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Havířovský zpravodaj v novém 
kabátě

Vážené soudružky, vážení soudruzi 
a sympatizanti. 
Každý rok nese sebou změny a tak i my, 
členové tiskové komise, jsme se shodli, 
že zpravodaj který už léta pro Vás při-
pravujeme potřebuje změnu. 
Zmodernizovali jsme proto jeho vzhled 
a oblékli tak do nového kabátu. 
S touto změnou souvisí i fakt, že nový 
zpravodaj už nebude vycházet jako mě-
síčník tak jak jste doposud byli  
zvyklí ale jako občasník s tím, že v pří-
padě potřeby vyjde i jako mimořádné 
číslo. 
I nadále bude vycházet jak elektronický 

(na našem webu volně k stažení), ale i v tištěné podobě.
Výše uvedené změny by nebylo možné provést bez  s. Tvardka, který nám 
nabídl svou pomoc realizovat tento záměr a to zejména co se týče grafiky, 
za což bych mu chtěl i touto cestou moc poděkovat za vynaložené úsilí 
a práci.
Doufám, že se Vám nový zpravodaj bude líbit!

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
KSČM Havířov



Plusy a mínusy našeho města

Jeho vnější podoba dopadla na jed-
ničku. Nevadí, že hlavní budova, kte-
rá měla být původně určená k demo-
lici, bude sloužit sportovcům. 

Hlavně, že se zachovala. Tak si to 
přáli i významní architekti, kteří ne-
váhali navštívit v r.2015 Havířov a její 
zachování podpořit.

K hlavní nádražní budově neodmysli-
telně patřila socha Směrník, 
která má vysokou umělec-
kou úroveň a prostor před 
nádražím zkrášlovala 45 let.

Město nedokázalo najít 
cca 120 000 Kč. na její opravu!

A tak dnes socha zdobí město Ostra-
vu. Byla prodána ostravským  
památkářům za 1 Kč.

Třeba se někdy na své místo před 
havířovské nádraží vrátí, aby nadále 
mohla vyjadřovat křížení cest na 
Orlovou, Ostravu, Karvinou.

V letošním roce se počítá s dokončením vnitřních prostor havířovského 
vlakového nádraží.
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Ivan Olbracht (6.1.1882 - 30.12.1952)

Vzpomínka na národního umělce

Ivan Olbracht, vlastním jménem 
Kamil Albrecht Zeman, byl český 
spisovatel – prozaik, publicista, 
novinář a překladatel německé 
prózy. 

Věnoval se kritice 
sociálních  
a národnostních poměrů 
v Podkrkonoší. Od 
r.1905 působil jako 
sociálně demokratický 
novinář ve vídeňských 
Dělnických listech, 
později v Praze 
v Právu lidu. 

V sociální demokracii 
patřil k marxistické 
levici a v r.1920 pobýval 
několik měsíců v 
sovětském Rusku, 
kde se zúčastnil II. 
sjezdu Komunistické 
Internacionály. 

Od r.1921 byl členem 
KSČ a redaktorem 
Rudého práva. 

V období první republiky byl 
dvakrát vězněn za své revoluční 
komunistické názory – poprvé 
roku 1926 ve Slezské Ostravě 
a podruhé roku 1928 na Pankráci.  
V r.1929 však podepsal  
tzv.Manifest sedmi (protest sedmi 
umělců proti nové linii KSČ po 
jejím V. sjezdu)  
a vystupuje z KSČ. Na počátku 

nacistické okupace byl vyšetřován 
gestapem, a aby unikl pozornosti, 
žil od července 1940 i se svou 
rodinou v malé vesničce Stříbřec 
na Třeboňsku. 

Vstoupil opět do KSČ a od r.1943 
byl členem ilegální komunistické 
skupiny. 

V r.1945 se stal členem ÚV 
KSČ a členem tohoto orgánu 
byl zvolen i na VIII. a IX. sjezdu 
KSČ.V parlamentních volbách 
v r.1946 byl zvolen poslancem 
Ústavodárného národního 

ZPRAVODAJ | 01/20224



„ U ruské hranice 
neměří síly jen 
zbraně a armády, ale 
i odlišné civilizace.“ 

shromáždění za KSČ.  
V parlamentu setrval do konce 
funkčního období, tedy do voleb 
do Národního shromáždění roku 
1948. V roce 1947 byl jmenován 
národním umělcem.

Živý vztah Ivana Olbrachta 
k sociálním otázkám a revolta 
proti měšťácké společnosti se 
odrážejí v obrazech anarchistické 
volnosti společenských yděděnců 
(O zlých samotářích), egoismu a 
individualistického přeceňování 
síly jedince (Žalář nejtemnější, 
Podivné přátelství herce Jesenia). 

Aktivní Olbrachtova účast  
v revolučním socialistickém hnutí 
vedla k typizaci třídních základů 
společnosti v románu  
Anna proletářka. 

Umělecký vrchol tvoří prózy, 

tematicky těžící z poznání 
Zakarpatské Ukrajiny, jejíž 
sociální problematice věnoval 
mistrovské reportáže (Hory 
a staletí), román (Nikolaj Šuhaj 
loupežník) a povídky (Golet v 
údolí). 

Zvláštní oblast Olbrachtova 
díla tvoří adaptace literárních 
památek, svědčící o suverénním 
ovládání jazyka a vypravěčském 
umění (Biblické příběhy).

Ivan Olbracht zemřel 30. prosince 
1952 ve státním sanatoriu v Praze. 
Původně pohřben v památníku 
na Vítkově, ale po kontrarevoluci 
roku 1989 byla urna vyzvednuta 
a uložena do rodinného hrobu 
v urnovém háji u Strašnického 
krematoria.

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové 
komise KSČM Havířov

Profesor Peter Staněk
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Občanům města Haví-
řova i celého regionu je 
v tomto roce k dispozici 
poradna Sdružení nájem-
níků ČR pro oblast všech 
forem bydlení, nájemné-
ho a kontroly vyúčtování 
služeb. 

Připomínáme, že regio-
nální 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 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 mailovém objednání, 
obdobně to platí i v případě opatření 
z důvodů opatření proti koronaviru. 
Ve spolupráci s Radou seniorů ČR 
zajišťujeme pro seniory bytové pora-
denství také v poradně v Ostravě 

na stejných telefon-
ních a mailových kon-
taktech, na bytovou 
poradnu Rady senio-
rů v Ostravě také tel. 
725 183 068. 

S pohledem na zvýše-
né náklady na bydlení, 
kde jednou z příčin je 

i skokové zdražení el. energie, pří-
padně i plynu, sdělujeme informace, 
kde naleznou občané pomoc, pokud 
se ocitnou ve finanční tísni i z těchto 
důvodů. Hlavní institucí je Úřad prá-
ce ČR. 

Pokud patříte mezi ty, kterým výraz-
ně vzrostly výdaje spojené s chodem 
domácnosti a nemáte dostatek pro-
středků na jejich placení? Požádejte 
Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám 
pomoci s náklady na bydlení,  
a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení 
Primární pomoc státu určená těm, 
kteří mají kvůli nízkým příjmům po-
tíže s úhradou nákladů na bydlení. 
Nárok na příspěvek na bydlení má 
vlastník nebo nájemce bytu či domu, 
jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů 
nestačí na zaplacení nájmu a nákla-
dů souvisejících s bydlením. 

Více informací naleznete na: 
www.uradprace.cz/web/cz/prispe-
vek-na-bydleni. 

Informace z regionálního poradenského centra v 

Havířově pro rok 2022 – sociální dávky k bydlení
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Doplatek na bydlení 
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi 
pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či 
jednotlivce nestačí ani po přiznání 
příspěvku na bydlení na úhradu odů-
vodněných nákladů souvisejících 
s bydlením (tj. nájem, služby spoje-
né s bydlením a náklady za dodávky 
energií). 

Výše doplatku na bydlení ÚP ČR sta-
noví tak, aby domácnosti po zaplace-
ní odůvodněných nákladů na bydlení 
zůstala částka na živobytí. 

Informace  na www.uradprace.cz/
web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá 
pomoc 
Prostřednictvím mimořádné okamži-
té pomoci Vám může být poskytnuta 
pomoc v situacích nepříznivého 
a mimořádného charakteru, kdy je 
potřeba poskytnout ji bezprostředně. 

Například se může jednat o situace 
spojené s finančními problémy v dů-
sledku úhrady nedoplatku za vyúčto-
vané energie. 

Více informací naleznete na:

www.uradprace.cz/web/cz/mi-
moradna-okamzita-pomoc. 

Komplexní informace jsou k dispozici 
na stránkách: 

www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rus-
tem-cen-za-energie-muze-pomoci-
-up--1 . 

Pokud potřebujete pomoc s vypl-
něním žádosti o nepojistné sociální 
dávky, obraťte se na 

Call centrum ÚP ČR na tel. číslo.: 
800 77 99 00 (bezplatná linka) 
nebo na  
callcentrum@uradprace.cz. 

Vyplněné žádosti můžete podat elek-
tronicky (přes Identitu občana, da-
tovou schránkou nebo s uznávaným 
elektronickým podpisem), zaslat 
poštou či doručit osobně na přísluš-
né kontaktní pracoviště ÚP ČR. 

Máte-li dotazy vztahující se k dávko-
vé pomoci v souvislosti se zvýšenými 
cenami energií, obraťte se  
na zaměstnance Úřadu práce ČR 
osobně na nejbližším kontaktním 
pracovišti v místě vašeho bydliště 
v případě Havířova na ul. Junácká 
1632/3, Podlesí, 73601 Havířov 1, 
tel. 950 126 700 nebo volejte na 
celostátní  speciální linku: 
950 180 070.

Se svým problémem či zkušeností se 
můžete obrátit i na naše regionální 
poradenské centrum-kontakty uve-
dené na začátku. A protože mnoho 
občanů, kteří  mají nárok na sociální 
dávky se vyřizování obávají, přijďte 
se poradit k nám do poradny, aby 
jste nabyli větší sebevědomí. 

Za současné situace je zapotřebí této 
možnosti využít. Od nové vlády nelze 
nic moc očekávat.

Ing. Karel Žák, poradce SON ČR 
a Rady seniorů ČR
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Dějiny se vyvíjí neúprosně dále. 
V horizontu 50 let má dojít  
z dnešního pohledu k další 
epochální události – k rozpadu USA. 
Jejich probíhající finanční krizi je 
možné považovat za první stupeň 
kolapsu společnosti. 
Žijí si stále nad poměry. Světový 
úvěrově finanční model je dnes 
nastaven tak, aby vysával všechny 
národy a státy a sytil USA. Ale zdroje 
se vyčerpávají. 
Ve spojených státech je už 
100 milionů lidí na některé z forem 
potravinové a sociální pomoci. 
Narůstá počet míst na zkrácený 
pracovní úvazek. Kvůli chudnutí 
roste kriminalita. 
Ta pramení z nezaměstnanosti dříve 
vyspělých průmyslových měst. USA 
jsou dnes předlužené tak,  
že jakákoliv firma v jejich situaci by 
už dávno zbankrotovala. 
Po rozpadu Sovětského svazu  
a východního bloku Spojené státy 
svůj krach akorát oddálily a nyní 
se nachází v situaci, že není z čeho 
brát, přičemž nesmí zapomínat 
krmit i svůj vojenskoprůmyslový 
komplex. 
Na řadě je Rusko...

Kyjev jako prodloužena ruka 
NATO
Týden po setkání Biden - Putin 
Rusko znovu varuje proti dalšímu 
postupu NATO na východ  
a rozmístění zbraní na západních 
hranicích Ruska. 
V současné době Rusko čelí výzvě, 
že i bez přijetí Ukrajiny jako řádného 
člena se NATO začalo rozmisťovat  
v této zemi, přičemž využívá 
patovou situaci v Donbasu a špatné 
vztahy mezi Kyjevem a Moskvou. 
Jde o to, že Ukrajina je, 
nedokončená věc, a celý západní 
projekt na převzetí Ruska se může 
zhroutit, pokud se NATO zastaví na 
své expanzní cestě. Démonizace 

Tanec na příliš tenkém 
ledě
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Ruska zašla již příliš daleko  
v západní rétorice. 
Mezitím západ sleduje, že Rusko 
znovu získalo strategickou paritu  
s USA a kráčí před USA  
v konvenčních silách vývojem 
pokročilých hypersonických zbraní.
Protilodní hypersonické rakety 
Zirkon mají rychlost letu 9 Mach 
a dolet přes 1000 km. Síla bojové 
hlavice je odhadována na 250300 kg. 
Vzhledem k dlouhému dosahu a 
nutnosti vyhnout se hustým vrstvám 
atmosféry i systémům PVO má střela 
letovou hladinu 30 km  
a výše. V závěrečné fázi může Zirkon 
klesnout na nízkou letovou hladinu 
nebo provede střemhlavý útok  
z velké výšky i s použitím obranných 
manévrů.
Ruské dvě stě tun těžké rakety  
RS-28 Sarmat mají neomezený 
rozsah a trajektorii, což způsobuje, 
že obrana proti nim je nemožná. RS-
28 může na cíle dopravit až  
15 samostatně naváděných 

jaderných hlavic. V případě útoku 
na Spojené státy jediná RS-28 zničí 
celý pás měst na východním pobřeží 
Spojených států. Deset Sarmatů 
stačí k zničení USA. A tak naštěstí 
pro lidstvo drží obnovená bilance sil 
zatím obě velmoci na uzdě.
Rusko stále preferuje 
diplomatické řešení, ale je velmi 
nepravděpodobné, že by zmírnilo 
své požadavky a znovu přijalo další 
rozšíření NATO, tentokrát až  
k jeho hranicím. Náměstek ruského 
ministra zahraničí Sergej Rjabkov 
řekl státní agentuře RIA novosti, že, 
naše reakce bude vojenská, pokud 
NATO nezaručí Moskvě ukončení své 
expanze na východ.“ 
Rusko odmítá sofistiku USA ohledně 
hrozby ruské invaze na Ukrajinu,  
aby odvrátilo pozornost od toho,  
co je zde skutečně v sázce – 
odmítání Moskvy akceptovat 
jakékoli další rozšiřování NATO na 
východ v post sovětském prostoru.
Opět je na místě se zeptat, co nám 
přináší naše členství v agresivním 
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paktu NATO? Troufám si zde 
poznamenat, že spojené státy nikdy 
nepůjdou do přímé konfrontace 
s Ruskem, ale zatáhnou do válečných 
dobrodružství své členy, tak jak to 
v minulosti mnohokrát udělaly. 
Znovu zní z úst vládních představitelů, 
zejména z ODS, snahy o vybudování 
americké základny na území ČR. 
My komunisté jsme zásadně proti  
a dlouhodobě prosazujeme 
vystoupení z této krvežíznivé aliance 

zla, která má na svědomí miliony 
nevinných civilistů po celém světě. 
Žádný normální člověk si nepřeje,  
aby došlo k další světové válce. 
Vzhledem k vědeckotechnickému 
rozvoji by byla ještě větší světovou 
katastrofou, doslova tragédií lidstva. 
Proto povinností nás všech je usilovat 
o to, aby k ní nedošlo.

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové 
komise KSČM Havířov
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BEZ OBALU S 
K.KONEČNOU

Souhrn informací 
za uplynulý týden.
Vždy každé úterý 

na
www.ovkscm-karvina.cz

SLEDUJTE BEZ OBALU
S K.KONEČNOU
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Kontroverzní situace na 
Ukrajině, která byla v posledních 
letech pevně v centru vnitro 
imperialistického soupeření,  
se znovu rozdmýchává.
Neschopnost buržoazie 
zúčastněných zemí nalézt, byť jen 
dočasné kompromisy vedla k úplné 
deregulaci tzv. „Minských dohod“. 
Síly USA a NATO utahují smyčku 
kolem Ruské federace od Baltského 
k Černému moři.
Současná pravicová vláda 
Petra Fialy dotlačila naši zemi do 
těchto nebezpečných plánů, když 
rozhodla podpořit Ukrajinskou 

loutkovou vládu dodávkami zbraní, které mimochodem nezaplatí nikdo 
jiný než daňový poplatník – občan ČR. 
Zároveň vystavuje naše lidi velkým nebezpečím. V důsledku zintenzivnění 
vnitro imperialistického soupeření se může rozhořet válečný konflikt 
nedozírných následků.
KSČM požaduje vystoupení z NATO a osvobodit tak ČR od 
imperialistických plánů v obklíčení Ruska.

Rusko neohrožuje NATO, naopak je to 
NATO kdo ohrožuje Rusko
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Na pondělním Zastupitelstvu města Havířov byl projednáván velice kon-
troverzní bod Akcionářská smlouva a úprava Stanov společnosti ENVEZ, 
založené městem Havířov a společností ČEZ ESKO na 20. ZMH v červnu 
letošního roku.

Již při tomto jednání 
o založení společností 
jsme poukázali na řadu 
negativních dopadů, 
které tento projekt pro 
občany Havířova přine-
se. 

Mimo jiné to jsou vyso-
ké náklady na realizací 
ve výši jedné miliardy 
korun, což se zákonitě 
přenese na bedra napo-
jených odběratelů, kteří 
jsou dnes napojeni  
na centrální zdroj tepla 
z VEOLIE prostřednic-
tvím HTS. Zvýší se však 
i pro odběratele, kteří 
budou nadále zásobo-

vání z VEOLIE. Sníží se 
jim značně počet od-
běratelů, ale jejich fixní 
náklady zůstanou při-
bližně ve stejné výši a 
budou rozpočítány  
na menší počet odběra-
telů.

Dalším dopadem bude 
zhoršení životního pro-
středí, když přibude 
cca 19 komínů u nově 
zřízených kotelen místo 
jednoho mimo území 
Havířova. I plyn je fosil-
ní palivo a jeho spalo-
váním vznikají spaliny 
znečisťující životní pro-
středí. Samotný projekt 

je v rozporu  
s energetickou koncep-
cí města a MSK, která 
preferuje centrální zá-
sobování teplem  
a v Havířově dobře 
fungovalo po mnoha 
desetiletí. Rovněž jsme 
kritizovali, že při téměř 
paritním vlastnictví  
ve společnosti – Haví-
řov 49 % a ČEZ ESKO 
51 % bude poměr za-
stoupení v představen-
stvu a dozorčí radě 2: 1 
v neprospěch města.

V projednávané Akci-
onářské smlouvě je 
mimo jiné uvedeno,  

Havířov chystá zdražit teplo pro domácnosti 
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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 součas-
ném drastickém zvyšování cen všeho 
ponesou i náklady na realizaci tohoto 
projektu. Mělo by být vyhlášeno refe-
rendum, jak požadoval jeden z obča-
nů při předchozím jednání na 20. ZMH, 
a tento názor podporujeme i dnes.  
Na to však nikdo z vedení města nere-
agoval.

K nastudování a pochopení akcio-
nářské 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 spo-
lečnosti ENVEZ, kteří se výrazně podí-
leli na její přípravě. Za to jim pan pri-
mátor poděkoval.

Akční smlouva výrazně zvýhodňuje 
ČEZ ESKO oproti městu. Problémem 
jsou zcela nesouměřitelné závazky 
města a ČEZ ESKO uvedené v člán-
cích 4.3. a 4.5. Město má těch závazků 
min. 7, mimo jiné poskytnutí nemo-
vitých a movitých věcí a to pozemků, 
výměníkových stanic a kotelen včetně 
příslušenství, zajistit potřebné změny 
v územně – plánovacích dokumen-
tech, či odběr tepla po dobu 15 let bez 
možnosti v tomto období získat vý-
hodnějšího dodavatele tepla. 

ČEZ ESKO pak v článku 4.4. pouze 
jeden závazek, a to že zajistí spolufi-
nancování projektové přípravy ve výši 
svého majetkového podílu, to je při-

bližně ve stejné výši jako město (ma-
jetkový poměr je 51: 49 %).

V čl. 8.4. je pak uvedeno: V případě,  
že SM Havířov poruší kteroukoliv svo-
ji 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 stanove-
nou 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 tep-
la vyrábět teplo vlastními výrobními 
zdroji (plynovými kotelnami)  
ve svém majetku a z cca ½ potřebné-
ho objemu tepla bude docházet k za-
jištění dodávek tepla prostřednictvím 
Společnosti z kogeneračních jednotek 
ve vlastnictví společnosti ČEZ Energo, 
s.r.o., - tedy dobrý kšeft pro další spo-
lečnost ČEZu na 15 let.

Podle názorů oponentních právníků 
ze společnosti VEOLIA je tato smlouva 
nevypověditelná.

I proto zastupitelé za KSČM předlo-
žili protinávrh smlouvu neschválit. S 
tímto návrhem jsme neuspěli (pro 
hlasovalo jen 8 zastupitelů ze 32 pří-
tomných zastupitelů), proto při dru-
hém hlasování o původním návrhu 
hlasovali proti přijetí. Akční smlouva 
tak byla schválena pouze 23 zastupi-
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teli, 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 zdravot-
ních důvodů, mezi nimi i dva vrchol-
ní manažeři Havířovské teplárenské 
společnosti.

Zastupitelé za 
KSČM Havířov
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Bitva u Stalingradu 
V dějinách lidstva je řada událostí,  
které by neměly být nikdy zapomenuty. 
Mezi ně určitě patří i bitva o Stalingrad. 
Stalingradská bitva probíhala od září 
1942 do zimy 1943, poslední němečtí 
vojáci se vzdali až v březnu 1943.

Oběti byly strašné. Město se proměnilo 
v kupu trosek, umírali obyvatelé, vojáci i 
útočníci. Rudá armáda bojovala  
o každou ulici, o každý dům a často to 
vypadalo, že Stalingrad padne. Sověti  
se ale nevzdali a konečně začátkem 
února dosáhli vítězství. 

V Německu zavlály černé prapory, byl 
vyhlášen státní smutek, ale v Sovětském 
svazu i jiných zemích vládlo nadšení  
a radost. Statečnost, hrdinství 
sovětského lidu nesmí být zapomenuto. 

A snad by si z toho měli vzít poučení všichni, kteří se dnes snaží vnášet mezi 
národy nepokoj nebo dokonce válečné konflikty.

Rudolf JASIOK – hrdina našeho regionu 
se narodil 8.2.1919 v Dolní Suché, dnes 
součásti města Havířova. 

V době hospodářské krize se rodina 
odstěhovala do SSSR, kde Rudolf dokončil 
základní školu a vystudoval průmyslovku. 
Po napadení Sovětského svazu Německem 
jako jeden z prvních vstoupil  
do Čsl. vojenské jednotky v Buzuluku. 

Byl velmi pečlivý, poctivý voják, brzy  
se stal velitelem tanku, s nímž se probojoval až k Dukle. Tam zničil německou 
pozorovatelnu, ale z boje se nevrátil. Zahynul i se svou osádkou. Je pochován 
na vojenském hřbitově u Dukly. Jeho jméno ale nebylo zapomenuto. Nese 
je ulice i škola v Havířově – Suché. Ve vestibulu je umístěna pamětní deska, 
ke které přicházejí s kytičkou občané města, členové KSČM, a hlavně Klub 
levicových žen v Havířově, který nese jméno hrdinovy maminky – LKŽ 

RUDOLF JASIOK
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Julius Fučík

Julius Fučík – český novinář, 
literární a divadelní kritik, 
překladatel, politický pracovník  
se narodil 23. února 1903 v Praze. 

Pocházel z dělnické rodiny,  
a tak dobře znal poměry 
obyčejných lidí.

Již v roce 1921 vstoupil do KSČ. 
Pracoval jako šéfredaktorTvorby, 

od roku 1929 pak v redakci Rudého 
práva, stal se dopisovatelem  
v Moskvě. 

Obdivoval Sovětský svaz, odmítal 
jakoukoli kritiku této země. Své 
dojmy a poznatky vypsal v knize  
 

“ V zemi, kde zítra již znamená 
včera.”

Marie kročková

LIDÉ BDĚTE
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Vládní dar Ukrajině. Včera munici, dnes 
vojáky. 

Otázkou je, proč by 
měli chodit do války 
za nějaké fašistické 
Benderovce. Nebo 
opravdu bude naši 
pomoc potřebovat 
prapor AZOV jejichž 
příslušníci se netají 
sympatiemi k nacismu.

A kdo je tím bojechtivým 
politikem. Nikdo 
jiný než současná 
ministryně obrany Jana 
Černochová (ODS). 
I když spíše by měla 
být ministryní války 
než obrany. O novém 
ministru zahraničí ani 
nemluvě.

„Pokud by ten 
požadavek přišel, 
projednávaly by ho 
všechny příslušné 
orgány, vláda i obě 
komory Parlamentu 
s t a n d a r d n í m 
způsobem .“ Říká  
v jednom z rozhovoru 
Jana Černochová.

Pravice má  
v parlamentu i senátu 

převahu, je tedy zcela 
jisté že by takovýto 
návrh prošel.

Neustále slyšíme, jakou 

hrozbou je pro svého 
souseda Rusko. Jako 
důkaz je předkládáno 
to, že má na své straně 
hranic svá vojska.

NATO už Rusko 
obklíčilo stovkami 
svých základen a pořád 
zkouší, co Rusko ještě 
vydrží, které už nemá 
ani kam ustupovat. 
Kéž by tedy i americká 
armáda měla svá vojska 
na své straně hranic.

Situace se na Ukrajině stále více eskaluje. Česká republika nezůstává 
stranou a notně přikládá pod kotel svá polínka. Ještě včera to byla na-
bídka daru v podobě munice, dnes už se uvažuje i nabídnutí „pomoci“ 
v podobě živé síly, tedy českých vojáků.

Má se Rusko cítit 
bezpečněji za situace, 
když na území jeho 
nejbližšího souseda, 
Ukrajinu, začínají státy 

NATO soustřeďovat 
zbraně a munici, vysílat 
své vojáky?

Kroky Ruska podél 
hranic s Ukrajinou  
na vlastním území jsou 
proto oprávněné.

Ano, ať laní ministryně 
pošle naše vojáky do 
války, ale ať v takovém 
případě jede v čele, 
možná dostane od USA 
i nějakou tu medaili. 
V parádní uniformě 
jí bude první linie 
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ohromně slušet. A jako pobočníka 
může vzít s sebou rovněž dalšího 
pražského starostu, pana Novotného.

Řešením je dialog, ne eskalace.  
NATO by se již nemělo dále směrem  
k Rusku rozšiřovat.

Česká republika by se prostřednictvím 
NATO neměla do tohoto aktu nechat 
zatáhnout. Prioritou by mělo být  
z tohoto paktu agrese vystoupit.  
Od doby, kdy jme do NATO vstoupili, 
tak naší vojáci neustále někde válčí. 
Nikoliv ale za naše národní zájmy,  

ale za zájmy zejména USA.

Nelze nic jiného než souhlasit  
s prohlášením ústředního 
výboru KSČM, že KSČM rozhodně 
nesouhlasí s tím, aby se Česká 
republika, jakkoliv podílela na 
zvyšování válečného nebezpečí.  
KSČM prosazuje snižování napětí 
v Evropě a řešení krize související 
se situací na Ukrajině mírovými 
a diplomatickými prostředky  
na základě mezinárodního práva, 
Charty OSN a Minských dohod.

Napadlo by vás třeba to,  
že zavřeme šachty a budeme 
dovážet do Ostravy uhlí?
A co kdyby vám ještě k tomu někdo 
řekl, že to uhlí bude třeba z Aus-
trálie? Dnes je to krutá skutečnost.

Vítejte v blázinci

Do Děčína v sobotu 23.1.2022 ráno 
poprvé připlula po Labi loď naložená 
černým uhlím z Austrálie, informova-
la Česká televize a server zdopravy.cz. 
Australské černé uhlí pomáhá Ost-
ravsku, kde je ho kvůli ekologickému 
útlumu českých a moravských dolů 
nedostatek. Tamní hutě jsou na uhlí 
závislé a musí ho dovážet. Kapacita 
vlaků nestačí. Hutě nebo teplárny 
závislé na černém uhlí ho tak musí 
dovážet.
Pokud byste takovou myšlenku,  
že se sem bude dovážet uhlí, vyslovil 

před několika lety, tak zcela určitě 
byste skončili ve svěrací kazajce  
u doktora Chocholouška a v tom lep-
ším případě byste byli označeni  
za dezinformátora a konspirátora.
Dnes je to bohužel krutá skutečnost.
Republika ztrácí soběstačnost. K do-
váženým „potravinám“, masu, zeleni-
ny, ovoce teď přibylo i uhlí.

Vladimír Tvardek
člen VV OV KSČM 
Karviná



Žijeme v nějakém velmi zvláštním 
světě. Je neskutečné, že se nám vy-
platí dovážet uhlí z druhého konce 
světa a sami tady v Ostravě na něm 
doslova spíme.
Máme pod nohama miliony tun kva-
litního uhlí, ale neumíme jej hospo-
dárně vytěžit.
To říkají naší „kapitáni průmyslu“. 
Tedy alespoň tak si říkají. Kde jsou 
ty sliby o odbornících na svých mís-
tech. To bylo keců, jak to ti komunis-
ti dělají špatně.
Zatím nikdo pořádně nevysvětlil, 
proč uhlí vytěžené u nás a přepra-
veno pouze pár kilometrů je dražší 
než uhlí dovezené z druhého konce 
světa. Neustále také je slyšet mantra 
o „uhlíkové stopě“. Zmenší se tím 
dovozen?
V Austrálii dělají tamější horníci za-
darmo? Vzdali se majitelé tamějších 
dolů svých zisků? Je doprava přes 
půl světa zdarma?
Hutnictví se od 19. století na Ostrav-
sku a Těšínsku rozvíjelo právě díky 
blízkým dolům. Těžba a ocelářství tu 
byly vždy úzce spojeny.

A nejen to, přítomnost průmyslu 
zabezpečila velký rozmach rozvo-
je tohoto území. Ať už se to týkalo 
zvyšování počtu obyvatelstva nebo 
rozvoje a výstavby měst.Největšího 
rozmachu ale region, a to nechtějí 
dnešní vládci připustit, došlo v ob-
dobí socialismu. 
Vznikala nová sídliště pro pracující, 
a dokonce vzniklo jedno celé velké 
město. Zatímco v tomto období po-
čet obyvatel vzrůstal, tak dnes jsme 
svědky opačného trendu, vylidňová-
ní regionu.
Můžou se dnešní mocní něčím po-
dobným pochlubit? Co vybudovali 
za těch 33 let co vládnou.
Kam nás přivedl nejen kapitalismus, 
ale i tzv. „Zelený úděl“, vidíme už na 
každém kroku. V obchodě při naku-
pování, když tankujeme benzín,  
či naftu nebo když nám přijde slo-
ženka za elektřinu a plyn.
Nutno také připomenout, že to byla 
Babišova vláda, která definitívně 
rozhodla o uzavření šachet a těžby.
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Vladimír Tvardek
člen VV OV KSČM 
Karviná
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Aktuální informace ze  
Zastupitelstva dne 24. 1. 2022

Zastupitelstvo se opět konalo v omezeném režimu kvůli nadále trvající 
nepříznivé epidemické situaci. Ještě před jeho začátkem nás čekalo 
jedno překvapení – všichni zastupitelé museli absolvovat antigenní test 
na COVID19, který provedl zdravotnický pracovník. Výjimku měli pouze 
ti, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test na přítomnost 
viru nebo v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test. Výsledek u 
všech testovaných byl negativní.

Zastupitelstvo se opět konalo 
v omezeném režimu kvůli nadále 
trvající nepříznivé epidemické 
situaci. Ještě před jeho začátkem nás 
čekalo jedno překvapení – všichni 
zastupitelé museli absolvovat 
antigenní test na COVID19, který 
provedl zdravotnický pracovník. 
Výjimku měli pouze ti, kteří 
podstoupili v posledních 72 hodinách 
PCR test na přítomnost viru nebo 
v posledních 24 hodinách rychlý 
antigenní test. Výsledek u všech 
testovaných byl negativní.

Samotné jednání bylo velice krátké. 
Na programu bylo jen 19 bodů a 
ty jsme stihli projednat za necelou 
půlhodinu. V rozpravě k jednotlivým 
bodům nikdo nevystoupil a většinou 
byly schváleny jednomyslně. My jsme 
se zdrželi pouze u jediného bodu, 
návrhu na zvolení zástupce města 
do dozorčí rady společnosti Depos v 
Horní Suché, protože po celé volební 
období jsme kritizovali a nesouhlasili 
s obsazováním lukrativních míst jen 
koaličními zastupiteli nebo dalšími 
členy koaličních stran a hnutí.
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V interpelacích zastupitelů, které 
proběhly ještě před interpelacemi 
občanů, vystoupil Martin 
Rédr (Piráti): „Na interpelace 
z prosincového zastupitelstva 
nezazněly uspokojivé odpovědi a to 
ani dodatečně v písemné podobě. 
Jak jsme bohužel svědky stále 
častěji, cílem pana primátora nebylo 
poskytnout odpovědi, ale oponenta 
spíše napadat, zesměšnit nebo vinit 
z neznalosti problému. K samotné 
podstatě dotazu je pak informací 
minimum. Akcionářská smlouva 
se jeví, že je v rozporu se zákonem. 
Jedná se o nestandardní podmínky, 
jako závazek ke změnám v územním 
plánu ve prospěch ENVEZU nebo 
zákaz vyvíjení aktivit směrem k jiným 
možnostem výroby a distribuce 
tepla. Podstatná část smlouvy je 
před veřejností utajena. Jde o pokus 
skrýt problematické pasáže. Co vede 
k utajování části smlouvy?” I na toto 
vystoupení reagoval primátor svým 
obvyklým způsobem, jak to popsal 
pan Rédr ve své interpelaci.

Vystoupil i náš zastupitel Eduard 
Heczko s připomenutím své 
interpelace na prosincovém 
zastupitelstvu týkající se usnesení 
Rady města o pronájmu nemovitých 
věcí:  
„Na minulém zastupitelstvu jsem 
v interpelaci možná nesprávně 
formuloval požadavek na doplnění 
podstatných údajů v usneseních k 
pronájmu nemovitých věcí, 1. usnesení 
73. rady města a 4.usnesení ze 76. rady. 
Poukázal jsem na to,  
že v těchto usneseních nejsou uvedeny 

podstatné parametry pronájmu, mimo 
jiné: cena pronájmu, doba nájmu a 
výpovědní lhůty. Místo abych výslovně 
žádal o jejich zveřejnění, použil jsem 
nesprávně,  
že bych „potřeboval vysvětlení“. Toho 
se mi skutečně dostalo v písemné 
odpovědi pana náměstka Baránka 
(ANO), že tyto údaje jsou vždy uvedeny 
v důvodové zprávě (kterou my řadoví 
zastupitelé nemáme  
k dispozici) a byly stanoveny podle 
zásad schválených radou města v roce 
2015 a 2016, které byly podepsány 
tehdejším primátorem Pawlasem a 
rovněž mou osobou,  
v té době ekonomickým náměstkem, 
za což mu děkuji. Že tyto parametry 
nájemních smluv se vždy v usnesení 
rady uváděly a uvádějí, svědčí  
i usnesení z poslední 80. rady  
z 10. 1. 2022. Zatím se nedomnívám, že 
by šlo o úmysl tyto parametry u výše 
uvedených usnesení, jakkoliv účelově 
nezveřejnit. Žádám vás proto o jejich 
sdělení v písemné podobě.“

Po přestávce se v 16 hodin  
na pořad jednání dostaly i interpelace 
občanů, které nešetřily kritikou na 
pana primátora Josefa Bělicu (ANO) 
a současnou koalici. První vystoupil 
pan Bílý, který požadoval odvolání 
současného primátora, který neplní 
slib a zneužívá svou funkci: 

„Poukazuji na závažnou skutečnost 
o prorůstání rodinných vazeb do 
městských společností a dále na 
článek z Karvinského deníku o 
budoucnosti vytápění města, o kterém 
by mělo proběhnout referendum. 
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Občané mají důvodnou obavu, že 
primátor nejedná v zájmu města“.

K výzvě na odvolání primátora se 
nikdo ze zastupitelů nepřidal a ani si 
ho neosvojil, proto se  
o něm ani nehlasovalo. Ani my jsme 
se k tomuto návrhu nevyjádřili, 
protože při současném stavu 
zastupitelstva a rozložení sil, není 
tento návrh reálný.

Opětovně vystoupil pan Taraba, 
mimo jiné to bylo už třetí či 
čtvrté jeho vystoupení v řadě na 
předchozích zastupitelstvech, 
kdy vždy kriticky poukazuje na 
současnou společenskou a politickou 
situaci v polistopadovém období.

Další občan pan Szotkowský 
vystoupil s dotazem:

„Proč v Havířově nemáme stream, živý 
přenos z jednání zastupitelstva? Visí 
nám tady cedulky zákaz foto, zákaz 
videozáznamu. Máme tady Polar 
(regionální televize) a oni mají kamery. 
Proč nedělají ten živý přenos? Je doba 
pandemie 

a jsou omezená místa pro občany. 
Budu mluvit 2 minuty a budu chtít 1 
min navíc a podle toho, jak budete 
hlasovat, tak to bude vzkaz občanům, 
jestli ten živý přenos chcete. Mají ho v 
Ostravě, Opava zase dává záznam z 
jednání zastupitelstva na své oficiální 
stránky.“

Při hlasování o prodloužení času 
vystoupení pana Szotkowského 
jsme hlasovali pro, ale koalice byla 
proti. Tím poslala nepřímo jasně 
vzkaz všem občanům Havířova, že o 
živý přenos z jednání nestojí možná 
i proto, aby voliči neměli až takový 
přehled a neviděli mnohdy nevhodné 
a arogantní chování některých členů 
koalice. Pan primátor Josef Bělica 
(ANO) neodpověděl ani na jednu 
interpelaci jak zastupitelů, tak 
i občanů.

Příští zastupitelstvo města  
se uskuteční již 28.února 2022.

Za Klub zastupitelů KSČM
Eduard Heczko , Markéta Fikáčková
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Den, kdy byl osvobozen 
koncentrační tábor Auschwitz-
Birkenau (Osvětim-Březinka) 

Nacionalista Adolf Hitler svým spi-
sem Mein Kampf vyhlásil boj Židům, 
komunistům, Slovanům, kteří jako 

„méně hodnotné rasy“ zabírají pro-
story pro rozvoj Německa. Již císař 
Vilém II. v r. 1905 prohlásil, že ně-
mecký národ byl stvořen, aby civili-
zoval svět.
Tato nelidská ideologie nadřazenos-
ti získala podporu celého Německa. 
Židovské etnikum Hitler zbavil pod-
nikání, označil jeho příslušníky šes-

ticípou žlutou hvězdou a slovem »Jude«.  
Majetek jim byl zabaven. Následovalo jejich shromažďování do ghett a 
koncentračních táborů smrti. Postupně došlo k masové likvidaci v plyno-
vých komorách a pecích. Zde nebylo rozdílu mezi mužem, ženou či dítětem. 
Vraždění se rozšířilo na nepřátele a zejména vlastence z celé Evropy.
Celkem bylo v různých okupovaných zemích zřízeno několik tisíc koncen-
tračních táborů různé velikosti a určení. Celkem bylo v těchto zařízeních 
usmrceno cca. 6 milionů lidí. Tato zvěrstva nesmí být nikdy zapomenuta.

27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen německý koncentrační a 
vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).



V souvislosti s Ukrajinou dochází  
k obrovskému vzestupu napětí v 
Evropě. 
Od roku 2014, od vítězství státního 
převratu na Majdanu, se projevují 
na Ukrajině nacionalistické, šovinis-
tické, proválečné, antikomunistické, 
antidemokratické síly, a dokonce 
podporou Stepana Bandery i otevře-
ně fašistické síly, řekl v úvodu před-
seda Českého mírového hnutí Milan 
Krajča. »Je hanbou a skandální,  
že takovéto síly nyní nalézají podpo-
ru i z nejvyšších míst v České repub-
lice,« zdůraznil. To, co se děje, souvi-
sí i s členstvím ČR v NATO,  
které se připravuje na novou expanzi 
na východ, uvedl a doložil to přesu-
ny dalších vojenských jednotek, le-
tadel a lodí NATO do východní Evro-
py.
Přitom za Severoatlantickým pak-
tem je »dlouhá stopa«, která vede 

»přes Jugoslávii až po Afghánistán«. 
Protest, který vyvolalo rozhodnutí 
darovat Ukrajině dělostřeleckou mu-
nici, byl tedy nejen protestem proti 
Fialově pravicové vládě, ale také 
proti NATO a jeho politice, kterou 
všichni účastníci sobotní demonst-
race vnímají jako agresivní.  
Nechtějí NATO kdekoli v Evropě ani v 
České republice.
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Ne NATO kdekoli v Evropě i  
v ČR, znělo před Generálním 
štábem AČR
Pod hesly »Svět bez válek je 
možný, svět bez válek je nut-
ný« či »Nechceme fašismus, 
nechceme NATO« se konal  
v sobotu 29. ledna před Ge-
nerálním štábem Armády ČR 
v Praze na Vítězném náměstí 
protiválečný mítink.
Pořádalo jej České mírové hnu-

tí, spoluúčast přijaly další spolky. Účastníci odmítli vývoz české munice na 
Ukrajinu - tento »solidární dar«, který znamená jen »přilévání oleje  
do ohně«.

NE NATO
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KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu.
Než jej necháte onálepkovat různými novináři a samozvanými ko-
mentátory, zkuste jej porovnat s tím, co se zatím v prezidentském klá-

ní nabízí. 
Pak Vám jednoznačně - nejste-
-li miliardář nebo tunelář - musí 
vyjít jako nejlepší volba. 
Více informací, včetně toho, jak 
můžete Josefa Skálu v jeho kan-
didatuře podpořit, se dozvíte na 
tiskové konferenci ve čtvrtek  
10.2. ve 12:00 hodin v sídle KSČM 
v Praze. Pak Vás samozřejmě 
budu informovat i touto cestou.

Co udělá správná vláda pro své ob-
čany v boji proti inflaci a drahotě? 
0% DPH na 3000 různých potravin a 
nápojů, 8% DPH na paliva.

Benzín 95=30,50 Kč. Benzín 
98=31,70 Kč. Nafta = 30,60 Kč.

To je Polsko dnešních dní a ještě půl 
roku.
To  naše ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + 
STAN + Piráti raději řeší Ukrajinu, granáty, pandemický zákon, Čínu.

KSČM požaduje zastropování cen energií.

Odmítáme řešení na úkor většiny.

KSČM požaduje důstojnou mzdu bez nutnosti stát fronty na dávky a žebra-
čenky, jen aby mohli uspořit na lidech.

Kateřina Konečná 
předsedkyně KSČM

Ing. Leo Luzar, PhD 
Místopředseda ÚV KSČM pro odborné 
zázemí a teoreticko-ideovou práci 



V situaci, kdy KSČM nemá zastoupení 
v Poslanecké sněmovně,  
je velmi obtížné prezentovat naše 
názory, myšlenky, činy … v médiích. 
Využíváme proto masivně sociální 
sítě, abychom naši politiku dostali  
k občanům.
Jednou z možností, jak rozšířit 
informační kanály, je i prezentace 
na Parlamentních listech. Je to plat-
forma, která je zcela zdarma a naši 
voliči ji navštěvují. A to je pro nás 
zásadní.
Proto by bylo dobré využívat ji 
maximálně, mají 350 tisíc návštěv 
denně, za měsíc mají i 10 milionů 
návštěv.
Kdo už má profil založený,  
tak ho prosím používejte a prezentu-
jte svoje názory na stránkách Parla-
mentních listů. Kdo ne, zde  je návod, 
jak se zaregistrovat:
Na stránce https://www.parlament-
nilisty.cz/profily-sprava/ProfileReg-
istration.aspx
1. Zadejte váš e-mail, heslo a ještě 
jednou stejné heslo pro ověření.
2. V levém panelu Typ účtu 
zaškrtněte Jsem politik.
3. Zaškrtněte políčko Souhlasím  
s podmínkami provozu.

4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
V dalším panelu vyplníte vaše os-
obní údaje:
1. Jméno, příjmení, pohlaví, tituly, 
datum narození, telefon a nepovinně 
e-mail a webové stránky. Telefon se  
v profilu nebude zobrazovat, slouží 
jen pro potvrzení k registraci.
2. Nahrajte své profilové foto.
3. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
V dalším kroku vyplníte údaje poli-
tika:
1. V záložce Stranická příslušnost  
v rolovacím seznamu najdete Komu-
nistická strana Čech a Moravy.
2. Podobně si vyhledáte pozici ve 
straně a vyplníte od kdy jste členem.
3. V další záložce si vyplňte svoji 
funkci a od kdy.
4. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Dále postupujte podle pokynů.
Na e-mail Vám dorazí zpráva s pot-
vrzením Vašeho účtu. Svůj účet akti-
vujete kliknutím na odkaz ve zprávě.
Protože jde o politický profil, může 
nás správce účtů Parlamentních listů 
kontaktovat, zda se opravdu jedná 
o skutečnou identitu člena KSČM, 
takže aktivace může trvat klidně den 
nebo dva.
Po aktivaci se můžete přihlásit do 
svého profilu na Parlamentních 
listech svým e-mailem a heslem.

Publikování v Parlamentních listech
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Telefon
Facebook
Email
Web

: +(420) 596 436 357
: www.facebook.com/KSČM-Havířov-1762278827326690  
: mv.havirov@kscm.cz
: https://www.kscmhavirov.cz/

NA CO SI VZPOMENEME V ÚNORU

1.2. Při stávce dělníků v Bratislavě zastřeleno 7 demonstrantů 1919
1.2. Narozená Marie Majerová 1882
2.2. Vítězství sovětských vojsk u Stalingradu 1943
2.2. První těleso na Měsíci - sovětská sonda LUNA 1966
4.2. Stávka v Duchcově - zastřeleni 4 lidé, mnoho zraněných 1931
8.2. Narozen hrdina našeho regionu R. Jasiok 1919
10.2. Narozen Zdeněk Nejedlý 1878
11.2. Světový den nemocných od 1993
11.2. Naměřena nejnižší teplota u nás  - 42,2 stupňů 1929
14.2. Den zamilovaných od 1989
21.2. Byl sepsán komunistický manifest 1848
23.2. Narozen Julius Fučík 1903
25.2. Vítězný Únor 1948
28.2. Narozen Jiří František Chaloupecký 1890

KALENDÁRIUM


