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Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu
a zdraví. Hezké prožití večera splněných přání, svátků
vánočních a vše nejlepší v novém roce přeje

Městský výbor KSČM a Klub zastupitelů

Vážené soudružky, vážení soudruzi a sympatizanti,
zanedlouho nás čekají Vánoční svátky a s nimi spojené oslavy Nového roku. Máme ovšem co
slavit?
Komunistické hnutí slavilo letos 100 let své existence v českých zemi. Jako „dárek“ jsme dostali
„výpověď“ z parlamentu a ocitli se v situaci, kdy kromě politiky, musíme řešit i své vlastní
existenční problémy. Nicméně, tato situace nenastala jen našimi chybami. Vítězství pravicových
stran by nebylo možné bez posvěcení Ústavního soudu, který jim umožnil vytvořit spletenec
jménem SPOLU. Jediným cílem těchto pravičáků a hlavním bodem jejích programu bylo
odstranění Andreje Babiše z politické scény. O tom parlamentní volby byly a voliči se podle toho
také řídili.
Co to znamená pro pracující?
Vítězství pravice znamená zjednodušení útoků, zejména na dělnickou třídu, v podobě škrtů v
následujících čtyřech létech jejích vlády, které nevyhnutelně přijdou. Už nyní lidé řeší strmý
nárůst energii, pohonných hmot a neustále šplhající inflaci, která má na svědomí zdražení úplně
všeho. To vše se odehrává ve vleku koronavirové pandemie, která stále pokračuje a nenechavá
nás abychom si žili každý svým plnohodnotným životem.
Co je nejhorší, že díky novým a novým restrikcím vlády, dochází k rozporům ve společnosti, kdy
neočkování lidé se stávají občany druhé kategorie, nebezpečnými a nepřijatelnými pro své
okolí. Tady jde vidět, že kapitalismus je nemocný a zejména neschopný řešit takové problémy.
Je to jen na nás komunistech, abychom jsme lidem na tyto problémy srozumitelně odpověděli a
přinesli řešení!
Pracující snad časem pochopí, že jedině socialistický model může poskytnout opravdovou
svobodu a rovnost...
Nicméně, přes všechny tyto špatné zprávy bych Vám chtěl popřát veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2022, pevné zdraví, štěstí a co nejvíc splněných přání!
Tomas Candulas, předseda tiskové komise

Bez obalu s K. Konečnou - 46. týden
(každý týden najdete na stránkách www. ovkscm-karviná,cz)
Minulý týden byl protknut státním svátkem. Sedmnáctý listopad je velmi
významné datum, které se vztahuje k událostem v roce 1939, kdy byly
zavřeny české vysoké školy nacisty. I proto byl v roce 1941 v Londýně
sedmnáctý listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva a stal se
tak jediným mezinárodním dnem v kalendáři s českým původem. Jak
jsem uvedla ve svém vystoupení k 17. listopadu, tak je ostudou, že za
32 let se původní význam tohoto dne podařilo za hojné podpory médií
téměř úplně vytěsnit.

Ani armádní generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda není miláčkem dnešních médií. Jsem
ale velmi ráda, že v jeho rodném Hroznatíně na Vysočině se i letos opět sešlo dost lidí, aby si
jeho památku připomenuli. Byl vzorem čestného, statečného a laskavého člověka. Bylo mi ctí,
poklonit se tomuto hrdinovi.
V minulých týdnech jsme si představili kandidáty na nové ministry. Dnes se zastavme u
samotného nastávajícího premiéra Petra Fialy. Jinak také přezdívaného „Pana Slušného“ nebo
„Pana Čistého“. Popravdě si nejsem úplně jistá, jak k těmto přezdívkám přišel, protože
rozhodně není žádná lilie.
Abych byla upřímná, docela mě mrazí z představy, že české zájmy budou v rukou člověka,
který se v minulosti stýkal se zástupci sudetoněmeckého landsmanšaftu a fotil se s vlajkou
Panevropské unie, tedy společenství, které se staví proti existenci národních států a skrze
evropské sjednocování chce hájit zájmy vysídlených sudetských Němců.
Kritik dotací Petr Fiala je mj. zakladatelem a členem správní rady neziskovky s názvem
Centrum pro studium demokracie a kultury. Ta se dle svých vlastních slov zaměřuje "na
prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu
tradičních hodnot západní civilizace." Realita? Podle Hlídače státu tato Fialova neziskovka
uzavřela za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získala
celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů. Mimo jiné milion a půl v roce 2013 od města
Brna na vydávání časopisu Kontexty, o kterém nikdy nikdo neslyšel a zajímavé na něm je asi
jen to, že v jeho redakci náhodou sedí Fialův syn, dlouhodobě pak čtvrt milionu z dotačních
programů ministerstva školství, další dotace pak Fialova politická neziskovka dostávala od
Úřadu vlády nebo ministerstva zahraničí. Ptáte se, na jakou činnost? Od roku 2011 dostával
Fiala a spol. vždy po dvou milionech na výzkum týkající se např. posilování ženských
organizací v jihovýchodní Barmě. Asi nás všechny bez velkého přemýšlení napadnou lepší
způsoby, jak naložit se dvěma miliony z veřejných peněz. A to nemusíme ani chodit do Barmy;
Česká republika má podle mě svých problémů dost.
Kromě dotací Petr Fiala v posledních letech také často kritizoval střet zájmů. V tom případě mi
přijde hodně podivné, že časopis Kontexty, který z veřejných peněz v posledních letech čerpal
více než čtyři miliony korun, vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes, jehož
důležitým partnerem je Masarykova Univerzita, tedy instituce, v jejímž čele stál Petr Fiala mezi
lety 2004 až 2011. Fialovu neziskovku pojí s uvedeným vydavatelstvím osoba Františka Mikše,
který je samozřejmě "shodou okolností" v obou případech předsedou správní rady. Poté už není
těžké si domyslet, proč u Books & Pipes stojí tisk knihy s poetickým názvem "Od objevu k
interpretaci" o nákladu 350 kusů pro Masarykovu Univerzitu 250 tisíc korun... V kontextu těchto
informací už nicméně chápu, proč si Petr Fiala nedělá těžkou hlavu z toho, že ze státních peněz
budou dotovaní tři noví ministři.
Ještě si odskočme za naše hranice. Nedávno skončená konference ke klimatickým změnám ve
skotském Glasgow je nadále předmětem ostrých sporů a rozdílných interpretací. Převažují
hlasy zklamaných aktivistů, jejichž očekávání konference zklamala. Na poslední chvíli byla
prosazena změna a termín „postupně vyřadit“ nahradili termínem „postupně snižovat“ roli uhlí.
Zástupci chudších zemí mají, podle mého oprávněnou, obavu, že se slibovaných miliardových
dotací v dohledné době nedočkají. Mimochodem terčem kritiky se stala Čína, jejichž nejvyšší
představitel do Glasgowa nedorazil. Abychom si ale nalili čistého vína, tak Čína vyprodukuje
7,38 tun CO2 na obyvatele, zatímco USA 15,52 a ČR 10,53.
Vystoupení k 17. listopadu je dostupné na mém Facebooku

Kateřina Konečná

Českému národu není pomoci
Ani ve snu by mne nenapadlo, že volby mohou dopadnout tak strašlivým způsobem, že Češi tak
rychle zapomenou na brutální devastaci ČR při vládách ODS ,a TOP 09. Mladým - bych to
odpustil. Mají rychlé soudy, nic si nepřečtou, nepocítili na vlastní kůži tu devastaci naší země,
za pravicových vlád. Neví nic o té armádě kmotrů a mafiánů ,přisátých na daně nás všech, na
zločiny kuponové privatizace, rozkradených 300 mld. důchodového fondu, na ekonomickou
devastaci rozprodání všeho ,včetně strategických surovin, ty zlaté padáky za zdevastování
polostátních podniků, a raketové zadlužování naší země. Ale co my, kteří jsme zažili to
utahování opasků sociálně slabých, aby bylo čím nakrmit ty Krejčíře, Kožené, Bakaly,
Janoušky? To jsme opravdu už zapomněli na tu bezuzdnou lichvu ,a řádění exekutorů, čehož
výsledkem bylo 60 tisíc bezdomovců a 800 tisíc lidí v exekuci, na klienty HS-systému? Opravdu
jsme zapomněli, že se přestaly stavět dálnice byty, protože ODS a Top 09 byly víc než čímkoli
jiným zaměstnány vytvářením černých děr, a tunelů, kterými tekly daně nás všech do jejich
kapsy? Zapomněli jsme na MPSV Drábka z TOP 09, který udělal ze sociálně slabých žebráky
,a z tělesně postižených, práce schopné, sebral jim státní podporu, protože i po mrtvici, nebo
bez nohou, či bez jedné ruky se dá jít do práce?
Jak jsme mohli tak zmagořit, že jsme odmítli úsilí člověka, který nízkopříjmovým
občanům, důchodcům, učitelům a podfinancovaným zaměstnancům státní správy
pomohl víc než smetánce? Jak to, že nechceme člověka, který za normálního stavu bez
pandemie sestavil vyrovnaný rozpočet, a zvedl ekonomickou prosperitu ČR, kterou nám
záviděla celá Evropa. Odsuzujeme člověka, který pro nás všechny pracoval 16 hodin denně,
úplně zdarma, který celý svůj plat, každý měsíc po dobu osmi let, posílal potřebným, který dal
šanci na důstojný život nejen prominentům, ale všem občanům této země ,a který jako jediný
miliardář světa , přišel při své politické angažovanosti o nemalou část jmění a v žebříčku
českých miliardářů se propadl z druhého na šesté místo.
Jak jsme se mohli nechat opít rohlíkem, úplně zblbnout Bakalovizí ČT 09 a celým
zkorumpovaným mediálním prostorem ,ve službách největšího polistopadového grázla Bakaly,
který nás všechny okradl o sto mld., a horníky o 140 tis. bytů, se kterými vesele ještě nedávno
kšeftoval? Jak to, že takový zmetek, tady naprosto zásadně ovlivňuje politiku v Hospodářských
Novinách, Respektu a dalších svých médiích? To jsme vážně neprohlédli, že veřejnoprávní
televize, které musíme povinně odvádět koncesionářské poplatky za celých osm let nevpustila
do svého studia ,ani na vteřinu jediného politologa analytika ekonoma, který by za premiéra,
prezidenta, a vládu ztratil jediné dobré slovo, že v nepřetržitých lžích fabulacích a
tragikomických konspiracích pronásledovala, lynčovala premiéra i jeho rodinu, vládu i
prezidenta naší země. Jak můžeme být demokratickým státem, když polovina sněmovny, senát,
justice v čele s Ústavním soudem s obrovskou masivní podporou médií zadupávají do země
výsledky svobodných voleb a brutálním způsobem šlapou po principech demokracie. Viz
Rychetský - v čele!
Média mají největší moc. Ano, to je pravda, ale nikdy by mne nenapadlo, že většině lidem
úplně vypatlají mozek, že lidé onemocní anamnézou, že si zvolí za premiéra lídra gangsterů,
kteří tu 25 let řádili jako černá ruka, že si zvolí člověka, kterému nikdo nevěří, který se v
žebříčku důvěryhodnosti politiků pohybuje na posledních příčkách, navíc člověka fyzicky
zjevně ošklivého až odpudivého bez špetky charisma, kterému tečou za tragikomické
bláboly o Barmě miliony do vlastní kapsy z jeho neziskovky a jehož hlavním nástrojem je
LEŽ. A jak se může stát, že výsledky voleb nám v televizním studiu komentují ti nejhorší
gangsteři politické scény, kteří by v právním státě už dávno hnili v base? Máme se věru na
co těšit. Známe pořekadlo - národ má takovou vládu - jakou si zaslouží. „Tak se
těšme…“
Štěpán Vostatek na fb 10.10.2021

Za socialismu nebyl toaletní papír,
nebyly mandarinky ani banány.
Ano, ale nebylo toho mnohem víc, např. nebyly:
1. nebyly Úřady práce
2. nebyla nezaměstnanost
3. nebyli bezdomovci
4. nebyli žebráci
5. nebyly drogy
6. nebyli nepracující Romové
7. nebyly sociální dávky motivující nezaměstnanost
8. nebyly neziskovky
9. nebyla média v rukou zahraničních majitelů
10. nebyly privatizované nebo zrušené továrny a zničená nebo zprivatizovaná
jednotná zemědělská družstva
11. nebylo 600 sebevražd ročně
12. nebyla beznaděj do budoucna
13. nebyli nevítaní přistěhovalci
14. nebyla neúcta k seniorům
15. nebyla neúcta k našim osvoboditelům

Vojtěch Filip: Překonané mohou být sportovní výkony, ne
Benešovy dekrety!
V pátek prezident Miloš Zeman na návrh Petra Fialy jmenuje novou vládu České republiky. Jde
o věšinovou politickou vládu, jejíž konstrukce je výsledkem říjnových voleb, který nevěstil nic
dobrého. Největší nebezpečí vidím v malé obraně českých národních zájmů a podřízení se
zahraničním tlakům. Před více než třemi lety, přesně 19. května 2018, označil předseda ODS
Petr Fiala pro ČTK Benešovy dekrety de facto za překonané - "Návraty k minulosti ničemu
nepomohou, sporné otázky již byly překonány díky česko-německé deklaraci", uvedl. V
podstatě řekl totéž, co tehdejší státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer
(CSU), který na sjezdu sudetských Němců v bavorském Augsburgu prohlásil, že Benešovy
dekrety do dnešní Evropy už nepatří. Petr Fiala ale jaksi opomněl dodat, že k minulosti se
nevracíme my, ale nohsledi Bernda Posselta...
Tehdy média prostřednictvím ČTK zveřejnila také moji reakci na slova Stephana Mayera - cituji:
"Téma Benešových dekretů za překonané nepovažuje předseda komunistů Vojtěch Filip:
"Kdyby bylo téma překonané, tak by ho za hranicemi neustále nevznášeli. Jsou to právě oni,
kdo škodí vzájemným dobrým vztahům. Alespoň víme, před kým se máme mít na pozoru."
Takže, vážení spoluobčané, časy se výrazně mění, a my se teď musíme mít na pozoru už i
před vlastní vládou, která nepochybně dříve či později bude o totální vymazání Benešových
dekretů usilovat. Konec konců - psal jsem o tom již mnohokrát. Fialovy a Lipavského vazby na
Posselta a spol. jsou velmi silné a nyní zcela jistě nabudou na intenzitě..
Autor: Vojtěch FILIP, 14.

12. 2021

Dr. Vondruška - nádherná slova
Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí
svým dětem a vnukům. Vyrůstal jsem v rodině, kde jsme si vážili jeden druhého, a moji rodiče
pečovali o stárnoucí prarodiče s láskou. Ve škole mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k
národu a k naší zemi. Učil jsem se rád národní dějiny a bavila mne česká literatura. Na výlety
jsme jezdili na hrady a zámky a památky spojené s českou minulostí. Měl jsem to ohromné
štěstí, že jsem chodil do divadla v době, kdy z úst herců zněla správná a slušná čeština bez
vulgarismů.
Už jako dítě jsem měl ohromnou radost, když naši sportovci vítězili, československá vlajka
stoupala na stožár a zněla naše hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem. Učili
mne, že tohle jsou Čechy a žije tu český národ. Je to naše vlast, za kterou jsme odpovědní, a
budeme se mít dobře jen tehdy, pokud o ni budeme pečovat svědomitě, s úctou a láskou. Učili
mne, že si musím brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli a
postavili se i přesile, neboť cítili odpovědnost za svůj domov, za svoje děti, manželky, rodiče,
prarodiče. Nehrbili se před nepřítelem a pohrdali vlastizrádci. Za vlastizradu byl trest smrti.
Vlastizradou je míněno to, když by někdo chtěl vydat tuto zem a její lid nepříteli. Pro celé
generace byla vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi dopustit. Bylo to
stejné, jako vrazit bratrovi dýku do zad. Bylo toho hodně, co mě učili a čemu jsem věřil. Asi
mě vychovali divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je dnes
špatně. Za zločin vlastizrady je dnes naopak pokládáno vlastenectví. Dozvídám se, že tato
země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu
nesmíme rozhodovat my, ale lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že
národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně.
Nejsem ekonom, jsem historik a spisovatel, ale přiznám se, že neznám v lidských dějinách
analogickou situaci, aby se bohatý národ dobrovolně vzdal svého bohatství ve prospěch
parazitů a lenochů. Mnohým z nás padli rodiče, prarodiče, příbuzní ve světových válkách 20.
století. Bojovali za svobodu a bojovali proto, aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných
Čechách. Dnes se dozvídám, že není správné bránit vlast, je lepší se sebrat a odejít vyklidit
prostor pro (přemnožené) nově příchozí. To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci
potřebným lidem. Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý a štědrý. Pokud někdo o pomoc
požádá a já mohu pomoci, mám to rozhodně udělat. A udělám to, i když mne to stojí vlastní síly,
peníze, čas a třeba musím i trochu riskovat. Děláme to všichni, pokud ovšem ten, kdo pomoc
potřebuje, si ji nevynucuje silou a nechce víc, než mu můžeme dát. A nerozhodují o tom
byrokrati, ale naše srdce. Nelze pomáhat všem, může se stát, že na to naše síly nestačí.
Neplavec nemůže skočit pro topícího se, ani kdyby nakrásně chtěl. Pomoc někomu je záležitost
našeho svědomí. Pokud někomu z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci, neudělám to. Je to mé
nezadatelné právo.
Od dávnověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu v klidu míru a pohodě. Bylo k
tomu potřeba dodržet tři základní podmínky: Přijmout naši víru..., ctít zákony českého
království... a živit se poctivě. a nevnucovat nám umanutě cizí víru...,cizí zvyky..., cizí jazyk.
České království bylo pohostinnou zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán. Nejsme
národ, který by byl sobecký. Jsme národ, který se vždycky choval rozumně, a pokud možno
spravedlivě. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní, ale já zůstanu Čechem a vlastencem. Budu
dál milovat tuhle zem, budu psát knihy o českých dějinách a budu chválit naše předky za to, že
tuhle zem uchránili proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu svému, že z neúrodné krajiny
sevřené horami vybudovali zemi medem a strdím oplývající.
Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým
dětem a vnukům.
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. (narozen 9. května 1955 v Kladně)

Aktuální informace ze zastupitelstva dne 13. 12. 2021
Již 22. jednání zastupitelstva se opět konalo v omezeném režimu z důvodu nadále trvající
nepříznivé epidemické situaci. Z tohoto důvodu bylo také poznamenáno vysokou absencí
zastupitelů, přítomno bylo jen 32 ze 43 zastupitelů.
K bodu o návrhu rozpočtu hospodářské činnosti v oblasti správy domovního fondu na rok 2022
vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: „Je příznivé, že v tomto rozpočtu jsou tržby z nájmu
bytů ve stejné výši jako očekávaná skutečnost letošního roku, tedy 340 mil Kč. Lze to chápat,
že se v příštím roce zvyšovat nájmy v městských bytech? Pro nájemníky městských bytů je to
příznivá zpráva, ale bylo by dobré to veřejně potvrdit Vámi, pane primátore, nebo jednatelem
MRA. Byl by to pro ně pěkný dárek k Vánocům“. Pan primátor i pan jednatel MRA však zůstali
němí. Že by to s těmi nájmy v příštím roce nebylo jisté?
K bodu poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím, konkrétně zvýšení
příspěvku na školení a pořízení účetního programu GORDIC vystoupila naše zastupitelka
Milada Halíková: „Pořizujeme účetní program pro 22 ze 48 základních a mateřských škol,
některá zařízení již tento program mají, ale 10 bude nadále používat jiný program. Bude
kompatibilní s nově zaváděným programem a stihne se to k 1. lednu 2022?“ Poukázala
rovněž na vysoké náklady za školení příslušných pracovníků, kdy za čtyři hodiny zaplatí každá
škola či školka ze svého rozpočtu 7 000 Kč. Na to reagovali náměstek pro ekonomiku a správu
majetku Ondřej Baránek (ANO) a náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD).
Jednak, že to je záměr sjednocení účetnictví v těchto příspěvkových organizacích a ulehčení
práce jejich ředitelům a ekonomům, ale i odborům ekonomickému a školství na magistrátu.
Bohužel s tím souvisí i finanční záležitosti, ale vyplatí se to a bude to ku prospěchu všem.
K dalšímu bodu na programu vystoupil opět náš zastupitel Eduard Heczko k záměru prodeje
nebo pronájmu budovy a s ní souvisejícího pozemku v městské části Dolní Datyně. Uvedl, že
město ještě na začátku roku počítalo s rekonstrukcí s předpokládanými náklady 3,9 mil Kč,
která se však neuskutečnila a z toho důvodu byl tento objekt uzavřen. Dřív se tam nacházela
pobočka Městské knihovny, zasedala zde Občanská komise č. 2, scházel se tam i Klub
důchodců a rovněž tu byla okrsková volební místnost, takže se dalo říct, že to bylo jedno z
lokálních center společenského života v Dolních Datyních. Připojil i otázku: „Kde se bude
nacházet nové takové místo?“ Jeho vystoupení doplnila i Milada Halíková otázkou, zda to bylo
projednáno s občanskou komisí. Na to odpověděl primátor Josef Bělica (ANO), že tento objekt,
aby mohl nadále fungovat, vyžaduje investice, a město bude vycházet z toho, jestli bude o tento
objekt zájem, ať už koupí nebo pronájmem. Pokud se zájemce najde, budou výše uvedené
činnosti umístěny do jiných vhodných prostorů nebo budou zajišťovány jiným způsobem, např.
mobilní knihovnou. Při hlasování jsme se zdrželi, ale návrh byl schválen.
V dalším bodu se řešila žádost o navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace
Domova seniorů. S připomínkou a protinávrhem vystoupila opět naše zastupitelka Milada
Halíková s tím, že Domov seniorů dostal v letošním roce z dotací MSK a MPSV téměř o 10 mil.
Kč méně. „Víme jaká je teď situace vzhledem ke klientům a my při rozdílů 10 mil. Kč, které jim
scházejí, navrhujeme jen 3 mil. Kč. Tato částka je neúměrná a nedostatečná, proto za náš klub
navrhuji změnit usnesení, aby se schválilo 6 mil. Kč“. Odpověď jsme dostali od náměstkyně pro
sociální oblast Stanislavy Gorecké (ANO), která argumentovala tím, že se omezily investiční
výdaje a v podstatě do konce roku dostanou, co potřebují. „Že z ministerstva práce a sociálních
věcí jim nepřišla dotace na dokrytí nákladů na mzdy, s tím nic neuděláme. K této částce došel
ředitel i ekonom Domova seniorů. My bychom to nikdy nesnížili“. Náš protinávrh na navýšení
příspěvku o 6 mil Kč neprošel, proto jsme hlasovali i pro původní návrh.
K nejdůležitějšímu dokumentu města – Rozpočtu na rok 2022, nebyla žádná diskuse. Byl
schválen se záporným saldem – 173 702 tis. Kč, když celkové příjmy se předpokládají ve výši 1
582 065 tis. Kč a celkové výdaje se předpokládají ve výši 1 755 767 tis. Kč. Toto záporné saldo
bude kryto částečně z úvěru a v převážné výši z vlastních prostředků uložených ve fondech
města. Z přítomných poslanců se pouze 4 zdrželi, ostatní, včetně nás, rozpočet podpořili.

Rada města předložila zastupitelstvu návrh na vystoupení Havířova ze Svazku měst okresu
Karviná. K tomuto bodu vystoupila naše zastupitelka Markéta Fikáčková a zeptala se: „Z
jakého důvodu se město rozhodlo vystoupit ze svazku měst a obcí a proč tento důvod není
uveden v důvodové zprávě? Jak chcete po nás, abychom hlasovali o tomto bodě, když jste nám
předložili neúplný materiál.“ Primátor Josef Bělica uvedl, že to bylo z finančních důvodů a
nulovému přínosu pro naše město. A s ostatními městy navázali spolupráci napřímo bez
prostředníka. K tomuto bodu s návrhem a připomínkou vystoupila opět naše zastupitelka
Milada Halíková: „Já jsem byla vždy proti vystoupení, protože toto téma se objevilo již v
minulých volebních obdobích. Měli bychom být solidární k těm, kteří žijí kolem nás. Proč
nemůžeme jednat společně? Požaduji, aby materiály byly předkládány vždy se zdůvodněním.“
Proto náš klub navrhl změnit usnesení ze schvaluje vystoupení na neschvaluje, který, tak
jak už jsme zvyklí, neprošel. Proto jsme byli proti nebo se zdrželi hlasování o původním
návrhu.
Na řadu se dostal i bod kontroverzního záměru uzavřít Akcionářskou smlouvu společnosti
ENVEZ. Na zastupitelstvu vystoupila k bodu občanka paní Turská, která upozornila všechny
přítomné na řadu rizik a nebezpečí, které hrozí městu a občanům z této smlouvy. S našimi
zásadními připomínkami vystoupil Eduard Heczko.
Již při jednání o založení společnosti jsme poukázali na řadu negativních dopadů, které tento
projekt pro občany Havířova přinese. Mimo jiné vysoké náklady na realizaci ve výši jedné
miliardy korun, což se zákonitě přenese na bedra odběratelů, kteří jsou dnes napojeni na
centrální zdroj tepla z VEOLIE prostřednictvím HTS. Zvýší se však i pro odběratele, kteří budou
nadále zásobování z VEOLIE. Sníží se jim značně počet odběratelů, ale jejich fixní náklady
zůstanou přibližně ve stejné výši a budou rozpočítány na menší počet odběratelů. Dalším
dopadem bude zhoršení životního prostředí, když přibude cca 19 komínů u nově zřízených
kotelen místo jednoho mimo území Havířova. I plyn je fosilní palivo a jeho spalováním vznikají
spaliny znečisťující životní prostředí. Samotný projekt je v rozporu s energetickou koncepcí
města a MSK, která preferuje centrální zásobování teplem a v Havířově dobře fungovalo po
mnoha desetiletí. Rovněž jsme kritizovali, že při téměř paritním vlastnictví ve společnosti –
Havířov 49% a ČEZ ESKO 51% bude poměr zastoupení v představenstvu a dozorčí radě 2 :1 v
neprospěch města.
V projednávané Akcionářské smlouvě je mimo jiné uvedeno, že jde o zajištění energetických
potřeb města Havířov, ale město Havířov jsou především jeho občané. A kdo se jich zeptal na
jejich názor, kdy při současném drastickém zvyšování cen všeho ponesou i náklady na realizaci
tohoto projektu. Mělo by být vyhlášeno referendum, jak požadoval jeden z občanů při
předchozím jednání na 20. ZMH, a tento názor podporujeme i dnes. Na to však nikdo z vedení
města nereagoval.
K nastudování a pochopení akcionářské smlouvy je potřebná vysoká obchodně – právní
erudice a takové osoby ČEZ určitě má, a jak prohlásil primátor města, má je i město ve svém
právním oddělení a patří k nim i zastupitel Leoš Lukaštík (ODS), zastupující město v dozorčí
radě společnosti ENVEZ, kteří se výrazně podíleli na její přípravě. Za to jim pan primátor
poděkoval.
Akční smlouva výrazně zvýhodňuje ČEZ ESKO oproti městu. Problémem jsou zcela
nesouměřitelné závazky města a ČEZ ESKO uvedené v článcích 4.3. a 4.5. Město má těch
závazků min. 7, mimo jiné poskytnutí nemovitých a movitých věcí a to pozemků, výměníkových
stanic a kotelen včetně příslušenství, zajistit potřebné změny v územně – plánovacích
dokumentech, či odběr tepla po dobu 15 let bez možnosti v tomto období získat výhodnějšího
dodavatele tepla. ČEZ ESKO pak v článku 4.4. pouze jeden závazek, a to že zajistí
spolufinancování projektové přípravy ve výši svého majetkového podílu, to je přibližně ve stejné
výši jako město (majetkový poměr je 51 : 49 %). V čl. 8.4. je pak uvedeno: V případě, že SM
Havířov poruší kteroukoliv svoji povinnost dle článku 4.3 a 4.5 této Smlouvy, anebo
Společnost neuspěje při výběru dodavatele dle článku 4.3. této Smlouvy, je Akcionář ČEZ
ESCO oprávněn dle vlastní volby požadovat, aby Akcionář SM Havířov odkoupil od Akcionáře
ČEZ ESCO všechny jeho akcie ve Společnosti, nebo převedl na Akcionáře ČEZ ESCO

všechny své akcie ve Společnosti za cenu stanovenou dle znalce vybraného společností ČEZ
ESCO a zaplaceného městem.
Z článku 1.1. přílohy č. 1 Akcionářské smlouvy pak vyplývá, že Společnost bude cca z ½
potřebného objemu tepla vyrábět teplo vlastními výrobními zdroji (plynovými kotelnami) ve
svém majetku a z cca ½ potřebného objemu tepla bude docházet k zajištění dodávek tepla
prostřednictvím Společnosti z kogeneračních jednotek ve vlastnictví společnosti ČEZ
Energo, s.r.o., - tedy dobrý džob pro další společnost ČEZu na 15 let. Podle názorů
oponentních právníků ze společnosti VEOLIA je tato smlouva nevypověditelná.
I proto zastupitelé za KSČM předložili protinávrh smlouvu neschválit. S tímto návrhem
jsme neuspěli (pro hlasovalo jen 8 zastupitelů ze 32 přítomných zastupitelů), proto při druhém
hlasování o původním návrhu hlasovali proti přijetí. Akční smlouva tak byla schválena pouze 23
zastupiteli, tj. pouze o 2 hlasy více než je potřeba ke schválení. Tyto 2 hlasy současné koalici
zajistili zastupitelé, dosud opoziční ODS. Na zastupitelstvu nebylo přítomno 11 zastupitelů,
většinou ze zdravotních důvodů, mezi nimi i dva vrcholní manažeři Havířovské teplárenské
společnosti.
Další, kdo s kritikou vystoupil, byla opoziční zastupitelka Darja Škutová (SPD): „Pro
akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO nemohu hlasovat. Je nevýhodná.
Společnost ČEZ ESCO navíc hospodaří v posledních dvou letech se ztrátou 250 mil. Kč. Je to
pro město ten správný partner? Nakonec vše zaplatí koncový zákazník, tedy občan.” Dále
upozornila, že s nynějším způsobem vytápění má město šedesátiletou zkušenost a podle ní by
město nemělo riskovat kolaps dodávek tepla.
Pan primátor veškerou kritiku odmítl s tím, že nebyl pochopen projekt a nic z toho co tu zaznělo,
se nezakládá na pravdě. A uvedl, že na smlouvě pracoval právní odbor půl roku a poděkoval
Leoši Lukaštíkovi (ODS), který se nejvíce angažoval a o smlouvu se zajímal. (pan zastupitel
Lukaštík dostal v nově vzniklé společnosti teplé místečko v dozorčí radě).
V interpelacích jsme pak žádali o předložení komplexní informace, jak postupuje realizace
projektu na zpracování komunálního odpadu a činnost akciové společnosti CEVYKO k tomuto
účelu založené:
Sedmé ZMH 24.6.2019 rozhodlo o založení akciové společnosti CEVYKO na zpracování
komunálního odpadu, postupně pak na dalších zastupitelstvech byly schváleny akcionářská
smlouva a postupně bylo schvalováno upisování akcií akcionáři, kterými jsou kromě města i
společnost ASOMPO a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem. Celkové náklady se
odhadují až na 450 mil. Kč přičemž postupným upisováním akcií by na konci roku 2023 měl být
základní kapitál společnosti ve jen výši 90 mil. Kč.
Zatím je to jen o upisování akcií, ale zajímalo by nás, jak pokračuje samotná příprava a
realizace projektu. Proto žádám vedení města, aby na lednovém případně únorovém ZMH
předložilo informativní materiál o přípravě tohoto projektu, zejména:
- jak je naplňována akcionářská smlouva v upisování akcií ostatními akcionáři
- v jakém stavu je business plán projektu a jak budou zajištěny finanční zdroje v předpokládané
výši cca 450 mil. Kč
- harmonogram přípravy projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
- kde bude zařízení umístěno
- harmonogram realizace projektu
No uvidíme, zda našemu požadavku vyhoví. Rovněž očekáváme další vývoj kolem záměru
výrazným způsobem změnit zásobování města teplem. Příští zastupitelstvo je již v lednu.
Dovolte nám abychom Vám všem popřáli klidné a spokojené Vánoce a do Nového roku
pohodu, trochu štěstí a hlavně zdraví.
Za Klub zastupitelů KSČM
Eduard Heczko, Markéta Fikáčková

Občané píší primátorovi
Magistrát města Havířova
Ing. Bělica - primátor
Svornosti 2
736 01 Havířov – město

10. listopadu 2021
Věc: Žádost o zpřístupnění budovy na Občanské 1
Od roku 1989 byli členové tzv. „Aktivu“, později přejmenovaného na „Občanskou komisi“ (dále
jen OK) navrhováni a voleni občany na veřejné schůzi, zpravidla za účasti primátora. Takto
navržené občany následně jmenovala Rada města do „Občanské komise“. Členové OK na
svém prvním zasedání si zvolili svého předsedu.
Volba zastupitelů a čelního představitele Dolních Datyní (dále jen DD) jejími občany probíhala
dlouhodobě od roku vzniku obce v r. 1864, ještě za Rakouska - Uherska. Se změnami režimů
se měnil jen název zastupitelského útvaru, nikoliv způsob volby. Dokonce i při polském záboru
obce Dolní Datyně v r. 1938 byl ponechán původně zvolený Naczelnik gminy. Úder na možnost
volby občany přišel až s německou okupací, kdy byl fašisty dosazen místní blockleiter a volba
občany byla přerušena na dobu cca 6 let. DD nemají v radě ani zastupitelstvu města žádné
zastoupení. Připomínáme, že při přiřazení DD k městu Havířovu v r. 1974 byl volený místní
předseda kooptován do Rady města Havířova.
Až koalice stran na MMH mající v Radě města Havířova zastoupení (Sociální demokracie 6
členů, ANO 2011, 4 členy a KDU-ČSL 1 člen) odebrala občanům Dolních Datyní po 154
létech možnost ovlivnit jmenování členů své občanské komise a jeho předsedy.
K 1.1.2018 rada odvolala bez udání důvodu našeho předsedu a dosadila ji vybranou osobou.
Politická reprezentace Havířova do občanské komise nadále dosazuje své další vyvolené členy,
dokonce i takové kteří, v DD nebydlí a mají zde jen formálně uvedené bydliště.
Bylo by vhodné tento stav vrátit k původnímu demokratickému způsobu, pokud možno ještě
před podzimními volbami do obcí, aby nebyl občanům zúžen počet volitelných stran.
V r. 1966 občané svépomocí dokončili výstavbu budovy na Občanské 1. Budova postupně
sloužila nejpotřebnějším potřebám obce (MNV, knihovna, sdružování spolků, stran a organizací,
ordinace lékaře, stanoviště policie apod.), v současnosti slouží občanům jako kulturní stánek.
Občany postavena budova kulturního stánku šetří náklady na novou stavbu. Ve srovnání
s jinými objekty pro kulturu nevyžaduje ani vysoké náklady na svůj provoz. V největší místnosti
v přízemí je v současnosti klubovna Klubu seniorů Dolní Datyně, který ji pečlivě udržuje (praní
záclon, čištění oken, podlah, WC,…). Za působení klubu byly vyměněny rozlámané stoly a
židle, zřízen odpad ze dřezu v kuchyňce, zřízena nová zásuvka do kuchyně pro napájení
výkonných spotřebičů a další. Místnost je zároveň přístupná i jiným kulturním skupinám (např.
dětský Datyňáček). V budově jsou renovovány obklady, podlahy, WC, vyměněny stoupačky
odpadního potrubí a vyměněny dveře, včetně vstupních. Asi před čtyřmi léty byl vyměněn
litinový kotel ústředního topení a zřízena nová expanzní nádoba ve sklepě. Nezanedbatelnou
prací bylo také nedávné svedení odpadu vody ze střechy do odpadu dešťové vody (dříve
vypouštěné na plochu vedle budovy) a zpevnění plochy u budovy pro parkování aut, což je
významné při volbách a jiných větších akcích. Velkým přínosem pro provoz budovy je nedávná
výměna oken v celé budově.
V současnosti je předmětná budova po uvedených renovacích uzavřena, pravděpodobně
jejím správcem MRA, způsobem, že do ní není umožněn vstup dosavadním uživatelům.
Doufáme, že zvěsti o privatizaci budovy postavené datyňskými občany pro sebe a jejich
potomky, které se vyskytuji nejčastěji při ukončování volebního období a jsou podporované
dosazováním málo známých lidí do místní občanské komise, nejsou pravdivé.
Žádáme o zajištění zpřístupnění předmětné budovy pro další kulturní akce.
František Procházka - předseda Klubu seniorů Dolní Datyně
Ing. Miroslav Szop - jednatel Klubu seniorů Dolní Datyně, zapisovatel významných událostí

Informace z regionálního poradenského centra
v Havířově - problémy s rekonstrukcí bytu

Občanům města Havířova i celého regionu byla v roce 2021 k dispozici poradna Sdružení
nájemníků ČR pro oblast všech forem bydlení, nájemného a kontroly vyúčtování služeb.
Připomínáme, že regionální poradenské centrum Havířov má pro osobní konzultace vyčleněn
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
případně info@son.cz. Individuální
objednávky k osobním konzultacím, případně dotazy jsou možné telefonicky nebo e-mailem
dohodnout i mimo pravidelný termín konzultací v době od 11.00 hod. do 18.00 hod. V měsíci
červenci a srpnu osobní konzultace pouze po předchozím telefonickém či e-mailovém
objednání, obdobně to platí i v případě opatření z důvodů opatření proti koronaviru. Ve
spolupráci s Radou seniorů ČR zajišťujeme pro seniory bytové poradenství také v poradně
v Ostravě na stejných telefonních a e-mailových kontaktech, na bytovou poradnu Rady seniorů
v Ostravě také tel. 725 183 068.
Mezi zajímavou problematiku, se kterou jsme se setkali, patří problematika rekonstrukcí domu a
bytu. Stává se často, že majitelé bytových jednotek provádí rekonstrukci svého bytu a přitom
kromě hluku může třeba dojít k popraskání stropu. Jak v tomto případě postupovat? Vhodné je
mít kromě fotodokumentace k dispozici také posudek alespoň od osoby odborně zdatné např.
architekta. V takovém případě je rozhodné, zda si rekonstrukci vlastník jednotky prováděl sám
či mu rekonstrukční práce zajišťoval někdo jiný (např. firma). V případě, že si vlastník jednotky
rekonstrukci zajišťoval sám, lze vymáhat náhradu škody přímo po tomto vlastníkovi, jinak je
třeba škodu vymáhat po jiné osobě, která škodu způsobila. V ustanovení § 2926 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen, občanský zákoník), je upravena škoda na nemovité
věci. Kdo, byť oprávněně, provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému způsobí škoda na
nemovité věci, nahradí škodu z toho vzniklou. Pokud mezi prováděním a zajišťováním prací a
vzniklou škodou existuje příčinná souvislost, jinými slovy by škoda nevznikla, pokud by nebyly
prováděny nebo zajišťovány práce, vzniká odpovědnost za škodu na nemovité věci. Podle
ustanovení § 2951 občanského zákoníku se škoda nahrazuje uvedením v předešlý stav, pokud
je to možné, jinak v penězích. Vlastník jednotky, který způsobil poškození jiné jednotky a
společných částí, by měl zajistit opravu těchto nemovitých věcí, případně uhradit škodu
v penězích.
Dále je možné postupovat i dle ustanovení § 1183 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého
vlastník jednotky sám nahradí škodu v případě poškození jiné jednotky prováděním prací
uvedených v odst. 1 tohoto ustanovení, tedy při údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné
změně domu či pozemku, pokud tyto práce prováděl ve svém zájmu. Doporučujeme
odpovědnou osobu nejprve vyzvat ústně, nejlépe ale prokazatelně písemně a upozornit ji na
vznik škody a požádat ji o uvedení věci do původního stavu, případně uhrazení nákladů na
vrácení věci do původního stavu. Pokud na tuto výzvu odpovědná osoba nereaguje, zašlete
písemnou výzvu ve smyslu ustanovení § 142a zákona č.99/1963 Sb. občanského soudního
řádu. Jedná se o tzv. předžalobní výzvu, kterou je zapotřebí zaslat prostřednictvím poštovních
služeb a to nejlépe doporučeně s dodejkou, aby šlo u případného soudu prokázat, že výzva
byla skutečně odeslána.
Připravil: Ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR

U Kyjeva za Prahu
Dne 6. listopadu uplynulo 78 let, co příslušníci 1. čs. samostatné brigády v SSSR pomohli
rudoarmějcům osvobodit od fašistických okupantů hlavní město Ukrajiny, Kyjev. Rok 1943 byl
charakteristiký vítězstvími Rudé armády u Stalingradu a v kurském oblouku, kde hitlerovci
krachem své operace Citadela definitivně ztratili strategickou iniciativu ve válce.
Fašisté začali ustupovat k Dněpru. Měli v úmyslu zaujmout obranu na jeho západním břehu,
který byl vysoký a strmý na rozdíl od nízkého a rovného východního. Pro útočící vojska
Sovětské armády to byla značná nevýhoda, jejich úkol spočíval především v tom, nedovolit
nacistům zorganizovat obranu na přístupech k Dněpru. Bylo proto třeba probít se co nejdříve k
Dněpru a zmocnit se z chodu předmostí na západním břehu. Sovětský hlavní stan proto vydal
9. září směrnici, podle níž měli být vojáci a velitelé za úspěšné překročení řeky navržení k
vyznamenání titulem hrdina Sovětského svazu. Jestliže za celá čtyři léta Velké vlastenecké
války udělilo prezidium Nejvyššího sovětu SSSR titul hrdiny Sovětského svazu asi 12000
vojákům, pak za násilné překročení Dněpru bylo touto nejvyšší poctou vyznamenáno kolem
dvou tisíc bojovníků.
Přes zuřivý odpor nacistických jednotek se Rudá armáda zmocnila za Dněprem na třiadvaceti
místech větších operačních prostorů. Do jednoho z nich, poblíž obce Kjutěž, severně od Kyjeva,
se po dlouhém přesunu z Novochoperska přemístila i
naše 1. čs. samostatná brigáda. Když se končil výcvik,
přijel 13. září 1943 mezi vojáky s. Klement Gottwald se
svými blízkými spolupracovníky. Jako hlavní cíl
zdůraznil povinnost co nejlépe pomáhat Rudé armádě
v osvobozenecké válce a zvlášť kladl na srdce nám,
členům strany:
„Usilovat, aby se duch našeho vojska v Sovětském
svazu co nejvíce přiblížil celkovému duchu Rudé
armády, budovat armádu, která by důsledně sloužila
zájmům pracujícího lidu Československé republiky“.
Po vzorně provedeném závěrečném cvičení jsme 30.
září odjeli několika ešelony na západ. Čtvrtý ešelon č.
18605 byl u sovchozu Jachnovštína těžce
bombardován.
Ztratili
jsme
tam
navždycky
čtyřiapadesát kamarádů. V noci z 22. na 23. října se
brigáda přepravila po improvizovaném mostě na
západní břeh Dněpru. Při této cestě jsme si znovu
uvědomovali bezpříkladné činy našich sovětských
přátel, kteří se bez váhání, pod zuřivou palbou
nepřítele doslova prorvali na druhý břeh.
Celá brigáda se intenzivně začala připravovat na
nadcházející boje nejen odborně, ale též morálně politický.
”Kyjev bude k 7. listopadu svobodný. Bojujte za Kyjev tak jako za Prahu a Bratislavu!“.
To nám kladl na srdce náš velitel Ludvík Svoboda.
Do politické práce byli zapojeni všichni komunisté jednotky, především ostřílení bojovníci ze
sokolovského bojiště. Den ze dne nám bylo na předmostí u Ljutěže těsněji. V neuvěřitelně
krátké době se tam na malém prostoru soustředilo obrovské množství válečné techniky. Na
kilometr fronty to bylo 300 hlavní děl a minometů. A navíc měla Moskalenkova 38. armáda k
dispozici zbraně, které vyvolávaly v řadách nepřatel nepředstavitelnou hrůzu. 500 katuší se na
ně chystalo udeřit ocelovou smrští. 38. armáda získala na svém úseku trojnásobnou převahu

nad nepřítelem v pěchotě, čtyřapůlnásobnou v dělostřelectvu a devítinásobnou v tancích. (
Legendární tankisté Rybalkovy 3. gardové armády ).
Konečně nadešel památný 3. listopad 1943. V osm hodin moskevského času začala hromová
kanonáda dělostřelecké přípravy. Trvalo to plných 45 minut. Když jsme vstoupili uprostřed
bojové sestavy sovětských vojsk do Kyjeva, museli jsme čistit domy, v nichž se usídlili fašisté.
Nepřítel také vyhazoval do povětří celé bloky kyjevských domů. Plnil Himmlerovou směrnici o
spálené zemi.
Po boku sovětských vojáků jsme sovětskému lidu dali k
26. výročí Října ten nejkrásnější dárek - osvobozený
Kyjev. Obraz, který se nám otevřel ráno, když bitva
utichla, byl úděsný. Liduprázdné miliónové město parků a
sadů, poskytovalo po dvouleté hitlerovské okupaci obraz
zkázy. Naše brigáda byla za hrdinství a vojenskou
dovednost vyznamenána řádem Suvorova Suvonova II.
stupně a 139 příslušníků sovětskými řády a tři z nich
dokonce titulem hrdina Sovětského svazu. Nepřítel byl v
krátké době vyhnán z posvátného území Sovětského
svazu a my již jako armádní sbor jsme spolu s Rudou
armádou stáli na našich hranicích.
Z pamětí plk. Rudolfa Venkovského.

ODKAZ FIDELA CASTRA PŘETRVÁ
26. listopadu 2016 skonal ve věku 90 let vrchní velitel kubánské
revoluce Fidel Castro Ruz. Kubánský lid a pracující celého světa
ztratili velkého bojovníka proti kapitalismu a imperialismu, bojovníka
za ideje marxismu-leninismu, socialismu oddaného komunistu,
zásadového internacionalistu.
Fidel Castro se nikdy nesklonil před nenávistí imperialismu, ani před
zradou oportunistů a renegátů. Úspěšně čelil stovkám pokusů o
atentát a spiknutí. Uměl přesvědčovat i naslouchat lidu. Inspiroval
desítky národů a stovky milionů lidí na celém světě. Zasvětil celý
svůj mimořádný život realizaci revolučních ideálů humanity a
socialismu. Byl duší kubánského lidu, nesmiřitelným obráncem
suverenity své země a strůjcem jejího společenského pokroku.
S nezměrnou obětavostí a statečností naplňoval heslo kubánské
revoluce:

„Vždy až k vítězství!“
Čest jeho památce
Poznámka: Příspěvek sdílela z našich stránek na Facebooku kubánská ambasáda v Praze!
Z historických pramenů vybral Tomas Candulas.

MEZINÁRODNÍ DEN LIDSKÝCH PRÁV - 10. PROSINEC
Den lidských práv (Human Rights Day) se slaví každoročně na celém světě dne 10. prosince,
na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.
Upozorňuje, že na řadě míst světa nejsou tato práva dodržována. V dnešní době naopak
dochází ke stoupajícímu počtu útoků třeba z důvodů odlišné barvy pleti, různého politického
přesvědčení či náboženského vyznání. V dnešní složité době i kvůli pandemické situaci
(očkovaní - neočkovaní), ale i z dalších důvodů.
Kromě toho se tradičně 10. prosince uděluje Nobelova cena za mír a pětiletá Cena OSN na poli
lidských práv. V České republice tento den slaví hlavně neziskové organizace.
V tento den se po celém světě konají akce proti potlačování lidských práv. Je důležité, aby toto
téma bylo stále živé.
Sovětská poštovní známka z roku 1963,
připomínající 15. výročí přijetí Všeobecné
deklarace lidských práv

Německá poštovní známka,
připomínající 50. výročí přijetí Deklarace

Na co vzpomeneme v prosinci:
3.12.
4.12.
6.12.
10.12.
12.12.
18.12.
19.12.
21.12.
29.12.
31.12.

Mezinárodní den zdravotně postižených
96. narozeniny Zoe Svobodové Klusákové
Vyhlášení Havířova městem
V českých zemích zavedena povinná školní docházka
Zahájen protiútok Rudé armády u Moskvy
Den lidských práv
Podepsána přátelská smlouva mezi SSSR a ČSR
Eduard Beneš zvolen novým československým prezidentem
Narození Antonína Zápotockého
Premiéra Tylovy hry Fidlovačka (poprvé zazněla naše hymna)
Vstup ČR do tzv. Schengenského prostoru
Václav Havel zvolen 9. československým prezidentem
Poslední den existence československého státu

1955
1774
1941
1943
1935
1884
1834
2007
1989
1992
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