
 
 

 
 

 
 

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

 

 

 
 

 
Vážení čtenáři, doba se zatím nem ění, stále se ješt ě nemůžeme vídat. 
Omezuje nás koronavirus. M ějme trp ělivost, dodržujme všechna opat ření. 
 
Zatím alespo ň připravujeme tento Zpravodaj a v ěříme, že si ho rádi p řečtete. 
Rádi  p říště otiskneme i Váš p říspěvek. 
 
Přejeme všem pevné nervy  a hlavn ě zdraví. 
 
Tisková komise  
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Aktuální informace ze zastupitelstva dne 25. 1. 2021  

První zastupitelstvo v letošním roce se uskutečnilo opět ve zvýšeném bezpečnostním režimu v 
souvislosti s pandemií COVID-19. Nejvíce se to projevuje v nemožnosti účasti občanů na jednání 
přímo v jednacím sále. Je pro ně vyhrazeno jen pár míst v přízemí Kulturního domu Radost, kde 
mohou jednání sledovat na velkoplošné obrazovce bez bezprostředního kontaktu s děním v 
jednacím sále. I toto je příčinou upadajícího zájmu občanů o přímou účast na jednání 
zastupitelstva.  

Již při seznámení se s programem bylo možné předpokládat, že jednání bude velice krátké. Měl 
pouze 24 bodů a zařadit ještě jeden bod do programu schválilo zastupitelstvo na začátku 
jednání. Samotný průběh jednání pak měl rychlý spád, 24 bodů z programu bylo projednáno za 
40 minut a 20 minut se muselo počkat do 16 hodiny, na kterou jsou pravidelně zařazovány 
interpelace občanů a zastupitelů. Na vystoupení občanů jsme však čekali marně (obdobně tomu 
bylo i na prosincovém zastupitelstvu).  

Pokud nebudeme za rozpravu považovat několik vystoupení předsedkyně finančního výboru se 
stanovisky k jednotlivým bodům, které finanční výbor projednával, tak pouze ke dvěma bodům 
programu pak probíhala rozprava.  

Bylo to k bodu záměru prodeje pozemk ů a budovy bývalé ZŠ na ul. Mánesova v části 
Havířov-Město  pro výstavbu víceúčelové haly s důrazem na druhou ledovou plochu. Za náš klub 
zastupitelů vystoupil Eduard Heczko:  „Na minulém zastupitelstvu v interpelacích jsem se 
dotazoval zastupitel ů kraje zda v rozpo čtu kraje na letošní rok je i rekonstrukce bývalého 
učilišt ě AZ na ulici Junácké pro sociální ú čely, což bylo i argumentem v od ůvodn ění 
demolice bývalé ZŠ Mánesova. Z odpov ědi pana nám ěstka Bohuslava Niemiece (KDU-
ČSL), který je sou časně i zastupitelem kraje vyplynulo, že je zatím vyprac ována jen studie, 
na kterou by m ěla navazovat projektová dokumentace a následn ě i realizace. Čili nic 
konkrétního, jistého. My zastupitelé za KS ČM jsme byli vždy pro rekonstrukci bývalé ZŠ 
Mánesova pro sociální ú čely. V minulém volebním období i paní nám ěstkyn ě Mgr. 
Feberová (v té dob ě primátorka) a její tehdejší nám ěstek pan Ing. Šlachta (oba za ČSSD), 
obhajovali a propagovali tento zám ěr. Proto jsme byli proti, když zastupitelstvo v roc e 
2020 projednávalo a schválilo zpracování projektové  dokumentace na demolici ZŠ a 
současně jsme vyslovili obavu, zda se nechystá i prodej luk rativních pozemk ů. Tehdy pan 
náměstek Niemiec odpov ěděl, že pokud by došlo k prodeji, tak ur čitě ne pod cenou. Dnes 
je předložen zám ěr prodeje pozemk ů i budovy ZŠ Mánesova k vybudováni víceú čelové 
haly z d ůrazem na druhou ledovou plochu. Podmínky tohoto zám ěru včetně ceny a 
stanovených r ůzných sankcí p ři nedodržení termín ů, jsou nastaveny podle mého názoru v 
pořádku. Cena pozemk ů je cca 3krát vyšší než v roce 2013, když jsme je k oupili od kraje, a 
zájemce odkoupí i projekt na demolici a provede ji na vlastní náklady. I p řesto však 
zastupitelé za KS ČM nemohou hlasovat pro tento zám ěr, protože m ěsto ur čitě daleko více 
pot řebuje další sociální za řízení, nebo ť jeho ob čané stárnou a realizace zám ěru kraje na 
ulici Junácké je vzdálená a nejistá“.  Dodatečně pak, protože mu vypršel čas na vystoupení a 
primátor města mu nedovolil pokračovat, položil dotaz: „Celková vým ěra pozemku parcelního 
čísla 2323 je 17 423 m 2 a z něj se pro tento zám ěr prodá v roce 2023, kdy skon čí platná 
omezení jeho prodeje, cca 4 811 m 2. Jaké zám ěry máte se zbytkem tohoto pozemku o 
vým ěře cca 12 612 m 2, což je p řibližn ě stejná plocha jako dnes p ředloženého zám ěru?“  

Mezi tím vystoupil zastupitel opoziční strany Martin Kmec (Piráti)  s dvěma dotazy: „První dotaz 
se týká jména investora, se kterým vedení m ěsta jedná už celý rok 2020. Mohli bychom 
znát jméno potencionálního investora? A druhá otázk a je, pro č důvodová zpráva 
neobsahuje stanoviska jednotlivých odbor ů magistrátu k tomuto zám ěru?“ Na to reagoval 
primátor Josef B ělica svým obvyklým zp ůsobem: „Protože se jedná o zám ěr.“ Odpov ěděl 
i na dotaz zastupitele Eduarda Heczka, že pozemek p arc. č. 2323 se rozd ělil a v sou časné 
době ještě nevědí, jaké budou zám ěry se zbytkem tohoto pozemku. Na to navázal 
uvoln ěný radní pro sport Daniel Vachtar čík (HPH): „Výstavba druhé ledové plochy je v 
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koncepci pro sport a v ak čním plánu a v tuhle dobu si m ěsto nem ůže dovolit investici ve 
výši 150 mil. A z toho d ůvodu jsme hledali investora“.  

Na dotaz zastupitele Kmece zareagoval náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej 
Baránek (ANO): „Jméno si investor nepřál zveřejnit, ale když budete trpělivý dozvíte se to. A co 
se týká stanovisek odborů, nejsou vyjádřeny, protože je to jen záměr a my čekáme jestli se ještě 
někdo nepřihlásí“.  

Bude určitě zajímavé další vývoj tohoto záměru sledovat, kolik zájemců podá své nabídky a 
projeví zájem tuto investici za 150 mil Kč, jak uvedl pan Vachtarčík, realizovat a dále i po 
stanovenou dobu provozovat. Jen aby to nebyl ten jediný, na kterého se dotazoval pan zastupitel 
Kmec. Nebude to náhodou někdo realizovat z dotace Národní agentury pro sport?  

Druhá rozprava se vedla k bodu programu, který byl na jednání zařazen dodatečně. Týkal se 
zahájení jednání o odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá vlastněných AWT 
Rekultivace, a.s. Eduard Heczko jednak upozornil, že jednání zřejmě nebudou jednoduchá, 
neboť společnost AWT Rekultivace je vlastněna zahraniční společností PKP CARGO z Polska a 
ta určitě bude vyžadovat co nejvyšší cenu. Současně se dotázal, zda se jedná o nabídku všech 
30 akcií, které AWT vlastní a zda nabídka na odkoupení byla adresována jen Havířovu nebo 
všem současným akcionářům Deposu, kterých je osm včetně Havířova. Pan primátor odpověděl, 
že byli oficiálně osloveni společností AWT bez konkrétních podmínek, proto chtějí souhlas 
zastupitelstva k pověření pana náměstka Baránka jednáním a že zastupitelstvo bude následně 
informováno.  

Zbývající body programu bylo odhlasováno bez připomínek.  

K interpelacím občanů nebyl nikdo přihlášen a tak se přistoupilo k interpelacím zastupitelů a toho 
využil náš zastupitel Eduard Heczko : „Pane primátore, Rada m ěsta svým usnesením vzala 
na vědomí zprávu HTS (Haví řovské teplárenské spole čnosti) o cen ě tepla pro rok 2021, 
která dosud, pokud se nemýlím, nebyla zve řejněna. Chci se dotázat p řítomného pana 
ředitele HTS Hanzla, zda by nám mohl říci o jakou cenu se jedná a zda dojde ke zvýšení a 
v případě, že ke zvýšení dojde, tak o jakou částku?“ Bylo zajímavé, že na tak jednoduchou 
otázku, která se týká všech občanů, kteří odebírají teplo z HTS, pan ředitel a zastupitel Hanzel 
(ČSSD), ani nikdo z jedenácti radních nebyli schopni odpovědět. A to o ceně tepla Rada města 
jednala jen o týden dřív. Jen pan ředitel sdělil, že odpoví písemně. A tak si na písemnou 
odpověď budeme muset počkat, možná až 30 dnů.  

Dále vystoupila rovněž opoziční zastupitelka Darja Škutová (SPD ) s kritikou zimní údržby silnic 
a chodníků. Podle názorů občanů a jí samotné, není zimní údržba, oproti ostatním obcím a 
městům, dostatečná. Upozornila, že nás ještě čeká období sněžení a mrazů a Technické služby 
Havířov by se měly víc snažit s odklízením sněhu, protože už si několik lidí na neodklizených 
chodnících přivodilo úraz. Na to jí odpověděl Jakub Chlopecký (ANO), že technické služby jedou 
naplno, ale ani jim se Covid nevyhýbá a ať konkrétně řekne, které cesty nejsou odklizené.  

Na to by p ředevším m ěli poukazovat samotní ob čané a nejlépe prost řednictvím 
městského internetového programu Dej tip.  

Je nám velice líto, že Vás nemůžeme ve větším počtu pozvat na příští jednání Zastupitelstva, 
které bude 1. března, protože s největší pravděpodobnosti budou nadále platit zpřísněná 
hygienická opatření. O jeho průběhu Vás budeme určitě prostřednictvím našeho Zpravodaje 
informovat  

 
Markéta Fikáčková, zastupitelka  
Eduard Heczko, zastupitel  
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Na co vzpomeneme v únoru: 

  2. 2.  Vítězství sovětských vojsk u Stalingradu                                           1943 

  2. 2. Sovětská sonda Luna 9  přistála jako první těleso na Měsíci  1966 

  4. 2. Stávka v Duchcově – zastřeleni 4 lidé, mnoho dalších raněno            1931 

 4. 2. Světový den boje proti rakovině                                                     od 2000 

 7. 2.  uzavřena Maastrichtská smlouva , vedla k vytvoření EU   1992 

  8. 2. Narozen hrdina našeho regionu Rudolf Jasiok                                  1919 

 11. 2. Světový den nemocných                                                               od 1993 

 14. 2. Svátek zamilovaných                                                  u nás až po r. 1989 

 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka 

 23. 2. Narozen Julius Fučík                                                                         1903 

 
 

21. den roku 2021 v 21. století bude příští týden - - pak až za sto let! 

 

 
 

 

 

Právě se vracím z Hradu…. 
 
20. února 1948  oznámilo 12 ministrů vlády jak telefonicky tak písemně prezidentu republiky svou 
demisi. 

25. února 1948  v 9 hodin ráno dal prezident 
Beneš svému osobnímu tajemníkovi Václavu 
Sýkorovi pokyn, aby připravil k podpisu dekrety 
o přijetí jejich demise.  

V 11 hodin téhož dne přijal prezident Beneš 
předsedu vlády Klementa Gottwalda, ministra 
vnitra Václava Nosku a předsedu ÚRO Antonína 
Zápotockého a souhlasil s návrhy Gottwalda na 
rekonstrukci  a doplnění vlády. 

Jmenovací dekrety novým členům vlády podepsal prezident  o půl páté. 

Kolem páté hodiny oznámil Klement Gottwald  shromážděnému lidu na Václavském náměstí 
výsledek jednání těmito známými slovy : „Právě se vracím z Hradu od pana prezidenta. Dnes 
ráno jsem podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února, a současně jsem 
panu prezidentovi navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu 
vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přijal.„ 

27. února  složila rekonstruovaná vláda ústavní slib do rukou prezidenta. 

-trei 
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Stalingrad 1943 

Bitva u Stalingradu, také Stalingradská bitva, je spo-
lečně s bitvami u Moskvy (1941) a u Kurska (1943) 
nejvýznamnější a rozhodující střetnutí sovětských a 
německých vojsk v období Druhé světové války. 

Němci, poražení u Moskvy, se odhodlali porážku 
vrátit a dobýt město Stalingrad, město, které neslo 
jméno největšího Hitlerova odpůrce. Bylo to však 
také důležité průmyslové středisko a velký komuni-
kační uzel. Proto se na něj vrhly velké síly německé 
armády. 

Pod kanonádou a silným bombardováním se město měnilo v hromadu sutin, ale nevzdalo se. 
Rudá armáda urputně bojovala o každou ulici, o každý dům. Boje byly velmi kruté, zdálo se, že 
Stalingrad musí každou chvíli padnout. 

Podle záznamů dopadlo na každý čtvereční kilometr města 76 000 granátů, sovětské ztráty činily 
643 842 osob, 12 137 děl a minometů, 1426 tanků 2 063 letadel. Velké ztráty byly samozřejmě i 
na straně útočníků. 

Kolem 19. listopadu se Sověti odhodlali k zahájení ofenzívy. Velitelem se stal maršál Georgij 
Konstantinovič Žukov, Donskému frontu velel generálporučík Rokossovský a Jihozápadní front 
vedl N. F. Vatutin. 23. listopadu se tyto fronty spojily, německé jednotky pod vedením Pauluse se 
ocitly v obklíčení. Paulus navrhoval  obklíčení prolomit a zachránit se ústupem na západ, Hitler 
však nařídil zůstat a město dobýt. 

Paulus poslechl. Desátého ledna začala operace KOLCO ( KRUH) a po úporných bojích Sověti 
zvítězili. Většina německých vojáků i s Paulusem se vzdala, malé jednotky však bojovaly ještě 
v únoru a březnu. 

Stalingradská útočná operace skončila ohromujícím vítězstvím, v Moskvě se rozezněly kremel-
ské zvony, zpráva se rychle šířila a lidé se radovali. 

V Německu byl na dny 3. - 5. února vyhlášen říšský smutek, byly vyvěšeny černé prapory, vydán 
zákaz filmových i divadelních představení a jakýchkoli zábav. Německá propaganda hlásala, že 
bojovníci u Stalingradu padli proto, aby německý národ mohl žít.  

Bilance ztrát je otřesná. I když se některé údaje dost liší, je jisté, že padly, zemřely na následky 
zranění, mrazem či hladem tisíce německých vojáků, na straně Rusů to bylo kolem 400 000 pad-
lých a  750 000 raněných. 

Ani po letech, která uplynula, ani s přepisováním historie, které se teď tak často objevuje, nelze 
zapomenout na statečnost a hrdinství sovětského lidu v tomto období. Bitva u Stalingradu je po-
kládána za nejkrvavější, nejukrutnější bitvu v dějinách lidstva, byla zlomem v průběhu 2. světové 
války. 

Německý národ zde ztratil iluze o své neporazitelnosti, poprvé zkusil, co je taková velká prohra. 

 

Z historických pramenů vybrala: M. Kročková 
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 Nezapomínejme:   
 

Stalingrad, dnešní Volgograd - místo, kde došlo k obratu celé II. sv. války,  místo, kde byl 
ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety. Po skončení války plánoval Berlín 
velkolepý plán „GENERALPLAN OST“ na etnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské 
rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měli Slované jako otroci až do 
vymření pracovat v dolech, ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu 
“Germania”. Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva, RUSOVÉ 
MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být 
rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše.  

Na konečnou realizaci tohoto plánu nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců 
Stalingradu. Proto bylo zastavení wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak 
důležité.  

Bez vítězství Rus ů u Stalingradu by dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko, ani 
Polsko, a hlavn ě  nebyly by naše slovanské národy.   

Největším zabijákem národů je čas.Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a 
události minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už  nepřijdou na pomoc 
Stalin nebo obránci Stalingradu.Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a 
dokonce -z vlastního rozhodnutí.  

(Ing. Jaroslav IvaničPodunajská 10, Sp.N.Ves,tel. +421908730384) 

-výběr trei 

 

 

Slova anonyma 
 
Neplačte nad hořícími kostely... 
 
� Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem, netečností, a 

hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít.  

� Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky v marketech, televi-
ze přes půl obýváku, auta na půjčky.  

� Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren. Vaši 
zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, Vaši vodu Vám prodá-
vají dráž než víno. Sebrali Vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl.  

� Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost, tolerujete obory, které ni-
kdo nepotřebuje.  

� Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými -  tím jste 
umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky.  

� Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské 
soudržnosti.  

� Plačte nad tím, že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit 
jen sám sebe. Plačte nad tím, že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvás-
tům západní propagandy.  

� Plačte nad tím, co Vás čeká, až začne hořet Vaše zem a Rusové se na Vás vykašlou. A 
udělají dobře – chováte se k nim sprostě jako hajzlové. 
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Hrdina z našeho města 

Letos uplyne již 102 roků ode dne, kdy se  v Dolní Suché – dnes 
součásti našeho města, narodil Rudolf Jasiok,. 

Jeho otec pracoval jako horník. V době krize, kdy byla nouze o 
práci a výdělek, využil nabídky sovětských náborářů z Charkova, 
kteří k nám přijížděli hledat pracovní síly. Ještě s dalšími zájemci 
se rodina odstěhovala  do Sovětského svazu, Luganovské oblasti. 
Otec pracoval nadále jako horník, matka byla učitelkou mateřské 
školy. 

Rudolf dokončil desetiletou školní docházku a vystudoval chemic-
kou průmyslovku. 

Po napadení Sovětského svazu Německem se jako jeden 
z prvních  - měl pořadové číslo 100 – přihlásil do vznikající Československé vojenské jednotky 
v Buzuluku. 

Absolvoval školu pro důstojníky Byl velmi odvážný, 
uměl jednat s lidmi a tak pro své zásluhy rychle 
postupoval. Stal se velitelem tanku T – 34/76, který 
jediný se v bitvě u Dukly dostal téměř na vrchol kóty 
578. Tam zničil německou pozorovatelnu. Jeho tank 
byl ale zasažen nepřátelskou střelou. Jasiok však 
neuposlechl rozkaz ustoupit a pokračoval v boji. 
Druhý zásah ale usmrtil jej i jeho řidiče a nabíječe. 
Tělo bylo vyproštěno až 8. října a pohřbeno 
s ostatními padlými na vojenském hřbitově u 
Dukelského průsmyku. 

Rudolf se tedy do vlasti již nikdy nevrátil, jeho památka však 
(aspoň zatím) stále žije: V části Suchá je ulice nazvaná jeho 
jménem, stejný název má i místní základní škola. Zd e je ve 
vestibulu umíst ěna vkusná pam ětní deska, kam p řicházejí 
položit kv ětiny ob čané Havířova, členové KS ČM a hlavn ě 
členky Klubu levicových žen, který nese jméno hrdino vy 
matky Františky Jasiokové. 

   M. Kročková 

 
 

Redakce dodává: 

Původní mramorová deska Rudolfu Jasiokové na Kulturním domě Dolu Dukla v Prostřední 
Suché byla po „sametové revoluci“ zničená. Záměr na pořízení nové pamětní desky vzešel 
z našich tehdejších zastupitelů za KSČM. 

Jméno Rudolfa Jasioka najdeme i na Památníku padlých na západní a východní frontě Druhé 
světové války u kostela svaté Anny. 
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Dobrá úvaha od spisovatele: 

Vlastimil Vondruška: Každá bou řka vyčistí nebe a p řijde zase slunce  
Za virus (samozřejmě pokud nebyl vyroben uměle) nemůže nikdo. 
Ale i pokud byl vyroben uměle, rozhodně za něj nemůže naše 
vláda. Za to, co se děje, také nemůže vláda, ale virus. Jenže my 
rádi hledáme viníky, rádi někoho pronásledujeme a urážíme. Je 
zoufalství číst nebo poslouchat donekonečna se opakující 
komentáře těch politiků, lékařů, umělců a novinářů, kteří si často 
hojí spíše své ego a mindráky, než aby se pokoušeli hledat 
rozumná slova. Většina z nich nechce někomu pomáhat, ale 
mantrou je „já to přece říkal už dávno“ a „vláda to celé dělá špatně“. Druhá poloha podobných 
vystoupení je fňukání. Úplně jako živá voda na mne zapůsobil rozhovor s jakýmsi obchodníkem 
zjevně s vietnamskými kořeny, který konstatoval, že se mu opravdu nedaří, nemá příjmy, ale 
nějak to musí vydržet. Pak následovalo padesát českých podnikatelů a umělců, kteří houfem 
vysvětlovali, že jim vláda musí pomoci, jinak zkrachují. Ekonomika je složitá a finanční toky 
povedou ke krachu mnoha podnikatelů, jenže to je přece normální. Kdo nestojí na pevných 
nohách, nemá rezervy a žije jen okamžikem, ten prostě bude mít problémy. Firmy vznikají a 
zanikají, lidé se rodí a umírají, katastrofy přicházejí a odcházejí. 

V kritických situacích má člověk zatnout zuby, zmobilizovat síly a rezervy, a snažit se přežít. 
Jediná možnost, jak se v krizových situacích nezhroutit, je myslet na budoucnost, přemýšlet, co 
mohu odvrátit a co ne, a co budu dělat, až se situace zlepší. Ohlížet se dozadu a spekulovat o 
tom, kdo za to může, je totální hloupost. Kdo může za povodně, viry či klimatické změny? Mocná 
příroda. A my musíme dělat vše pro to, aby nás nesmetla, a ne mezi sebou hledat viníky.  

Jsme neuvěřitelní. Na jednu stranu chceme vybít skot, nahradit automobily se spalovacími 
motory všestranně komplikovanějšími elektromobily (a jak se zdá, zdaleka ne tak šetrnými k 
životnímu prostředí, jak aktivisti doufají) a zaplavit Evropu miliony nekvalifikovaných a těžko 
přizpůsobivých lidí. To nám nevadí a tváříme se, že nás to nijak nebude omezovat. Pak ale přijde 
virus a my se hroutíme, pokud nám zavřou bary, divadla a nebudeme moci jet na dovolenou k 
moři. Ochotně ničíme tradice a odvěký řád naší evropské civilizace, ale nepřežijeme měsíc v 
karanténě doma. 

Místo rozumu čekáme na to, co nám kdo nařídí, co kdo za nás udělá, co nám řeknou v ČT. Pod 
tlakem nás, lidí, se před létem uvolnila opatření, jak zabránit dalšímu šíření viru. Uvolnila se 
proto, že bychom asi povstali, pokud by nás nepustili na dovolenou do Chorvatska, pokud 
bychom nemohli sedět v barech a opíjet se, pokud bychom se nemohli zfetovat na technoparty. 
Ti hloupější okázale slavili konec koronakrize. Vždyť to přece řekli naši politici (a zasloužila se o 
to samozřejmě opozice) a hlásili to v ČT. Ti chytřejší, kteří vědí, že se nedá věřit ani politikům, 
ani ČT, se dál chovali opatrně. V situaci, jako je tahle, je totiž jedinou možností být odpovědný 
dobrovolně. 

Nic z toho současná společnost, nebo alespoň ta hlasitá, viditelná a přemoudřelá menšina, 
nechápe. Každý má samozřejmě právo na svůj názor a právo ho vyslovit, ale my nemáme 
povinnost to poslouchat. Teď vás napadne, že jsem nějaký moc přemoudřelý a dělám totéž, co 
sám kritizuji. Já to ale dělám účelově, protože se na svém blogu už diskuzemi o koronaviru 
zabývat nebudu. Kdo chápe, poradí si i bez moudrých rad, a kdo nechápe, tomu holt není 
pomoci. Je otázka, zda se vůbec dá pomoci naší zjemnělé, zlenivělé, poblouzněné a 
nesamostatné moderní civilizaci. Jenže je pravda, že podobné krize oddělí zrno od plev, protože 
každá bouřka vyčistí nebe a přijde zase slunce. A bude svítit hlavně těm, kdo se nehroutí a umí 
se o sebe postarat sami.  

 

Datum: 24. 1. 2021 16:22:18 
Předmět: FW: Vlastimil Vondruška: Každá bouřka vyčistí nebe a přijde zase slunce.   
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OTEVŘENÝ DOPIS 
 
 
Pan 
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Loretánské náměstí 101/5 
118 00 Praha  
          Praha  2. 1. 2021 

 

Věc: Porušování norem nejen mezinárodního práva některými činiteli „sudetsko“-německými. 

 

Pane ministře, 

v nedávných dnech se v českých médiích objevil “vánoční“ projev B. Posselta, v němž mluví o 
poválečném vyhnání „sudetských“ Němců z ČSR. Tvrdí, že to nebyla žádná spontánní pomsta, 
ale „chladnokrevn ě plánovaná etnická čistka.“   

Autor toho výroku na jednom ze sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) mluvil o 
vyhnání sudetů jako o válečném zločinu, kterého jsme se měli dopustit. Vše ale bylo jinak! 
K přesídlení německého obyvatelstva – a to nejen v ČSR, ale také v Polsku a Maďarsku – došlo 
na základě rozhodnutí velmocí na Postupimské konferenci v srpnu 1945. Praktického řízení 
přesídlování se ujala Spojenecká kontrolní rada, která nás po provedení odsunu německého 
obyvatelstva  hodnotila mimořádně příznivě a s velkou pochvalou! 

V těchto souvislostech nelze pominout ani vyjádření H. Seehofera, tehdejšího předsedy 
bavorské vlády. Citujeme: „V květnu 1945 za čala v Čechách jedna z nejv ětších a 
nejbrutáln ějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se 
psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo 
to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a 
smrti. Dovolte mi, abych se vyjád řil velmi jasn ě: vyhnání sudetských N ěmců bylo a 
zůstává pro historii zlo činem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedl ností.“  

Od tohoto obvinění se dostáváme k dalším. SL na jednom ze svých sjezdů dokonce zasedal pod 
mottem „Vyhnání je genocida“. Pod podobným sloganem jednali i členové a funkcionáři 
rakouského landsmanšaftu. 

Pokud někdo z Vašich podřízených sleduje „sudetoněmecký tisk“, zejména Sudetendeutsche 
Zeitung, Sudetenpost nebo Witikobrief, může se s takovými i dalšími obviněními na naši adresu 
hojně setkávat.  

Ti, kdo sledují „sudetoněmecký tisk“, se tam mohou setkat i mnoha dalšími zvlášť závažnými 
představami předních činitelů SL. Jen heslovitě. Sen, který předestřel na sjezdu SL B. Posselt, o 
novém silném srdci Evropy, které má být vybudováno z Bavorska a bývalých zemí Rakouska-
Uherska, tedy i z tzv. Českých zemí, je vlastně plánem na transformaci našeho státu na pouhou 
zemi nového složeného státu.  

Jinde se mluví o tom, že Češi, kteří spolupracují na tomto velkém politickém díle, mají se těšit 
ochraně SRN. O tuto požadoval B. Posselt na sjezdu SL přímo H. Seehofera, současného 
spolkového ministra vnitra. 

Jsou zde i případy, kdy do našich vnitřních záležitostí zjevně zasahovali někteří přední němečtí 
politici, včetně A. Merkelové.  Nesmíme zapomenout na dlouhodobé tažení proti tzv. Benešovým 
dekretům, které údajně neodpovídají evropským hodnotám, a proto musí být zrušeny. O tom 
opět mluví pan H. Seehofer a další. 
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Uvedené skutečnosti, mimo obvi ňování nás z vále čných zlo činů, zločinů proti lidskosti a 
genocidiích zlo činů, nyní jsou mimo naší pozornost. K nim se vrátíme později. 

 

Co těmito obviněními „naši sudetoněmečtí přátelé“ a někteří němečtí politici a ústavní činitelé 
říkají? Že poválečné Československo bylo dějištěm velké a mimořádně brutální čistky 
německého obyvatelstva. Že naši dědové a otcové jsou zločinci, dokonce i genocidní. A k tomu 
se Ministerstvo zahraničních věcí ČR dosud, pokud víme, veřejně nevyjádřilo. Tuto skutečnost 
považujeme za hrubé neplnění povinnosti, za níž odpovídá ministr zahraničních věcí, a to nejen 
Vy, ale i někteří dřívější Vaši rezortní kolegové Hrubé protičeské útoky spojené s porušováním 
mezinárodního práva i česko-německých smluv jsou dlouhodobě a daleko za červenou čarou. 

 

Proto požadujeme, abyste: 

 

1. Poslal ministru zahraničních věcí SRN protestní nótu proti porušování norem nejen mezi-
národního práva v uvedených konkrétních případech.  

2. V nótě též zdůraznil přání, aby k podobným hrubým nepravdivým protičeským útokům 
v budoucnosti již  nedocházelo. 

3. Ve svém podání požádal o poučení tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, vedeného B. 
Posseltem, že SL je vnitroněmeckým spolkem, který nemá mezinárodní subjektivitu, a 
proto nemůže zasahovat do mezinárodní politiky, a to samozřejmě ani do vztahů česko-
německých.   

4. Vyslovil  v not ě přání, aby B. Posselt se České republice a všem jejím ob čanům za 
jejich nepravdivé obvi ňování ze spáchání zlo činů válečných, proti lidskosti, a ge-
nocidních omluvil. 

5.  

V závěru si dovolujeme požádat Vás, pane minist ře, aby naši diplomaté se  
napříště neúčastnili sjezd ů či dalších aktivit SL .  

 

Pane ministře, prosíme Vás, abyste uvedené problematice věnoval intenzivní pozornost. 

Předem děkujeme, že nám na otevřený dopis věcně  a  v plném rozsahu našich návrhů v bodech 
1 – 4 v brzké době odpovíte. 

S pozdravem 

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. 

JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r. 

JUDr. Karel Hais, v.r. 
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Z nejvýznamnějších postav mezinárodního  komunistického hnutí  

Antonio Gramsci (23. 1. 1891 - 27. 4. 1937) 
Italský marxistický teoretik, spoluzakladatel a vůdce Komunistické strany 
Itálie. V roce 1919 založil s Togliattim skupinu kolem týdeníku L' Ordine 
Nuovo (Nový řád),  která s dalšími levicovými skupinami utvořila v roce 1921 
KS Itálie.  

V letech 1922-23 pracoval jako její delegát v exekutivě Komunistické 
internacionály, v r. 1924 založil přes stále tvrdší údery fašistické reakce 
deník l' Unitá  (Jednota) a od stejného roku byl generálním tajemníkem 
strany. V roce 1926 byl navzdory své parlamentní imunitě zatčen. Zemřel 
krátce po propuštění po jedenáctiletém věznění a mučení v roce 1937. 

V žaláři Gramsci napsal významné historické a filozofické dílo Sešity z vězení. Italským dějinám 
je věnováno Risongimento, filozofii Historický materialismus a filozofie a kultuře Literatura a lid.  

Čest jeho památce  

Zpracoval: Tomas Candulas  

 

 
Mitsotakis žádá o „očkovací osvědčení“ s ohledem na cestovní ruch a dopravu  

Přijetí „osvědčení o očkování“ Evropskou unií navrhuje řecký pravicový premiér Mitsotakis (Nová 
Demokracie), přičemž nemá na mysli ochranu zdraví populace, ale ziskovost obchodních skupin, 
zejména v oblasti cestovního ruchu a dopravy. Odhaduje, že to pomůže „obnovit ekonomiku na 
úroveň před krizi“. 

V dopise který poslal předsedkyní Evropské komise Ursule von der Leyenové a s ohledem na 
nadcházející telekonferenci vedoucích představitelů zemi EU, vyzývá „zajistit co nejrychlejší 
obnovení volného pohybu osob mezi členskými státy EU, ale také třetích zemí“. Premiér 
Mitsotakis požaduje „vytvoření standardního certifikátu, který prokáže, že jeho držitel byl 
očkován", aby tito lide „mohli cestovat". Popsal to jako „zásadní krok, abychom přijali společnou 
linii toho, jak by mělo být takové osvědčení strukturováno tak, aby bylo akceptováno všemi 
členskými státy EU". Zároveň s dopisem poslal i příslušný návrh osvědčení, který doporučuje 
propagovat na příslušných mezinárodních fórech, a tím přispět k obnovení volného pohybu po 
celém světě. 

 „Pro země, jako je Řecko, které jsou závislé  na cestovním ruchu, je bezpodmínečně nutné, aby 
byla tato otázka vyřešena ještě před začátkem letní sezony", řekl Mitsotakis a potvrdil, že 
„znepokojením" vlády je ztráta zisku obchodních skupin v oblasti cestovního ruchu. Stejné 
„znepokojení", vedlo k eskalaci pandemie v letě 2020. 

 Zdá se, že „odpovídající kroky" řecké vlády na nezbytná opatření před turistickou sezonou se 
připravují i nyní. Jenomže podle dosavadních vědeckých údajů, vakcína proti korona viru chrání 
před těžkým průběhem nemoci, stále se však zkoumá, zda zabraňuje přenosu viru očkovanými 
lidmi. Neexistuje tedy žádná záruka, že „očkovací osvědčení", které pro turisty navrhuje premiér 
Mitsotakis, zabrání šíření viru a nebudeme muset čelit stejné situace tak jako loni v letě. Jako 
„výhodu" označil premiér i fakt, že turisté tím pádem by nemuseli mít při vstupu do země 
negativní test na COVID -19. 

 

13. ledna 2021 
www.rizospastis.gr 
Přeložil: Tomas Candulas 
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Přečetli jsme – píše se o Havířovu: 

Piráti měli kontrolovat primátora ANO. Dopadli hůř jak sedláci u 

Chlumce. Na kontrolním výboru už je nikdo nikdy neviděl… 

Jméno Josefa B ělici není mnoha lidem známo, a to i p řesto, že figuruje na vícero ve řej-
ných postech. Krom toho, že je od roku 2017 poslanc em za hnutí ANO, je také zastupite-
lem Moravskoslezského kraje a v první řadě primátorem sedmdesátitisícového m ěsta Ha-
vířov. Začátkem minulého roku figuroval v afé ře, když byl opozicí obvin ěn ze st řetu zájm ů 
ohledn ě dotací pro sportovní klub, který vede jeho manželk a.  

V Havířově jsou totiž dva sportovní kluby karate; SKK BUDO Havířov a Karate Havířov. První 
jmenovaný v minulosti požadoval dotaci ve výši 425 tisíc korun a obdržel 50 tisíc korun. Druhý 
žádal 305 tisíc a získal 280 tisíc. Podotkněme, že Karate Havířov vede Jana Bělicová, manželka 
primátora. Náhoda? Jen pro zajímavost doplňme, že ve spolku figuruje také Markéta Nowaková, 
Bělicova poslanecká asistentka. 

Asistentů má poslanec Bělica hned několik. Krom Nowakové ještě Alexandru Uherkovou, 
Ondřeje Baránka a Ivana Končického.  

Ale zpět ke sportu. 

Šéf klubu SKK BUDO Havířov se proti rozhodnutí ohradil, nicméně nepochodil. Po více než 
hodinové debatě byly dotace uděleny tak, jak stojí výše. Město klubu snížilo dotace z důvodů, že 
prý v minulosti byly tyto prostředky použity na politickou kampaň, a to je v rozporu s pravidly. Šéf 
klubu Marek Franta (mimochodem 5. dan v karate) s tím však nesouhlasil a uvedl, že už rok a 
půl v politice nefiguruje. 

„Na rozdíl od pana Bělici, který je evidentně ve střetu zájmů,“ uvedl tehdy. Ze střetu zájmu ho 
obvinila také zastupitelka Darja Škutová. 

„Panu Frantovi se tady vytýká údajná politická kampaň, zatímco jméno primátora Bělici propojuje 
pět klubů, které spojuje buď přímo on, nebo jeho žena, kamarádi, trenéři, spolustraníci z hnutí 
ANO,“ prohlásila Škutová. 

Podle našich informací po odvysílání reportáže v pořadu Reportéři ČT zareagovala Kontrolní 
komise zastupitelstva města a začala celou věc prověřovat. Kontrolní komisi tehdy předsedal 
člen zastupitelského klubu Pirátů Martin Rédr a členem kontrolního výboru provádějícího 
zjišťování na místě byl další člen Pirátské strany. Šlo o Martina Kmece. 

„Po této kontrole osočil Bělica Piráty z osobního útoku na jeho osobu. Na Kmece podal trestní 
oznámení a na dalším zastupitelstvu nechal tyto pány z kontrolní komise vyhodit. Zajímavostí je, 
že Martin Rédr je zaměstnancem městské společnosti a Bělica chtěl vyhodit jejího ředitele za to, 
že zaměstnává právě Rédra,“ uvedl náš vysoce postavený zdroj z prostředí havířovské radnice a 
primátorova okolí. 

Po odvolaném předsedovi kontrolního výboru Martinu Rédrovi nastoupil do jeho čela Jakub 
Chlopecký z hnutí ANO. „Že má hnutí ANO, které vede radnici, také post předsedy kontrolního 
výboru, je v naší republice minimálně neobvyklé,“ upozorňuje zastupitelka Škutová. 

Na výsledek kontroly jsme se zeptali na tiskovém oddělení města Havířov a současně s tím i 
všech zastupitelů. Moc jsme ale nepochodili. „Pokud vůbec k nějaké opravdové kontrole došlo, 
tak výsledek je, že vše je v pořádku, dle zákona se vlastně nic nestalo. O morálce tady asi 
hovořit nemusíme, ten výraz je dotyčnému zcela cizí,“ sdělila nám opakovaně zmíněná 
zastupitelka Darja Škutová (SPD). 

„Mohu se pouze vyjádřit k zasedání zastupitelstva města Havířova ze dne 24. 2. 2020, kdy se 
projednávaly dotace ve sportovní oblasti. Já i náš Klub zastupitelů za KSČM jsme nesouhlasili s 
rozdělováním dotací, kdy pro oddíl Karate Havířov, který vede pan primátor Bělica společně s 
manželkou, byla navrhována dotace ve výši 280 000 Kč oproti oddílu SKK Budo Havířov, 
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kterému bylo navrženo pouze 50 000 Kč, i když SKK Budo má větší úspěšnost v různých 
republikových i mezinárodních soutěžích. Za náš klub vystoupil Ing. Eduard Heczko, který 
navrhoval, aby se dotace pro SKK Budo Havířov navýšila o 200 000 Kč. Náš protinávrh neprošel 
a byl schválen původní návrh, který znevýhodňuje SKK Budo,“ uvedla zastupitelka Markéta 
Fikáčková. 

Že by nikdo jiný nenašel čas? „Vůbec ne. Tady má čas každý. Ale má taky strach. Bojí se,“ 
doplnil náš radniční zdroj. Koho? „Bělici. Je to diktátor, zlý, agresivní, arogantní člověk. Na Radě 
města řve jak tur, nadává, že shodí koalici, je to šílené. Podívejte se, co má za obrázek na 
WhatsAppu, a budete doma,“ doplnil. Obrázek predátora ze stejnojmenného filmu asi rozebírat 
nemusíme. 

Jenomže tento zdroj s námi nehovořil o choutkách poslance Bělici v oblasti kinematografie. Šlo 
mu o to, upozornit na nezvyklé propojení vztahů a firem, které tento politik údajně zaštiťuje. 
Konkrétním případům se budeme věnovat v dalším materiálu o poslanci a primátorovi města 
Havířov Josefu Bělicovi. 

Parlamentní listy, 29. 1. 2021 4:41 

 

 

 

 

Různé 
  
Jsme rádi, že mezi námi ještě  žijí slušní lidé a věříme, 
že je jich více než vandalů. 

Před několika dny někdo počmáral  vývěsní skřínku 
MěV KSČM. Byl jsem velmi mile překvapen, když jsem 
druhý den po zjištění přišel, abych  ji uvedl do 
původního stavu, že to udělal již někdo přede mnou. 
Neznámému moc děkuji. 

 
předseda tiskové komise 
  
 

 

 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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