvalenému Spojenými státy si udržuje pozoruhodně nízkou míru
nakažených. V době psaní tohoto článku bylo celkem 8610 pozitivních případů, 7858
uzdravených jedinců a 136 úmrtí. Kuba zaznamenává 25 až 75 pozitivních případů denně. Po
vypuknutí pandemie Kuba ihned zaměstnala své studenty medicíny, aby chodili ode dveří ke
dveřím a kontrolovali teploty a příznaky svých obyvatel ve snaze zachytit stopu a rozmístit
zdravotnické potřeby tam, kde jsou potřeba. Nově příchozí do země jsou umístěni do karantény
po dobu 14 dnů a jejich teploty se měří třikrát denně, aby se zjistilo, že jsou negativní. Díky
rozsáhlému vzdělávacímu a lékařskému programu na Kubě byli schopni vysílat lékaře do světa,
aby pomáhali dalším zemím s jejich úsilím omezit šíření nemocí (vzorným příkladem byla např.
Itálie), při zachování jejich vlastních pozoruhodných statistik. Pandemie nebyla pro kubánskou
ekonomiku snadná, Kuba se do značné míry opírá o cestovní ruch a spotřebu komodit turisty. Na
Kubu se již vztahují velmi přísné sankce USA a další sankce Trumpovy administrativy jsou jen
další přítěží. Kuba momentálně tvrdí, že 13 z 16 provincií je připravených přijímat turisty.
Prezident Miguel Diaz-Canel prohlásil: Kubánský stát se věnuje svým lidem a jejich životům!
Vietnam je zemí s téměř 100mil. obyvatel a navzdory sdílení hranic s Čínou zvládl pandemii
koronaviru mimořádně úspěšným způsobem. 1391 pozitivních případů vyústilo v 1338 zotavení a
35 úmrtí. Výsledky zde jsou obdivuhodné, rozsáhlá opatření přijatá vietnamskou vládou byla
pracná, ale nakonec vedla k úspěchu. Na začátku pandemie 31. března Vietnam nařídil
celonárodní 15 denní karanténu, při které následovaly služby dodávky potravin, které
zabraňovaly panickému nákupu v obchodech s potravinami. Stát platil lidem, aby chodili do
nemocnic, pokud vykazovali příznaky. Po této karanténě stát otevřel základní služby, jako jsou
např. restaurace, a umožnil prezenční výuku škol. 15. května byla znovu otevřena kina a domácí
turistika. V červenci došlo k vypuknutí ohniska ve městě Da Nang, které po 99 dnech bez
místního přenosu hlásilo desítky komunitních infekcí. Vláda rychle pracovala na evakuaci co
největšího počtu turistů, aby zastavila šíření viru. Vietnam v minulosti čelil pandemii SARS v roce
2003. Nyní z předchozích zkušeností vyzýval prostřednictvím reklamních kampaní
civilisty k
účasti na potlačení viru. Země tak zůstává ve stabilním stavu, protože místní přenos už neviděli
déle než tři měsíce.
Čína byla během této pandemie skutečně modelem připravenosti na viry. Je to země s více než
1,4 miliardy. lidí a zaznamenala pouze 86 688 pozitivních případů (0,0061% z celkové populace).
Naproti tomu ve Spojených státech žije více než 331 milionů. lidí a měli za stejnou dobu 16
milionů. pozitivních případů (4,5% z celkové dosavadní populace). V Číně se zotavilo více než
81 000 lidí a 4 634 zemřelo. Ve Spojených státech se více než 9 milionů. lidí uzdravilo a více než
300 000 zemřelo. Díky vysoké přenosnosti viru se epidemie v Číně proměnila v globální
pandemii s neustálým každodenním hlášením nových pozitivních případů i úmrtí. Včasná
opatření vlády, jako je včasné podávání zpráv a monitorování situace, zbrzdily epidemii.
Podobně jako na Kubě zavedla Čína kontrolní prohlídky, dodávky jídla a pokyny zdravotnického
personálu, aby zabránila lidem jít ven a nakazit se. Na západě Čína obdržela protichůdné
recenze, z nichž některé dokonce odsoudily Komunistickou stranu Číny že reagovala příliš
přísně a nevhodně.
Lidé, nejen u nás, už jsou unavení z této pandemie a zejména z chaotických opatření současné
vlády, která se mění co chvíli, ve snaze uspokojit majitele firem, kteří obratem riskují životy
pracovníků. Pro kapitalistický systém je totiž na prvním místě zisk, ne člověk. V socialistických
zemích, ať už s pandemií nebo ne, životy lidí mají přednost před zisky!
Tomas Candulas, člen MěV. KSČM Havířov, údaje čerpány z internetu KS Spojených státu.
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Aktuální informace ze zastupitelstva města.
V pondělí 14. 12. 2020 se v KD Radost naposledy v tomto roce sešlo naše zastupitelstvo, opět v
omezeném režimu kvůli Covidu-19.
K bodu Hospodářská činnost města v oblasti správy domovního fondu na rok 2021 vystoupil
náš zastupitel Eduard Heczko. Jednak, že očekávaná skutečnost příjmů z nájmů bytů bude za
letošní rok nižší o 3 miliony Kč než předpokládal rozpočet a v návrhu rozpočtu na rok 2021 se
počítá se stejnou výší, jak je očekávaná skutečnost. Vznesl dva dotazy: co je důvodem tohoto
nižšího příjmu a zda nájemné v městských bytech se v roce 2021 nebude zvyšovat. V přímé
reakci vystoupil jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič (ANO), kdy na první dotaz
nedokázal jednoznačně odpovědět a dodatečně se musel dotázat na MRA. Na druhou otázku byl
zcela konkrétní a jeho odpověď potěší nájemníky městských bytů - nájemné se v roce
2021 nebude zvyšovat. To samozřejmě potěšilo i naše zastupitele, proto jsme pro tento návrh
hlasovali.
Ani bod o návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad se
neobešel bez našich připomínek, které formuloval Eduard Heczko. „Je navrženo razantní
zvýšení poplatku za plátce o 84 Kč, tj. o 14,3 % více než v letošním roce. Při rozpočtovaném
příjmu za komunální odpad 46 990 tisíc Kč a poplatku 672 Kč lze odvodit, že počet plátců v
příštím roce by měl být 69 772. Počítáte s úbytkem občanů a ostatních plátců, když se poplatek
musí takhle navyšovat, nebo porostou náklady spojené s komunálním odpadem? V důvodové
zprávě nám objektivní a relevantní zdůvodnění chybí, proto tento návrh nemůžeme podpořit“.
V odpovědi se náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO) ohradil, že
zdražení není razantní a ani nepočítá s velkým úbytkem občanů. Hlasovali jsme proti tomuto
zvýšení ceny, návrh byl přesto schválen. Myslíme si v téhle těžké době, kdy svět sužuje
Covid-19 a mnoho lidí přišlo o práci nebo možnost podnikání, že takové razantní zdražování není
přijatelné. Ještě si pamatujeme předvolební slib havířovské sociální demokracie, že
poplatky za komunální odpad zcela zruší, ale dnes její členové v zastupitelstvu hlasují pro
jejich zvýšení. Kromě toho mnoho lidí ztratí motivaci třídit odpad a to se negativně promítne na
životní prostředí.
Kritizovali jsme i pořízení souvisejícího investičního majetku pro mobilní kluziště. S jeho
pořízením jsme nesouhlasili již na minulém zastupitelstvu a navrhovali jsme odložení této
investice do období po Covidu. Celkové náklady na pořízení kluziště se vyšplhaly téměř na 3,4
miliony korun a k tomu bude potřeba připočíst i náklady na jeho provoz. A to pro velmi omezený
počet uživatelů podle platných opatření vlády. K tomuto bodu se vyjádřila rovněž opoziční
zastupitelka Darja Škutová (SPD): „Já jsem byla několik let silným zastáncem kluziště, ale letos
si to nedovedu představit a taky mi to připadá jako zbytečná investice.“ Při hlasování jsme se
zdrželi.
Ke stěžejnímu bodu jednání patřil návrh rozpočtu města na příští rok. V úvodu vystoupil
náměstek Ondřej Baránek, který jej výstižně označil jako obezřetný. V současné době predikovat
příjmovou stránku rozpočtu zejména ve sdílených daních a případných transferech (především
dotacích) z jiných zdrojů, je velice obtížné. Při předpokládaných příjmech 1 476 648 tisíc korun a
výdajích 1 715 994 tisíc Kč bude saldo záporné ve výši 240 346 tisíc Kč, které bude dostatečně
kryto čerpáním již dříve schváleného úvěru ve výši 160,7 mil Kč a dostatečnými finančními
prostředky na účelových fondech města a dobrým hospodářským výsledkem za rok 2020 v
předpokládané výši více jak 130 mil Kč. V průběhu roku se výdajová část bude korigovat i podle
vývoje ekonomické situace v republice. K rozpočtu jsme neměli zásadní připomínky a svým
hlasováním jsme jej podpořili.
Na programu, tak jako na každém zastupitelstvu, byly i interpelace občanů a zastupitelů. Z řad
občanů tentokrát byla podána pouze jedna a to jen v písemné podobě. Na ní bude rovněž
odpovězeno písemně.
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V interpelacích vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková. Změny ve vedoucích funkcích
v tomto volebním období se množí a ne všechny jsou jasné a srozumitelné. Bylo zvykem, že ti co
nově nastupovali do funkcí, byli na zastupitelstvu alespoň představeni, abychom je znali, když
budou Radou města ze svých funkcí odvolání či uvolněni na vlastní žádost. Jako zastupitelé
bychom si to zasloužili. K personálním změnám došlo ke dni 27. 10. 2020, když se vzdal funkce
ředitel SSRZ Ing. Radek Podstawka. Místo něj byl již vybrán nový ředitel a za poslední 3 roky to
je již čtvrtý ředitel. Dále poukázala na usnesení Rady města, kterým byl ukončen výkon funkce
vedoucího odboru školství a kultury PhDr. Pavlu Hamzovi a to za porušení zákonem
stanovených povinností. Milada Halíková poukázala i na další případ. Ke dni 30. 11. 2020 byla z
funkce předsedkyně dozorčí rady TSH odvolána Mgr. Dagmar Kotajná, rovněž z funkce
předsedkyně Občanské komise č. 8 pro část Město a z funkce předsedkyně komise kulturní a
letopisecké Rady města. Údajně hodlá ukončit nebo už ukončila práci v Kontrolním výboru
Zastupitelstva. Na to odpověděl primátor Josef Bělica, že pan Podstawka rezignoval sám a nyní
pracuje jako náměstek hejtmana kraje. Co se týká vedoucího odboru školství, o co se jednalo,
odpověděl pan primátor velmi stroze, že tak rozhodla Rada. Asi nám tím chtěl říci – Co je vám do
toho. A k paní Kotajné se vyjádřil, že na všechny funkce rezignovala sama a to i na funkci členky
Kontrolního výboru ke dni konání Zastupitelstva.
Další kdo vystoupil v interpelacích byl Eduard Heczko, který vyjádřil svůj názor k usnesení
Rady o pronájmu restaurace a hotelu Zámek. Konstatoval, že smluvní vztahy jsou, zdá se, dobře
ošetřené a vyvážené v povinnostech obou smluvních stran, ale nemůže souhlasit s výší
nájemného, které je 1 000 Kč měsíčně a to za celý objekt Zámku (vyjma obřadní síně) i s
přilehlými pozemky.
Dále vznesl dotaz k demolici bývalé ZŠ na ul. Mánesova, kdy projekt demolice již byl
zpracován, ale v rozpočtu města se s demolicí zatím nepočítá. Před rozhodnutím o její demolici
bylo záměrem města rekonstruovat ji pro tolik potřebné různé druhy sociálních služeb, kterých je
v Havířově značný nedostatek. Byli jsme ubezpečováni, že tyto sociální služby bude zajišťovat
Moravskoslezský kraj v rekonstruovaném objektu bývalého učiliště AZ na ul. 17. listopadu. Proto
položil dotaz panu primátorovi, který je i krajský zastupitel, zda je tato rekonstrukce v
rozpočtu kraje a kdy bude realizována. Opět se nám dostalo stručné odpovědi Josefa
Bělici: „Pokračuje to a existují i studie. My budeme apelovat na kraj a víc to nebudu
komentovat.“
Pronájem Zámku komentoval Ondřej Baránek (ANO): „Co se týče Zámku, chápu, že záměr
města jej pronajmout byl vypsaný opakovaně dvakrát a může svým nájemným popudit. Jsem
rád, že se podařilo získat podnikatele, který je schopen náklady za energie aj. vynakládat a
činnost města v obřadní síni zůstane zachována.“
V interpelacích vystoupila i zastupitelka Darja Škutová, která poukázala na stále přetrvávající
stav v Kontrolním výboru Zastupitelstva, který již rok není v kompletním 11ti členném počtu a
současná koalice nechce schválit návrh opozice na předsedu výboru. Rovněž poukázala na
výběr nového ředitele SSRZ pana Matěje, který byl nedávno odvolán z funkce Nemocnice v
Havířově a na zaměstnání blízké příbuzné pana primátora na SSRZ.
Budeme zvědaví na odpovědi na interpelace, ale i na další připomínky a dotazy vznesené u
některých bodů programu zastupitelstva. Příští zastupitelstvo je již 26. ledna 2021.
V závěru si dovolujeme za celý Klub zastupitelů KSČM přát členům KSČM v Havířově i
všem našim příznivcům úspěšný vstup do roku 2021 a v jeho průběhu hodně štěstí,
spokojenosti a především zdraví.
Markéta Fikáčková, zastupitelka
Eduard Heczko, zastupitel
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Informace o poradné SON v Havířově

Občanům města Havířova i celého regionu je i v roce 2021 k dispozici poradna Sdružení
nájemníků ČR pro oblast všech forem bydlení, nájemného a kontroly vyúčtování služeb.
Regionální poradenské centrum Havířov má pro osobní konzultace vyčleněno každý druhý a
čtvrtý pracovní čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hod. na ul. Palackého 2 v Havířově-Městě.
Informace a objednávky k poradnám SON – tel. 777 810 174, 723 697 356 nebo na e-mail
adresu: son.havirov@seznam.cz . Individuální objednávky k osobním konzultacím, případně
dotazy jsou možné telefonicky nebo mailem dohodnout i mimo pravidelný termín konzultací
v době od 10.00 hod. do 18.00 hod.. V měsíci červenci a srpnu osobní konzultace pouze po
předchozím telefonickém či mailovém objednání, obdobně to platí i v době nouzového stavu.
Konzultace se poskytují na bázi členství ve Sdružení nájemníků ČR nebo odborových svazů, se
kterými má SON ČR uzavřeny dohody o spolupráci. Zvlášť výhodné pro členy většiny
odborových svazů, protože za porady v bytových záležitostech členům většiny odborových
svazů poskytuje příslušný odborový svaz SONu příspěvek na činnost. Změna telefonního
spojení se týká pouze linky na pražskou centrálu , kde v provozu zůstává jen telefonní číslo 733
604 828. Ve spolupráci s Radou seniorů ČR zajišťujeme pro seniory bytové poradenství také
v poradně v Ostravě na stejných telefonních a mailových kontaktech.
Poradenská činnost roku 2020, která byla také ovlivněna koronavirem, pomohla i tak mnoha
lidem, kdy jsme se setkali opět nejčastěji s problémy kolem vyúčtování služeb, zejména tepla
pro vytápění /kde přesáhne odchylka od průměru domu o víc než 60 %/ a vody, ale i
s problematikou zvyšování nájemného, , postupy při reklamacích , výpovědích, skončení nájmů,
předávání a odevzdávání bytů i problematikou oprav či sousedských sporů. Nejzávažnější
problém se týkal nepřiznání okamžité peněžní pomoci osobě v hmotné nouzi ze strany státu na
přestěhování . Podrobně byl tento případ popsán ve zpravodaji 8-9/2020. Částečný úspěch se
týkal alespoň nepřiznání náhrady nákladů řízení o vyklizení bytu žalující straně. Celý případ
s nepřiznáním pomoci bude ještě předmětem posouzení ze strany veřejného ochránce práv.
A letošní rok nebude zajímavý jen z toho titulu, že pokračují opatření související s omezením
šíření koronaviru , ale třeba také z důvodů, že se zvyšují od 1.1.2021 notářské poplatky a tak si
snad ve volebním roce 2021 občané Havířova uvědomí necitlivé opatření vlastníka městského
bytového fondu a tím je požadavek na placení poplatku za sepis notářského zápisu, pokud
chcete získat nájemní smlouvu na městský byt. Vlastníkem městských bytů je statutární město
Havířov a o podmínce platby poplatku rozhodla Rada města Havířov v roce 2019. Bude tedy
zajímavé, zda a o kolik se tento poplatek zvýší ! Připomenu, že třeba v Ostravě platí tento
poplatek přímo město a to ještě jen v některých případech.

Ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR
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Rozpad Sovětského svazu - Ztráta pro všechny
Dne 25. prosince 1991 prezident Gorbačov oznámil svou rezignaci a v podstatě rozpad
Sovětského svazu. Ovšem přispění Sovětského svazu k pokroku je závažné a úspěchů spousta:
První země, jež dosáhla plné gramotnosti všech svých lidí
Bezplatný a všeobecný vzdělávací a zdravotnický systém
Průměrná délka života se zdvojnásobila a dětská úmrtnost se snížila na jednu devítinu
předchozí výše
První stát, jenž dal úplnou rovnost ženám, formálně i ve skutečnosti
Elektrifikace rozlehlého mnoho etnického státu
Porážka Německa ve II. světové válce a záchrana Evropy před nacismem
Vyslání první družice a prvního člověka do vesmíru
Mohlo by být řečeno ještě mnohé. A toho všeho
bylo dosaženo pod horkými i studenými útoky
imperialismu. Reformy, jež zavedl Gorbačov,
rozpoutaly třídní síly, spolčené s americkým a
evropským kapitálem, jež využily národnostních a
etnických rozdílů k roztrhání státu, pro svůj vlastní
prospěch.
My, komunisté, říkáme: Neexistuje návrat k
soutěživému
kapitalismu!
Neexistuje
žádné
definancování systému! Není žádné lepší „třetí
cesty“! Je tu právě jen monopolní kapitalismus nebo
těžký úkol vybudování socialismu na jeho troskách.
Ztráta tohoto velkého státu byla nesmírná.
Existence socialismu byla ochranným valem, na
němž existoval evropský „sociální model“. Pro
kapitál to bylo skutečně životní ohrožení. Kapitál
dělal kompromisy, aby se vyhnul socialismu. Dnes
žádná taková hrozba v tomto rozsahu neexistuje, a kapitál tak má volnost. Dělnická práva a
podmínky zaměstnanosti jsou napadány všude. Není pak překvapením, že průzkumy veřejného
mínění v Rusku a ve východní Evropě, stále více ukazují na touhu po návratu k socialismu a na
hodnocení, že život za socialismu byl lepší než život v monopolním kapitalismu.
Socialismus ve 20. století měl hodně nedostatků. Ale jeho přispění pro lidstvo a pokrok je
unikátní!
Tomas Candulas
člen MěV KSČM Havířov
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Z nejvýznamnějších postav komunistického a dělnického hnutí v
Československu
Antonín Zápotocký (19. prosince 1884, Zákolany - 13.
listopadu 1957, Praha)
Československý politik a státník, činitel československého
revolučního dělnického hnutí, prezident ČSR v létech 1953 1957. Hrdina socialistické práce (1953), trojnásobný držitel
Řádu Klementa Gottwalda (1953, 1954, 1955). Jeho otec
Ladislav Zápotocký - Budečský (1852 - 1916) byl jedním z
prvních průkopníků socialismu v Čechách a zakladatelem
českoslovanské sociální demokracie v roce 1878. Antonín
Zápotocký působil v sociálně demokratickém hnutí od roku
1900, 1907 - 1911 byl krajským tajemníkem sociálně
demokratické strany a odborové organizace na Kladně, od
1911 redaktorem sociálně demokratického listu Svoboda, 1914
- 1918 bojoval jako rakousko-uherský voják na frontách První
světové války.
V roce 1919 byl jedním ze zakladatelů marxistické levice v sociálně demokratické straně. V roce
1920 delegátem Druhého kongresu Komunistické internacionály v Moskvě. V době prosincové
stávky v roce 1920 stál v čele kladenských pracujících, 1921 - 1922 byl vězněn. Od roku 1921
byl členem KSČ a jejího výkonného výboru, od roku 1924 až do své smrti členem ústředního
výboru, 1922 - 1925 ústředním tajemníkem KSČ, 1925 - 1938 členem politbyra KSČ a
poslancem Národního shromáždění, 1929 - 1939 generálním tajemníkem Rudých odborů.
V roce 1928 byl zvolen členem výkonného výboru Rudé odborové internacionály. V roce 1932 se
významně podílel na organizaci mostecké stávky; v době boje na obranu republiky ve druhé
polovině 30tých let usiloval o sjednocení československého odborového hnutí.
V roce 1939 byl zatčen gestapem při přechodu hranic, 1940 - 1945 vězněn v koncentračním
táboře Sachsenhausen-Oranienburg. 1945 - 1950 byl předsedou Ústřední rady odborů, 1945 1953 poslancem Národního shromáždění, 1945 - 1954 členem předsednictva, od roku 1954
politbyra ÚV KSČ. V roce 1948 byl nejprve náměstkem předsedy vlády a poté do roce 1953
předsedou vlády. 21. března 1953 se stal prezidentem republiky.
Antonín Zápotocký se zasloužil o vítězství československého
pracujícího lidu v únoru 1948 a vybudování socialismu v
ČSR. Byl autorem řady politických statí, projevů i několika
románů, ve kterých zachytil počátky dělnického hnutí v českých
zemích a zápas o vytvoření revoluční dělnické strany (Rozbřesk;
Vstanou noví bojovníci; Bouřlivý rok; Rudá záře nad Kladnem).

Čest jeho památce
Zpracoval : Tomas Candulas
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Na co vzpomeneme v lednu:
1.1.

Den obnovy samostatného českého státu, Světový den míru

10.1. Narozen Gustáv Husák

1913

21.1. Úmrtí V.I.Lenina

1924

23.1. Založení RVHP

1949

27.1. Mezinárodní den památky holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
28.1. Zemřel prezident Antonín Novotný

1975

Mezinárodní den památky obětí Holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá na
27. ledna. Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace
spojených národů 1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním
zasedání. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti
milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů
dalších nevinných obětí v době holokaustu za druhé světové
války.
Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl Rudou armádou
osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (OsvětimBřezinka). Slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických
koncentračních táborů.
Návrh na vyhlášení tohoto dne byl podán Izraelem, Spojenými státy americkými, Austrálií,
Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej 91 členských zemí.
Česká republika vyhlásila 27. leden významným dnem poprvé v roce 2000, a to z iniciativy
České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a dalších organizací, následně
byl v roce 2004 zákonem ustanoven jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti“.

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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