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

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR,
ALE BYLO NÁS MÁLO

Stanovisko k parlamentním volbám
Výsledek parlamentních voleb je bezpochyby porážkou levicových stran, které hájí zájmy
pracujících. Vítězství buržoazních stran by nebylo možné bez posvěcení Ústavního soudu,
který jim umožnil vytvořit spletenec jménem SPOLU. Ukázalo se, že lidé mají velmi krátkodobou
paměť když zapomněli na kauzy ODS, TOP 09, a KDU-ČSL. Vítězství pravice znamená
zjednodušení útoků na dělnickou třídu v podobě škrtů v následujícím volebním období, které
nevyhnutelně přijdou.
Díky tolerančnímu patentu s podporou jednoho z největších kapitalistů v ČR Andreje Babiše
jsme v očích pracujících ztratili důvěryhodnost. Pracující ztratili víru v KSČM, která jako jediná
plnila antikapitalistickou a protestní roli. Posledních třicet let nám ukazuje, kam spěje strana,
opouští-li zásady, na nichž byla budována. Došlo k hluboké revizi marxisticko-leninských zásad
v naši politice, v ideologii i vnitřním životě strany. KSČM pod nánosem revizionizmu téměř
ztratila komunistický charakter.
23. října nás čeká velmi důležitý sjezd, který rozhodne o dalším směřování strany. Jak pronesl
jednou V. I. Lenin, musíme očistit stranu od kolísavých komunistů.
Vyzýváme proto všechny delegáty sjezdu, aby zvolili takové vedení strany, které bude
sjednocovat členskou základnu, hájit práva pracujících, otevřeně a tvrdě bojovat proti
kapitalistickému vykořisťování.
Vraťme KSČM komunistický charakter .
Tomas Candulas

Výsledky voleb v Havířově:
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
79
79 100,00 58 447 32 106
54,93
32 098 31 880
99,32
Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

pořadí

1

Strana zelených

310

0,97

10

2

Švýcarská demokracie

79

0,24

13

3

VOLNÝ blok

639

2,00

9

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

4 469

14,01

3

5

Česká str.sociálně demokrat.

1 920

6,02

5

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

21

0,06

19

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

712

2,23

8

9

Aliance pro budoucnost

45

0,14

15

50

0,15

14

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty

1 376

4,31

7

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

4 954

15,53

2

14 SENIOŘI 21

23

0,07

18

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

29

0,09

17

16 Koruna Česká (monarch.strana)

36

0,11

16

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ

3 274

10,26

4

18 Komunistická str.Čech a Moravy

1 550

4,86

6

20 ANO 2011

12 161

38,14

1

21 Otevřeme ČR normálnímu životu

94

0,29

12

22 Moravané

138

0,43

11

10 Hnutí Prameny

Opravdu si zasloužíme tak špatné výsledky?

Přednostní hlasy pro kandidáty KSČM
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

příjmení, jméno, tituly
Luzar Leo Ing. et Ing. Ph.D.
Chorobinská Jana Bc.
Fikáčková Markéta
Stibor David
Michna Tomáš Ing.
Přasličák Martin
Valder Jakubcová Jaromíra Bc.
Kroupa Pavel
Pohludková Jana
Paláček Petr Ing.
Havránek Petr Ing.
Zatloukal Filip Bc.
Cepko Karel Bc.
Křenková Kateřina MVDr.
Tvardek Vladimír
Žárský Ivan Mgr.
Matýsek Petr Mgr.
Strachoň Ivan Ing.
Dienelt Ivo Ing.
Jakus René
Sikora Patrik
Gilík Michal
Kotáb Jiří
Kukol Albert
Trinh Tan Ing.
Čumpelík Jan Bc.
Janů Lenka
Elicer Aleš
Šustková Hana
Zámarský Jan
Lengyel Peter
Merta Daniel
Janík Antonín
Mesochoridis Takis
Vartecký Petr
Pawlas Daniel Bc.

Přednostní hlasy
věk abs.

v%

56
41
23
46
30
41
37
29
60
42
44
41
34
59
58
46
26
48
40
45
27
47
39
22
59
36
44
37
63
46
38
47
67
68
73
46

10,51
1,93
14,58
2,77
0,58
0,38
1,54
1,67
9,93
0,64
0,45
0,38
0,32
1,80
1,93
0,96
0,70
0,77
0,38
0,32
0,90
0,06
0,51
0,83
0,77
0,32
1,03
0,96
0,25
0,12
0,06
0,32
0,96
0,51
0,00
14,51

163
30
226
43
9
6
24
26
154
10
7
6
5
28
30
15
11
12
6
5
14
1
8
13
12
5
16
15
4
2
1
5
15
8
0
225

Šance na nový začátek pro KSČM
Soudruzi a soudružky, podporovatelé, sympatizanti, ráda bych vám všem poděkovala za váš
hlas a veškerou podporu, kterou jste komunistické straně poskytli.
Zažili jsme odpornou antikomunistickou kampaň a
spousta z nás musela čelit nechutným osobním útokům a
výhrůžkám od lidí, kteří mají jinak plná ústa slušnosti a
tolerance. I tak jsme se na to my všichni nevykašlali. Tato
ukázka vůle a odhodlání si v těchto nelehkých časech
zaslouží obdiv.
I přes veškerou naši snahu dopadli volby tragicky, a to
nejen pro nás, ale pro celou českou levici, a to ať už
vlasteneckou, liberální nebo zelenou. Všichni jsme si
sáhli na pomyslné volební dno.
Teď máme dvě možnosti. Buď se začít litovat a hledat
viníky, anebo provést nekompromisní, ale věcnou kritiku
vlastní práce a co nejdříve se pustit do té, která nás v
budoucnu čeká. A s tou vládou, která se momentálně rýsuje na obzoru, mi, prosím, věřte, že té
práce opravdu nebude málo.
Já jsem zastánkyní toho druhého přístupu!
Pokud nemůže KSČM pracovat v Poslanecké sněmovně a bránit tam zájmy poctivých
pracujících, studentů a seniorů, potom musí znásobit svoje úsilí všude jinde.
Bohužel jsme si zvykli na teplá místečka a zapomněli jsme, kde leží a vždy leželo těžiště
komunistické práce. Komunisté se musí opět postavit do čela bojů za sociální spravedlnost
všude tam, kde se ji bude snažit budoucí pravicová vláda podkopávat. Musí vždy bojovat proti
privatizaci, kdekoli se o to zloději a tuneláři nalepení na budoucí vládní strany budou pokoušet.
Nikdy nesmí dovolit, aby budoucí škrty a krize odnesli ti, kteří už teď jsou rádi, když na konci
měsíce vyjdou s výplatou.
Kde tedy budeme bojovat, když ne v parlamentu? V odborech, ve spolcích a občanských
sdruženích, na univerzitách i učilištích, na protivládních demonstracích i v lokálních iniciativách.
Nedáme pravici vydechnout!
Porážka v těchto volbách bude pro komunistickou stranu ledovou sprchou, která nám vlije
novou energii a zápal do žil. Poctivých a zapálených lidí máme ve straně dost. Je čas, aby
konečně dostali prostor a ukázali, jak se to má dělat.
Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM

Haló noviny 12. 10. 2021

Mimořádný sjezd zvolil nové vedení:
1. Předsedkyni Úředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou
2. Prvního místopředsedu ÚV KSČM s. Petra Šimůnka
3. Místopředsedkyni ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou
činnost s. Marii Pěnčíkovou
4. Místopředsedu ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou
práci s. Leo Luzara
5. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro evropské záležitosti a
občanský sektor s. Milana Krajču
6. Předsedu Ústřední revizní komise KSČM s. Jiřího Horáka
7. Předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Vladimíra Chaloupku

Kateřina Konečná

Petr Šimůnek

Marie Pienčíková

Před mimořádným sjezdem sdělili své názory prostřednictvím Haló novin
členové ZO KSČM 61:

Otevřený dopis delegátům mimořádného sjezdu KSČM po neúspěšných volbách
do PS v roce 2021:
Vážení delegáti,
obrací se na Vás komunisté ZO č. 61 Havířov. Naše strana ve volbách 2021 nejen že neuspěla,
ale poprvé nemá zastoupení v Poslanecké sněmovně.
Nechceme abychom zanikli, a proto Vás žádáme, abyste zvolili na sjezdu poslankyni EP.
s.Kateřinu Konečnou, za předsedkyni KSČM.
Je to jediný volený zástupce, který nám zůstal. Soudružka Konečná prokázala své schopnosti,
odvahu a rozhled při prosazování naší politiky a obhajobě socialismu. Jako jediná může jednat
s ostatními politickými stranami a hnutími. Může vystupovat bez omezení ve sdělovacích
prostředcích a nadále prosazovat náš program pro obyčejné občany naší země.
Rovněž Vás žádáme, aby si mohla vybrat svůj tým a spoléhat se na své lidi. Věříme, že
přistoupíte k jednání zodpovědně a nedopustíte, aby naše ideje zanikly.
Prosíme, aby naše žádost byla publikována v Haló novinách a na sjezdu před volbami.
Děkujeme.
ZO KSČM č. 61. Havířov

Haló noviny, 19. října 2021

Hrdinové na Dukle
Je to již 77 let. Poslední pamětníci krvavých bojů na Dukle odcházejí do nebes hrdinů. Co říká
dnešnímu studentovi pojem Dukla? Možná, že si vzpomene na tu dejvickou fotbalovou Duklu.
Nezlobme se na něj… Dějiny udělaly kotrmelec a tak 6. října jsme si zcela v tichosti připomněli
77. výročí vyvrcholení bojů 1. československého armádního sboru na Dukle. Naši hrdinové od
Sokolova, Kyjeva, se probojovali k hranicím své vlasti. Toho dne začala cesta naší svobody.
Přicházelo účtování. Šestého října 1944 naši vojáci vstoupili na půdu své vlasti.
Ještě v nedávné minulosti tento den byl pro nás svátkem, slaven
jako Den československé armády. Vzpomínám si, že i my starší,
ještě jako školáci, jsme si tento den připomínali návštěvou filmového
představení, nebo vojenského muzea. Noviny v ten den byly plné
historických připomínek a rozhovorů s pamětníky těchto bojů.
V našich očích to byli hrdinové, přinášeli své vlasti oběti největší.
Jejich činy i oběti neměly být zapomenuty.
Před 77 lety se vojáci 1. československého armádního sboru
probíjeli přes Karpaty na pomoc Slovenskému národnímu povstání.
Karpaty v podzimním období byly plné deště a bláta, každý metr
cesty vpřed znamenal i smrt. Šestého října 1944 vstoupil 1.
československý armádní sbor na československou půdu. Den, který
byl tolik očekávaný. Vlály československé vlajky, nad Karpaty zněla
naše hymna, přesto i v těchto okamžicích slávy a radosti přicházela smrt. Pár metrů od hranice
zahynul generál Vedral Sázavský, tak jako další tisíce hrdinů padl na této cestě za svobodou.
Tam všude umírali naši hrdinové, kteří napravovali mnichovskou zradu západních spojenců. Na
Dukle umírali Češi, Slováci, volyňští Češi, Rusíni, tak jako tisíce vojáků Rudé armády.
Před 77 lety první slovenské vesnice a města vítaly své osvoboditele. První československý
armádní sbor právě na Dukle začal svou cestu za osvobozením celé své vlasti. Celý národ
prožíval jejich bojovou cestu. Není tajemstvím, že Slovenské národní povstání bylo jistou
očistou slovenského národa za válečnou kolaboraci Slovenska. Proto se příliš nepřipomíná
skutečnost, že Slovensko se zúčastnilo v roce 1941 po boku Hitlera vojenského tažení proti
SSSR. I tato slovenská agrese patří do našich dějin.
V posledních letech se doba velice změnila, hrdinství našich vojáků na východní frontě se příliš
nepřipomíná. A pokud se to stane, tak je to vždy s mnoha otazníky. Dokonce kádrujeme hrdiny i
v tom jejich zapomenutém hrobě… Závistivě pokukujeme po těch cizích. Ty vlastní hrdiny
kácíme. Kolik toho o krvavé Dukle ví dnešní student?
Na Dukle padlo 1800 našich vojáků, ale i 19 tisíc sovětských hrdinů, kolik zoufalých matek a
otců zůstalo za nimi, jejich hroby lemují tuto cestu svobody. Slovo svoboda se stalo symbolem.
Však jejich velitel osudem dostal jméno Svoboda. Legionář, hrdina obou světových válek,
generál Ludvík Svoboda. Dnes si jeho paměti už nekoupíte, dokonce ani v knihovně si je
nepřečtete. Jeho rodina za odboj tvrdě zaplatila. Jeho syn Miroslav byl umučen
v koncentračním táboře… Ví to náš student?
Dukla není jen fotbalová jedenáctka,
jsou to i tisíce padlých hrdinů na Dukle.
Přemysl VOTAVA, 8.

10. 2021

Poznámka: Na Dukle padl i Rudolf Jasiok, hrdina z našeho města.

17. LISTOPAD - MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA
Tento název v našich současných kalendářích už nenajdeme, nahradily ho připomínky událostí
roku 1989.
Historii však nejde změnit ani vymazat a tak tento den
zůstává stále především Dnem studentstva. Je
připomínkou tragických událostí, ke kterým došlo v
Protektorátě Čechy a Morava v období 28.10. –
17.11.1939.
U příležitosti 21. výročí vzniku První ČSR se měla
v Praze konat poklidná demonstrace. Zasáhly však
jednotky pořádkové policie i oddíly SS. Při střelbě byl zabit pekařský učeň Václav Sedláček a
těžce raněn student medicíny Jan Opletal. Na následky zranění zemřel. Studentská organizace
se rozhodla uspořádat důstojný pohřeb. Smuteční průvod prošel Prahou, rakev pak byla
převezena do Opletalovy rodné obce Náklo.
V Praze pokračovaly další demonstrace, protesty proti okupaci a následovala krutá odplata.
V Berlíně se za účasti Adolfa Hitlera konala porada, která rozhodla o trestu: vysoké školy budou
zavřeny na dobu tří let (otevřely se až po válce), studenti budou přísně potrestáni.
Začalo velké zatýkání, devět představitelů studentské organizace bylo popraveno, další
převezeni do koncentračních táborů. 35 jich tam zemřelo.
Hned v roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Je to jediný
den mezinárodního významu, který má český původ.
To, že dnes se v kalendáři neuvádí, je pohrdání mezinárodním usnesením, pro které hlasovali
delegáti 26 zemí, je to výraz neúcty k vysokoškolákům, kteří zahynuli na střelnici v Praze nebo
v koncentráku.

Z Historických pramenů čerpala Marie

Setkání s jubilanty
Na již tradiční Setkání s jubilanty pozval Městský výbor KSČM v pondělí dne 18. 10. 2021 ty
členky a členy, kteří v letošním roce dovršili krásná výročí vstupu do strany. V rámci městské
organizace to byli dva členové – 50 let, jedna členka 60 let a jedna dokonce 70 let.
Účastníky pozdravila básní s velmi příhodným názvem „Těm, co zůstali“ dlouholetá členka
Marie Kročková. Bylo připraveno malé občerstvení a pro jubilanty Pamětní listy.
Jeden z účastníků se omluvil a zaslal poděkování, z kterého vyjímáme: Vážení soudruzi. Děkuji
Vám za připomínku mého členství v komunistické straně a pozvání na malou neformální
besedu na městském výboru u této příležitosti.
Ten čas uběhl jako voda a člověk si ani neuvědomuje, jak letí a jak se vše mění kolem. Takže
vstupuji do dalšího období, pokud mi budou síly stačit a zdraví sloužit. Stárneme a jsem rád, že
se v našich řadách nachází mladí a nebojácní.
Jsem optimista a věřím, že společně opět vybojujeme ve společnosti naší straně místo, které jí
právem náleží. S pozdravem „Čest naší společné práci!“ J. Š.
Zajímavými vzpomínkami přispěla naše členka Anna Reimannová, která vstoupila do
komunistické strany v roce 1951. Po válce žila v pohraničí na Strakonicku, v době, kdy se
budovala Lipenská přehrada. Připomněla, že se zapomnělo, kdo postavil byty, vybudoval
průmysl, školy zdarma pro všechny, přehrady a zajistil všem práci a bydlení. Velice ji mrzí, že
jsme v letošních volbách nedopadli dobře, že lidé zapomněli, co bylo pro ně v minulosti
vybudováno a věří pouze na sliby.
Akce byla dobře připravena, všichni si rádi poslechli vzpomínky na vstup do strany, které tito
členové vždy zůstali věrni. Budeme v tom pokračovat i nadále
Ať se od vás dozví vaši vnoučci malí,
že jste odkaz otce, matky nezklamali,
ať se od vás dozví vaši vnoučci milí,
že jste stranu v těžkých dobách nezradili......
**************************

Pracují pro současnost a budoucnost
V řadách KSČM působí mnoho velmi aktivních žen, které
kromě svého zaměstnání a rodiny také obětavě pracují ve
veřejné sféře, ve spolcích, v místě bydliště a jsou
všestranně společnosti prospěšné. Ty nejaktivnější
v sobotu přijely do pražského sídla strany na slavnostní
setkání, aby převzaly Ocenění Žena roku.
Akce, pořádaná Komisí žen ve spolupráci s Oddělením pro
evropské záležitosti a občanský sektor ÚV KSČM a za
podpory europoslankyně Kateřiny Konečné, poslance
Stanislava Grospiče a Institutu české levice, zaznamenala již čtvrtý ročník.
V diskusi vystoupila i naše členka Marie Kročková ze ZO 45 Havířov, jíž účastnice
aplaudovaly za výraznou recitaci básní o Jabůrkové a Kudeříkové. Uvedla, že v jejich
městě mají základní školu a ulici pojmenovanou po těchto hrdinkách.
»Poučit se musíme z minulosti, ale pracovat musíme pro současnost a budoucnost,«
uzavřela slavnostní akci Komise žen Marková, jež současně vyhlásila pro rok 2022 pátý ročník
Ocenění Žena roku. Komise připravuje pro příští rok i další vzdělávací semináře.
Čerpáno z Haló novin 18. 10. 2021

Prognóza vývoje euroatlantické civilizace
Mnozí lidé se domnívají, že současná Evropa kopíruje dějiny starého Říma. Nejprve rozkvět,
pak rozežranost, hédonismus a cynismus a nakonec pád. Na internetu se šíří 20 bodů, které
ukazují, jak skončil Řím a jak skončí asi i Evropa, ale i USA.
Zde jsou:
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré
rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu.
Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí
zaplatí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze
zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
6. Lidé pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, spekulanti,
populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky.
Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a
výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost
těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je
získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, odpovědnost,
nadšení pro práci, pro dobročinnost, zájem pro věci veřejné - jsou vysmívány a
zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
Do země přichází velké množství cizinců.
18. Politikové nadbíhají i „lůze“, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
19. Občané stále na všechno nadávají.
Tento text napsal britský historik Edward Gibbon, autor knihy „Úpadek a pád Římské
říše“, která vyšla v roce 1776.

Na co vzpomeneme v listopadu:
3.- 4.11. XVIII. – Poslední sjezd KSČ
7.11.

1990

Výročí VŘSR

1917

10.11.

Úmrtí národního hrdiny Jana ŠVERMY

1944

11.11.

Den válečných veteránů

13.11.

Úmrtí Antonína Zápotockého

1957

17.11.

Mezinárodní den studentstva

1941
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