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

Volby na obzoru
Ano, volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Co nevidět vypukne boj politiků o
voliče. Boj, ve kterém se utratí spousta peněz. Naše strana je v tomto případě na
posledním místě. Nepotřebujeme voliče uplácet. Naši voliči vědí, oč
Komunistické straně Čech a Moravy jde, co podporuje a o co se snaží.
Mnohým „úžasným“ nápadům se podařilo našim poslancům zabránit. Ne vše, co
by našim občanům prospělo, co by prospělo celé naší společnosti, se podařilo
prosadit.
To se podaří pouze s vaší podporou. Na každém hlasu ve volbách záleží. Svůj
nesouhlas s politikou ODS, TOP 09, STAN, Piráti …. nevyjádříte tím, že
nepůjdete volit. Každý hlas pro naši stranu je hlas pro lepší, sociálně
spravedlivější společnost.
Vaše děti to nechápou? Přesvědčte je.
Vaši sousedé jsou nemocní? Požádejte ve volební místnosti, aby za nimi
zašla volební komise domů.
Nebudete v době voleb ve svém bydlišti? Požádejte o vydání volebního
průkazu. I tak je možno volit.
Být lhostejným, se nevyplácí. A proto nezapomeňme na
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Právo na důstojný život
„S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
35hododinový pracovní týden při zachování mzdy.
Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a
spoluúčasti pacientů.
Novomanželské bezúročné půjčky.
Konec soukromých exekutorů.
Zrušení pracovních agentur.
Státní a družstevní byty dostupné pro každého.
Konec nezdaněného kšeftování s byty.
Zachování koruny.

Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“
•
•
•
•
•
•
•
•

Výrazné zdanění nadnárodních firem.
Zdanění komerčních internetových gigantů.
Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
Miliardářská daň.
Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
Zavedení bankovní a digitální daně.
STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.

Podmínky pro život v bezpečí a míru
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“
•
•
•
•
•
•
•

Vystoupení České republiky z paktu NATO.
Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
Konec informační cenzury internetu.
Obnova systému civilní ochrany obyvatel.
Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
STOP ilegální migraci.
Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.

Péče o děti a jejich vzdělání
„Děti mají právo na šťastné dětství!“

•
•
•
•
•
•
•
•

Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
Digitalizace školství.
Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.
Učebnice a školní pomůcky zdarma.
Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
Kyberšikana jako trestný čin.
Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.

Příroda zdravější, životní prostředí čistější
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“

•
•
•
•
•
•
•

Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
Konec šuntů v obchodech.
Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení
bezpečnostními hrozbami.
Zpřísnění norem kvality potravin.
Směřování k soběstačnosti v potravinách.
Podpora organického obhospodařování půdy.
Zastavení záboru zemědělské půdy.

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

První kandidáti z Moravskoslezského kraje
zleva:
Markéta Fikáčková, Leo Luzar,
Jana Chorobinská a Tomáš
Michna
foto: Tomáš Michna

Naše kandidátka z Havířova
Markétě Fikáčkové je 23 let, žije v Havířově.
V roce 2017 absolvovala maturitní obor Sociální činnost.
Během studia vykonávala praxi v několika zařízeních v
Havířově – v Sociálních službách města Havířov, v Domově
seniorů Helios a Azylovém domě pro rodiny Armády spásy.
Pracovala také na Úřadu práce.
V roce 2018 byla zvolena zastupitelkou Statutárního města
Havířova. Je členkou Komise sociální a zdravotní Rady města
Havířova. Pravidelně píše články z jednání zastupitelstva,
které vycházejí ve stranickém Zpravodaji. V současné době
studuje na Ostravské univerzitě obor Filozofie.
Ve volném čase se věnuje sebevzdělávaní v oblasti
psychologie, má ráda přírodu, fotografovaní, kulturu a turistiku. V Poslanecké sněmovně by se
chtěla věnovat zejména sociální oblasti.

Sociální oblast - výstavba domovů pro seniory
Jako zastupitelka a členka komise Rady města sociální a zdravotní v Havířově a člověk
levicově orientovaný se sociálním cítěním, vnímám jako velkou potřebnost vybudování nových
domovů pro seniory nejen v Moravskoslezském kraji. Problém je jejich nedostatek, a to
zejména těch se zvláštním režimem, které jsou potřebné pro seniory, kteří trpí demencí a
Alzheimerovou chorobou, a jejich počet každoročně narůstá.
Pro osoby blízké je kolikrát velmi obtížné jak psychicky, tak fyzicky o ně pečovat a zajistit jim
veškerou potřebnou péči a komfort v domácím prostředí. Navíc ne vždy mají příbuzní možnost
starat se o své rodiče a prarodiče a to proto, že mnoho z nich se odstěhovalo do jiného města či
kraje, a to často z důvodu nesnadného uplatnění ve své profesi nebo kvůli špatným platovým
podmínkám. Mnohdy se jedná i o mladé rodiny s malými dětmi a kvůli nedostatku míst v
domovech seniorů se dostávají do zoufalé situace a dilemat. Řešení vidím nejen ve výstavbě
domovů pro seniory, ale hlavně v tom, aby zřizovatelem byl kraj nebo obec. Soukromé domovy
pro seniory fungují spíše na komerční bázi a pro řadu seniorů se stávají nedostupnými pro
vysoké náklady spojené s ubytováním a celkovými službami. Často kromě důchodu nestačí
seniorovi ani příspěvek na péči, který mu byl přiznán ze strany Úřadu práce, a podmínkou
umístění v těchto zařízeních je, že se i rodina musí podílet na úhradách, a ta kolikrát nemá z
čeho.
Naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pracovali a pomáhali budovat a rozvíjet tento kraj i celou
naši zemi, si zaslouží důstojné stáří a kvalitní péči, kterou potřebují. Nesmíme na ně zapomínat!
Markéta FIKÁČKOVÁ, kandidátka za KSČM do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji
(Haló noviny 10. 8. 2021)

Domov seniorů nebo zimní stadion?
Fakta o tom, že naše společnost stárne,
slyšíme stále častěji ze všech stran.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
opakovaně upozorňuje na nedostatek míst
v domovech seniorů. Počty čekatelů se
zvyšují na desetitisíce.
U nás v Havířově je situace o to svízelnější,
že před léty se sem nastěhovala mladá
generace a ta se teď dožívá seniorského
věku. V souvislostí s bytovou výstavbou byly
postaveny domy s pečovatelskou službou
pro starší soběstačné občany.
(Bývala škola na ul. Mánesova)
Potřeba míst v domovech seniorů s komplexní péčí se tak projevila až koncem 90 let. V té době
byli na radnici i zástupci KSČM, kteří prosadili výstavbu domova důchodců na ul. Kudeříkové.
Původně byl předpoklad, že stavbu bude dotovat stát. Nástupem pravicových vlád byly
investice do sociální oblasti zastaveny, tak celou stavbu financovalo město (cca 240 mil. Kč).
V té době začal provozovat domov seniorů v Havířově – Šumbarku Krajský úřad. Jeho provoz
však chtěl ukončit, pokud ho nepřevezme město. Zastupitelstvo Havířova jeho převzetí do
vlastní správy schválilo o jeden hlas. Zařízení pracovalo v té době bez finanční ztráty, takže
nestanovilo finanční zátěž pro město. I za této situace byl počet míst v domovech seniorů
v Havířově v přepočtu na jednoho obyvatele daleko za okolními městy.
Řešení se naskytlo v době, kdy Krajský úřad přesunul výuku Speciální školy z budov na ulici
Mánesova do budovy na Šumbarku. Objekt školy a okolní pozemky nabídl za výhodných
podmínek Havířovu. Pro město se tak naskytla možnost rekonstruovat tento objekt na domov
seniorů. Je třeba říct, že pozemky bývalé školy navazují na pozemky města, kde je v současné
době středisko sociálních služeb s denním stacionářem pro seniory, respitní péčí a zázemím
pro terénní služby. Spojením obou těchto objektů v této klidové zóně města by vzniklo ideální
prostředí pro péči o seniory. Vypracovaná studie, tak jak byla předložena zastupitelstvu v roce
2018, předpokládala dvě verze - buď 120 nebo 140 lůžek. Cena rekonstrukce předpokládala
130 mil. Kč.
Od začátku nového volebního období 2018 se však práce na tomto projektu zastavily.
Najednou začátkem roku 2021 bez jakýchkoliv konzultací s opozicí nebo veřejností, předložila
Rada města Zastupitelstvu návrh na
odprodej bývalé školy na ul. Mánesova
včetně pozemku. Nový zájemce měl
školu zbourat a na jejím místě postavit
hokejovou halu. Ve výběrovém řízení
zvítězil zájemce, který sice nemá
majetek, ale spoléhá na dotace, zřejmě
ze sportovní agentury. Jak bude
soukromý subjekt financovat provoz, se
zatím neřeší. Nakonec přece sportovním
subjektům poskytuje dotace město.
(bývalé učiliště AZ)

Při dotazu na zastupitelstvu, co se seniory, odpověděla náměstkyně pro sociální rozvoj, že
město jedná s krajským úřadem o možnosti vzniku střediska pro seniory v objektu bývalého
učiliště AZ na Podlesí.
Když to shrneme, tak to znamená, že v klidové zóně mezi obytnými domy postavíme hokejovou
halu a na frekventované ulici s množstvím zastávek umístíme seniory. Celé řešení je atypické a
postrádá logiku. Druhá ledová plocha se v současné době běžně staví vedle té hlavní tak, aby
náklady na provoz byly minimalizovány. Toto řešení najdeme v podobných městech jako
Havířov po celé republice- například Pardubice, Hradec Králové, Vítkovice, Poruba atd.
Myšlenka, že soukromý majitel zaplatí provoz samotné haly z vlastních výkonů, je nereálná.
Jaký osud bude mít další průběh této akce, je v současné době těžko předvídat. Hledá se
účelové zdůvodnění, proč nejde v Havířově ke stávající hale realizovat přístavbu a možná
někde za rohem už čeká zájemce o tyto lukrativní pozemky uprostřed města.
V příštím roce budou volby do Zastupitelstva města. V každém případě bude mít nové
zastupitelstvo k řešení velké sousto.
Občané, zvažte, kdo bude jednat logicky a ve váš prospěch.
JUDr. Bronislav Bujok

Diplomaté USA páchají terorismus v RF
Spojené státy americké a Česká republika jsou na černé listině Ruské federace přesně tak, jak
si vládní administrativa USA přála. A sice, totálně narušit vztahy mezi RF a ČR. Spekulativní
případ Vrbětice, vyfabulovaná kauza Ricin, důkazy žádné, ale na rozbití vztahů a
hospodářských škod velmi účinné. A k tomu naše vládní i opoziční politika uráží Rusko a
ponižuje naprosto iracionálně a šovinisticky jeho národ. Naši „čučkaři“ závislí na řízení
západních tajných služeb v čele s Koudelkou, kterého si opentlily USA, jim v tom napomáhají,
seč mohou.
Vždycky říkám, že jedna z nejdůležitějších informací je ta, kterou nemáte. V
Ruské federaci se nedávno stala také zajímavá věc. Věc, o které chybějí
oficiální informace. V březnu v Tverské oblasti zaměstnanec ambasády
USA s diplomatickým krytím, fotografoval zařízení a provoz v oblasti
vojenského železničního uzlu, kde se často pravidelně převáží vojenská
technika. Nejen však, že fotografoval, ale také zničil výstražné zařízení,
čímž přímo ohrozil vlakové soupravy. Ulomené návěstidlo si odnesl do
svého auta s diplomatickou značkou, v němž ho posléze zastavila a
zadržela policie. Otázkou zůstává, proč si toto zařízení odvážel.
Ruská FSB se domnívá, že experti chtěli do tohoto zařízení nainstalovat rentgen, který by
špehoval vojenskou techniku ukrytou pod plachtami. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí
Maria Zacharovová tuto událost potvrdila a oznámila, že policie podle očekávání na
videozáznamech zjistila, že neznámý třicetiletý muž návěstidlo zničil a uložil do kufru
svého auta. Podle Zacharovové vozidlo mělo diplomatickou značku.
Myslím, že je zde jasně prokázáno, jaká je skutečná reálná politika USA. Jak řekl Babiš
s Hamáčkem v souvislosti s případem Vrbětice, je doslova na úrovni terorismu. Navíc
nepochybuji o tom, že nejde o ojedinělý případ. Touha rozkrást Ruskou federaci a žít na úkor
Rusů a jejich zdrojů je evidentně značná. Ostatně tak to bylo vždy!
Roman BLAŠKO (český politik, fotograf, publicista a novinář. Je fotografem a redaktorem deníku Haló noviny.)

Pietní akt
Dne 7. srpna jsme se zúčastnili
pietního shromáždění
u
Památníku
Životické tragédie, které se konalo k 77.
výročí popravy 36 občanů Životic a
okolních obcí hitlerovskými okupanty.
Pietního aktu se zúčastnili pozůstalí,
zástupci vedení města, představitelé církví,
delegace MěV KSČM a zástupců
Základních organizací KSČM Havířov,
zástupci KSČM z Orlové a Horní Suché a

významní hosté, mezi kterými byl například
ministr obrany ČR Lubomír Metnar, poslanec za
KSČM Ing. Leo Luzar i delegace polského
velvyslanectví. Všichni položili k památníku
květiny, představitelé církví zapálili svíci.Je
smutnou skutečností, že primátor města ani pan
ministr neoslovili pozůstalé po zákeřně zabitých.

Jeden z pamětníků Životické tragédie
Otec tenkrát pětiletého Bronislava Bujoka, měl mít onu neděli 6. srpna 1944 volný den, na který
se všichni těšili. Když si pro něho gestapo přišlo, všichni si mysleli, že jde o pouhý výslech.
Bronislav Bujok, syn popraveného: "Stalo se to, že když jsem se ráno
vzbudil, tak jsme měli převrácený dům vzhůru nohama a maminka
uprostřed plakala, že otce odvedli, ale to ještě nevěděla, že už je před
domem mrtvý. Asi za hodinu přišlo děvče od souseda a křičelo ode
dveří “Kde máte tátu?“ Matka řekla poměrně klidně, že ho odvedli na
nějaký výslech. Ale ona spontánně křičí dál - ne, ne on leží kousek nad
domem mrtvý, ale nejen váš táta. Vedle je také můj bratr, tam soused a
tam ještě jiný soused. Od této chvíle začaly ty minuty hrůzy, protože
srovnat se s tím, bylo nesmírně těžké. Pak jsme po nějaké době sebrali
odvahu a šli jsme se podívat na zahradu, odkud jsme viděli na mezi nad
domem otcovo tělo. Kolem poledne přijely koňské povozy, na které tělo
naložili a odvezli."
Brutální akce gestapa byla odplatou za přestřelku, k níž došlo o dva dny dříve v životickém
hostinci Isidora Mokrosze, mezi příslušníky gestapa a partyzánskou skupinou Kamińského.
Odplata na sebe nenechala dlouho čekat
Smutné je, že nikdo z obětí neměl s partyzánskou skupinou Kamińského ani s přestřelkou v
životickém hostinci nic společného. Mezi zavražděnými bylo 28 Poláků a 8 českých obyvatel z
Životic, Horní a Dolní Suché, Bludovic a také Těrlicka.
tisková komise

Z nejvýznamnějších postav mezinárodního komunistického hnutí
Karl Liebknecht - 13. srpna 1871 - 15. ledna 1919
Činitel německého a mezinárodního revolučního dělnického hnutí, jeden
z vůdců německé sociální demokracie, spoluzakladatel Spartakova
svazu (1916) a KS Německa (vzniklé 1. ledna 1919). Syn Wilhelma
Liebknechta (1826 - 1900), jednoho ze zakladatelů Sociálně
demokratické strany Německa a organizátorů I. a II. internacionály,
učitele, novináře a politického pracovníka. Pro svou činnost v revolučním
dělnickém hnutí byl neustále pronásledován. Karel Liebknecht studoval
práva a politickou ekonomii a v roce 1899 si otevřel spolu s bratrem Theodorem advokátní
kancelář. Často pak obhajoval socialisty souzené za svou politickou činnost. V roce 1900 se
stal členem Sociálně demokratické strany Německa (SPD) a v létech 1907 - 1910 byl
předsedou Socialistické internacionály mládeže, tehdy ještě pokrokové mezinárodní organizace
mládeže ustavené v roce 1907 na konferenci ve Stuttgartu (v r. 1919 většina jejich členských
organizací podpořila nově založenou Komunistickou internacionálu mládeže, ale pravicové a
centristické živly se v roce 1923 oddělily a obnovily Socialistickou internacionálu mládeže jako
reformistické hnutí).
Za svůj článek Militarismus a antimilitarismus byl Liebknecht v roce 1907 zatčen a 18 měsíců
vězněn. Následujícího roku, ač stále ve vězení, byl zvolen do pruského parlamentu. Pracoval
aktivně v II. internacionále a od roku 1912 byl za sociální demokracii poslancem Říšského
sněmu. Stejně jako Rosa Luxemburgová se postavil proti zrádné linii SPD, která, vedena
Karlem Kautskym, po vypuknutí 1. světové války zradila zájmy dělnické třídy a vyzývala k
„obraně vlasti“, k bratrovražednému boji ve jménu obohacení imperialistické buržoazie. Většina
německé sociální demokracie v srpnu 1914 hlasovala pro vojenské úvěry německé buržoazní
vlády. V prosinci téhož roku se stal Karel Liebknecht jediným členem Říšského sněmu
hlasujícím proti válce.
Za války byl Karel Liebknecht zatčen a poslán na východní frontu, odmítl však bojovat a
vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu mu byl v říjnu 1915 umožněn návrat
zpátky. V srpnu 1914 založili němečtí levicoví sociální demokraté v čele s Karl Liebknechtem,
Rosou Luxemburgovou, Franzem Mehringem a Klárou Zetkinovou revoluční skupinu
Internacionála (Die Internationale), ze které v lednu 1916 vznikl Spartakův svaz (Spartaksbund).
Po demonstraci proti válce 1. května 1916 byl Liebknecht opět zatčen a odsouzen ke dvěma a
půl letům vězení za vlastizradu, později mu byl trest ještě zvýšen na čtyři roky a jeden měsíc.
Propuštěn byl při amnestii v říjnu 1918.
3. listopadu 1918 začalo povstání válečných námořníků v Kielu a bezprostředně po něm
vznikaly v mnoha oblastech rady (sověty) dělnických a vojenských zástupců. 9. listopadu 1918
obsadili na výzvu Spartakovců ozbrojení dělníci Berlín a svrhli hohenzollernskou dynastii.
Revoluční bouře vyvolané vítězstvím Velké říjnové socialistické revoluce daly vzniknout prvním
komunistickým stranám oproštěným od pravicových sociálních demokratů. Tak vznikla i v noci z
31. prosince 1918 na 1. ledna 1919 Komunistická strana Německa (KPD). Jedněmi z jejích
zakladatelů byli i Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová.
V lednu 1919 Liebknecht s Luxemburgovou nejprve odmítli povstání v Berlíně, které nemělo
příliš šancí na úspěch, ale když už vypuklo, rozhodli se do něj zapojit. Povstání však bylo krutě
potlačeno novou vládou Friedricha Eberta za pomoci zbytků německé imperialistické armády a
ozbrojených kontrarevolučních jednotek Freikorps. Vojáky Freikorps byli také 15. ledna 1919
uneseni Karel Liebknecht a Rosa Luxemburgová. V hotelu Eden v Berlíně pak byli několik hodin
vyslýcháni a mučeni. Rosa Luxemburgová byla umlácena pažbou pušky a hozena do nedaleké
řeky, Karel Liebknecht byl zastřelen a jeho tělo bylo pak bez označení uloženo do blízké
márnice. Obdobně byly povražděny stovky členů Komunistické strany Německa.
Čest jeho památce!
Z historických pramenů vybral: Tomas Candulas

KSČM Havířov ve spolupráci se ZO KSČM Horní
Bludovice pořádají

11. září 2021 od 14 hod.
v areálu PZKO Havířov – Bludovice
Přijďte se pobavit s přáteli a známými.
K dobré náladě vám zahrají a zazpívají Jarek s Ivetou.
Připraveno bude i občerstvení: klobása na grilu,
bramborák i něco k pití.
Vstupné 50 Kč
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

Na co vzpomeneme v září a začátkem října:
1. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9
21.- 22. 9.
22. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
1.10.
1. 10.
5.10.
5.10.

Světový den míru
Mezinárodní den gramotnosti
od roku 1966
Zemřel prezident TGM
1937
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
Dny evropského dědictví a Dny otevřených dveří památek
Mezinárodní den jízdy bez aut
Den české státnosti
Dojednána Mnichovská smlouva
Vláda přijímá mnichovský diktát
Po ultimátu polské vlády došlo k vyklizení většiny Těšínska (810 km2)
německé jednotky začaly obsazovat odstoupené území
Mezinárodní den seniorů
Abdikace Edvarda Beneše
Světový den učitelů
UNESCO - od r.1994
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