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Probudili jsme se v jiném světě – 
byl nejčastější titulek západních 
sdělovacích prostředků po nepři-
jatelné ruské invazi na Ukrajinu. 
Dennodenně nám média hlav-
ního proudu servírují obrázky 
dětí zavřených v krytech nebo 
stanicích metra a zoufalství lidí, 
kteří se dívají, jak jim nad hlavami 
prolétají rakety.

Válku na Ukrajině nám prezentují 
jako výsledek Putinovy psychické 
nemoci a jeho nenávisti k demo-
kracii a lidským právům, zatímco 
z Ukrajiny učinili symbol odporu 

»svobodného světa«. Obyvatelé Ukrajiny se stali obětí obří imperia-
listické konfrontace. V době, kdy je nadřazenost USA v imperialis-
tickém systému ohrožena vzestupem Číny, probíhá mezi USA, EU, 
Ruskem a Čínou prudký konflikt o nové sféry vlivu.

Uprostřed těchto mediálních masáží, zmatků a sporů je namístě 
zhodnotit nejdůležitější předchozí události a historická fakta vedou-
cí k současné krizi na Ukrajině.

Už během druhé světové války, když Němci napadli Sovětský svaz, 
se našli sympatizanti zejména na západní Ukrajině, kteří bojova-
li proti Rudé armádě po boku hitlerovců. Tento trend pokračuje 
dodnes v podobě Svobody a dalších krajně pravicových nacionalis-
tických stran, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. Nedílnou 
součástí tohoto trendu je i existence polovojenských fašistických 
praporů Pravý sektor a Azov, který používá jako své logo nacistický 
symbol Wolfsangel. Po »euromajdanu« ukrajinská loutková vláda 
schválila legislativu, která heroizuje kolaboranty s nacisty v čele 

Špinavé hry prozápadních médií
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se Stepanem Banderou. Každo-
ročně pochodují Kyjevem ban-
derovci s pochodněmi ve stylu 
německých nacistů za nezájmu 
západní demokracie, a oslavují 
Banderu jako svého národního 
hrdinu.

Ukrajinský nacionalismus dostal 
zelenou v únoru 2014, kdy došlo 
k státnímu převratu a pádu 
legitimní ukrajinské vlády, kte-
rá se dostala k moci v řádných 
volbách certifikovaných OBSE. 
Prezident Viktor Janukovyč byl 
nucen uprchnout ze země, aby 
si zachránil život. Puč podpo-
rovali představitelé Spojených 
států a zejména neokonzerva-
tivci jako Victoria Nulandová 
a John McCain, kteří aktivně 
podporovali protesty spojené 
s Majdanem. Ukrajinská »nová« 
loutková vláda okamžitě jedna-
la nepřátelsky vůči svým rusky 
mluvícím občanům. V odboro-
vém domě v Oděse byly upáleny 
zaživa desítky odpůrců pučistic-
ké vlády. Komunisté byli první, 
kteří utrpěli represe. Komuni-
stické symboly a aktivity ukra-
jinské komunistické strany byly 
zakázány. To jsou zločiny, které 
dodnes nikdo nevyšetřil.

O tom všem se šíří ohromné 
množství důkazů světem inter-
netu. Ne náhodou při hlasování 

na VS OSN proti glorifikaci naci-
smu jediné státy, které se staví 
jasně proti rezoluci OSN odsuzu-
jící nacismus, jsou USA a Ukra-
jina. K poslednímu takovému 
hlasování došlo 16. prosince 
2021. Tím, že prozápadní média 
popírají fašistické či fašizoidní 
projevy ukrajinské vlády, igno-
rují realitu.

Odtržení Krymu, Doněcka a Lu-
hanska je přímým důsledkem 
převratu v roce 2014. Na Krymu 
bylo rychle zorganizováno refe-
rendum. S 83procentní volební 
účastí a 97 procenty hlasů »pro« 
se Krymčané rozhodli odtrhnout 
od Ukrajiny a znovu se sjedno-
tit s Ruskem. Na jaře roku 2014 
vyhlásily Luhanská a Doněcká 
lidová republika nezávislost 
na Kyjevu jako důsledek nepřá-
telských akcí a politiky, kterou 
vůči nim prosazoval. Minské 
dohody z let 2014 a 2015 byly 
navrženy tak, aby zastavily 
krveprolití na východní Ukrajině 
a zachovaly územní celistvost 
Ukrajiny a zároveň mohly po-
skytnout určitou autonomii Lu-
hansku a Doněcku. To není nic 
abnormálního, když vezmeme 
v potaz, že v Evropě je 17 auto-
nomních zón. Minské dohody 
bohužel nebyly nikdy dodržo-
vány ani jednou stranou. Tyto 
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události vedly k rozhodnutí Ruské 
federace 21. února 2022 uznat 
lidové republiky a zahájit invazi 
na Ukrajinu.

Hon na čarodějnice

Prozápadní média ihned spustila 
»hon na čarodějnice«. V mnoha 
případech se takové nenávistné 
projevy změnily v činy. V Irsku 
najel kamion na ruskou amba-
sádu, ve Vancouveru polili dveře 
ruského divadla barvou, v Němec-
ku byly zapáleny dveře ruské školy, 
v Oxfordu byl vyloupen pravoslav-
ný kostel Sv. Mikuláše při shroma-
žďování pomoci pro ukrajinské 
uprchlíky a ve Spojených státech 
byla poničena restaurace s ná-
zvem Russian Samovar, kterou 
vlastní Žid z Ukrajiny. Dokonce 
i v České republice se našly pří-
pady nenávistných projevů vůči 
Rusům. Opět se poškozují pomní-
ky rudoarmějců, dochází k pře-
jmenování ulic, ruší se partnerství 
s ruskými městy a zakazují se tzv. 
dezinformační weby. Jednostran-
ná prozápadní válečná propagan-
da je v plném proudu. Politická 
»elita« Západu nepochybně sehrá-
la hlavní roli v podněcování ruso-
fobie.

Po vzoru prozápadních »demokra-
tů« nezůstává pozadu ani pravi-
cová vláda Petra Fialy, která vlévá 
olej do ohně zásilkami válečného 
materiálu ukrajinské vládě a tím 
zatahuje do konfliktu i občany ČR. 
Poctivým občanům hrozí za jejich 
názory postihy, nebo dokonce 
vězení. Současný stav západní 
společnosti je pro nás varová-
ním. Z občanů se stala nanejvýš 
mlčící většina. Prozápadní média 
nám stále budou opakovat fráze 
o svobodě a demokracii a lidských 
právech. Vzpomeňte si na »diplo-
matická« řešení, která USA-NATO 
poskytly Jugoslávii, na »mírová« 
letadla a lodě, které bombardova-
ly Irák, Libyi, Sýrii atd.

Kapitalismus nemůže existovat 
bez konkurence mezi monopolní-
mi skupinami. Žádná imperialis-
tická mocnost se nikdy nespokojí 
s kořistí, kterou dostává. Vždy 
bude proto vynakládat veškeré 
úsilí, aby zlepšila své postavení 
vůči svým rivalům. Bohužel Ukra-
jina je jen další z obětí imperia-
listického soupeření mezi USA 
a Ruskem o sféry vlivu. Odnese 
to zejména ukrajinský lid a pracu-
jící, kteří nyní budou moci jasněji 
porozumět katastrofálním účin-
kům kapitalistického barbarství.

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
KSČM Havířov
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Vytvoření 4 nových bojových 
uskupení v Bulharsku, Rumunsku, 
Maďarsku a na Slovensku vedle 
předchozích v pobaltských zemích 
a Polsku, koncentrace velkého 
počtu pozemních, vzdušných 
a námořních sil do Středozemního 
moře, zvýšení vojenských výdajů 
členských států NATO, o kterém 
rozhodl summit dokazuje, 
že se zvyšuje riziko eskalace této 
imperialistické války.

Schválení těchto rozhodnutí českou 
vládou včetně dodávek válečného 
materiálu Ukrajině, posiluje účast 
a zapojení České republiky do to-
hoto válečného konfliktu. Tváří 

v tvář tomuto nebezpečnému vývoji 
je hlavním úkolem nás komunistů, 
zintenzívnit boj za zastavení 
jakéhokoli zapojení České republiky 
do této imperialistické války.

Aby se Česká armáda žádným 
způsobem a pod žádnou záminkou 
neúčastnila misí USA a NATO. 

To je nejlepší služba, kterou dnes 
můžeme ukrajinskému lidu nabíd-
nout. Toto je jediný konzistentní 
vlastenecký postoj ve prospěch 
českého lidu a skutečné solidarity 
s národem Ukrajiny.

Tomas Candulas

Rozhodnutí summitu NATO a prohlášení jeho generálního tajem-
níka Jense Stoltenberga svědčí o eskalaci imperialistické války 

K rozhodnutí summitu NATO
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Zdražování NE, potravinové 
soběstačnosti ANO!

KSČM dlouhodobě upozorňuje 
na potravinovou závislost České 
republiky a s tím související ab-
solutně neúměrné zisky zahranič-
ních dodavatelů. Ceny potravin 
jsou u nás mnohdy vyšší než v Ně-
mecku či jiných státech! Rostou 
ceny masa, ovoce, zeleniny, mou-
ky, v podstatě všech potravin.

Vepřové maso v krátké době zdra-
ží až o 40 %, hovězí o 35 %. Naše 
země je přitom právě ve vepřovém 
mase ze všech hlavních živočiš-
ných komodit nejméně soběstač-
ná. 

Odborníci upozorňují na zdražo-
vání dalších potravin, zejména 
mléka o 18 %, cukru o 24 %

či brambor o 15 %. EU se zbavila 
pěstování slunečnice, takže 95 % 
světové produkce pochází z Ruska

a Ukrajiny. To ovlivní ceny a nedo-
statek slunečnicového oleje. KSČM 
připomíná již 33 let na volným 
trhem řízenou likvidaci našeho ze-
mědělství! Československá socia-
listická republika byla soběstačná 

a nemusela žádné z těchto komo-
dit dovážet, zemědělství bezpro-
středně naplňovalo potřeby lidu. 

Zemědělce napříč Evropou, 
i v ČR trápí také extrémně vysoké 
ceny průmyslových hnojiv. Ty se

 v důsledku energetické krize zvý-
šily třeba až na šestinásobek úrov-
ně roku 2020. To vede ke zdražení 
pšenice až o 40 % a samozřejmě 
následně pečiva, které může dosa-
hovat cen až o několik desítek pro-
cent vyšších. Dočkáme se chleba 
za 100,- Kč a rohlíků za 10,- Kč? 

Ohrožení pro naše zemědělce 
představuje i nucený reexport 
přebytků jiných zemí EU (např. 
Polska nebo Španělska), které 
před sankcemi EU mířily do Rus-
ka a Běloruska.  Hrozí tak krach 
našich pěstitelů jablek

 a naše chovatele zlikvidují krátko-
dobé neřízené dovozy dotovaných 
přebytků masa. Ceny to dlouho-
době nesníží a jen zvedne zisky 
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nadnárodních potravinových řetězců.

Vláda Petra Fialy zatím nepřišla s žádným konkrétním řešením, pouze 
vykřikuje, jak se naši občané musí uskromnit a utáhnout opasky!!!

KSČM požaduje státní zásahy do potravinového a energetického 
trhu k udržení přijatelných cen potravin pro občany!

 - Cenovou regulaci zabezpečující stabilitu trhu s energiemi! KSČM 
požaduje ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %.

- Tržní zásahy Státního zemědělského intervenčního fondu bránící 
zdražování potravin!

- Správou státních hmotných rezerv a Státním podnikem ČEPRO na-
stavení cen benzínu na 35 Kč/l  pro koncového zákazníka.

- Nulové DPH na základní potraviny a zákaz jejich vývozu!
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Krajská konference KSČM 
zakončila etapu okresních 

konferencí v Moravskoslezském 
kraji.

V pátek 18. 3. proběhla v Ost-
ravě Krajská konference KSČM 
a zakončila tak etapu okresních 
konferencí v Moravskoslezském 
kraji. Kromě pozvaných delegátů 
se jí zúčastnili i pozvaní hosté.

Srdečně přivítaná zde byla 
i předsedkyně KSČM Kateřina 
Konečná, místopředseda Leo 
Luzar i další členové ÚV KSČM.

Zprávu o činnosti Krajského 
výboru KSČM přednesl ve svém 
vystoupení jeho předseda Josef 
Babka. Uvedl, v jak složité me-
zinárodní situaci se nacházíme 
a jaké dopady to v krátké bu-
doucnosti bude mít na hospo-
dářskou a sociální situaci v ČR.

Představil i hlavní úkoly, který-
mi se zvolení zastupitelé KSČM 
budou řídit i v následujícím 
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období. Zmínil, že je nutné změnit přístup k řešení aktuálních pro-
blémů a prokázat v nadcházejících komunálních volbách, že pro-
gram KSČM je připraven pro široké vrstvy obyvatel ČR. V následných 
volbách byl Josef Babka opět zvolen předsedou Krajského výboru 
v Moravskoslezském kraji.

V diskusi pak delegáti i hosté komentovali předložené dokumenty. 
A to jak stanovisko krajské konference k návrhu na úpravu stanov 
KSČM, tak i programové teze pro obsahovou přípravu XI. sjezdu 

Byl duben roku 1961, když celý 
svět obletěla a překvapila zprá-
va o tom, že do vesmíru poprvé 
vzlétl člověk.

Do té doby neznámý sovětský 
letec Jurij Alexejevič Gagarin 
na kosmické lodi VOSTOK 1 oblétl 
naši Zemi, poprvé v historii ji vi-
děl z takové výšky. Nezapomenu-
telná jsou jeho slova o kráse naší 
planety, o tom, jak si jí máme 

vážit, šetřit, chránit. 

Po 108 minutách se Gagarin vrátil 
na zem. Stal se hrdinou Sovětské-
ho svazu, obdržel řadu vyzname-
nání a byl vítán nadšeně v mnoha 
zemích, které navštívil. Dvakrát 
byl i v naší republice.

Jeho jméno do určité doby nes-
ly ulice, školy, u nás i fontána 
v Karlových Varech.  Do vesmíru 
se už podruhé nedostal. Zahynul 
při cvičném letu v březnu 1968.

Od té doby vzlétlo do vesmíru 
mnoha dalších kosmonautů – 
mužů i žen, byl mezi nimi i náš je-
diný občan Vladimír Remek. Byly 
vybudovány kosmické stanice, 
kde lidé tráví dlouhou dobu, ale 
přesto vše – Gagarin byl první. 

Ivan Strachoň 
místopředseda KV KSČM

Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se přece 
jen dočkali....

Marie
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Osvobození Československa

Na volání Prahy o pomoc rozhod-
la zahájit pražskou operaci o den 
dříve, již 6. května 1945. Dne 9. 
května v časných ranních hodi-
nách přijížděly do Prahy ze severo-
západu a krátce na to ze severo-
východu jednotky 4. a 3. gardové 
tankové armády 1. ukrajinského 
frontu pod velením Ivana Stěpa-
noviče Koněva. Při cestě do středu 
města překonávaly nacistický 

odpor na různých místech, např. 
u Pražského mostu, u dejvického 
nádraží i na Klárově. Zde byl ně-
meckými děly zničen první legen-
dární sovětský tank a zabit jeho 
velitel poručík Ivan Gončarenko. 
Jeho oběť i dalších 692 vojáků, 
padlých přímo při osvobozování 
Prahy a 11 265 v pražské operaci 
symbolizoval pak také památník 
na Smíchově. Výrazem pokleslých 

Osvobození Československa z fašistické okupace bylo velmi složi-
tým procesem po stránce politické i vojenské. Bylo nedílnou sou-
částí 2. světové války a celosvětového boje národů proti fašismu. 
Konečnou porážku nacistických okupantů dovršila až Rudá armá-
da. 
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poměrů po listopadu 1989 bylo 
pomalování a posléze odstraně-
ní smíchovského tanku s cílem 
vymýtit z paměti národa pravdu 
o osvobození. 

Pražské operace se zúčastnila 
i 2. polská armáda pod velením 
legendárního hrdiny polského lidu 
divizního generála Karola Świerc-
zewského. 

Osvobození západních Čech 
se zúčastnila americká armáda. 
Již od 21. dubna 1945 zde postu-
povaly jednotky její 3. armády 
pod velením generála G. Pattona 

a 6. května dosáhly Plzně. Podle 
ujednání se sovětským velením 
dodržovaly hranici Plzeň - Karlovy 
Vary - České Budějovice.

9. května 1945 Praha a s ní celé 
Československo svobodně vy-
dechly. Nadšení a vděčnost všech 
Čechů a Slováků neznaly v tom 
památném roce 1945 mezí.

Po šesti letech fašistické okupace, 
po šesti letech zvůle a bezpráví, 
byla jejich země konečně svobod-
ná. A za tento nejcennější poklad 
vděčila hrdinné Rudé armádě.

Tomas Candulas
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Území našeho regionu bylo osvo-
bozeno několika velkými útvary 
Rudé armády. Užší oblast Karviné 
byla osvobozena 340. střeleckou 

divizí generálmajora PARCHO-
MENKA, která byla součástí 67 

střeleckého sboru generálmajora I. 
S. ŠMIGA.

Vojenskému útvaru dělostřelecké-
ho pluku, který se podílel na osvo-
bození Karviné velel plk. ŠARVAŠ 
MNACAKANOVIČ AZNAURJAN, kte-
rý se stal čestným občanem města.

Čestným občanem se také stal 
i generál ZEMZEROV, jehož rota 
kulometčíků dorazila do Karviné 
z Polska přes Petrovice. Velitelem 
tankového oddílu, který se pro-
bil do Karviné přes Stonavu, byl 
nadporučík VLADIMÍR ŠČEPA-
NĚNKO. Velitelem Fryštátu se dne 
3. 5. 1945 stal poručík NAJMUŠKIN.

Oblast Orlovska a Bohumínska 
byla osvobozena 351. střeleckou 
divizí plukovníka I. S. VASILJEVA, 
která byla ve svazku 95. střelecké-
ho sboru generálmajora MELNI-
KOVA. Sem náležel i útvar osvobo-
ditele Starého Bohumína, majora 
VINOKOROVA a útvar osvoboditele 
Nového Bohumína PETRA GAVRI-
LOVIČE IVANOVA. Oba náleželi 

Nikdo nesmí zapomenout, jaké 
oběti přinesli vojáci Rudé armády 
při osvobozování naší vlasti. Život 

zde  položilo 140 000 vojáků.
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do 323. gardového střeleckého 
karpatského pluku vyznamenané-
ho řádem Bohdana Chmelnického.

Prostor Českotěšínska byl osvobo-
zen 81. střeleckou divizí plukovní-
ka MATUSOVIČE a 237. střeleckou 
divizí plukovníka TĚTENKA. Samé 
město bylo osvobozeno jednot-
kou kpt. G. M. BABAJANA, který 
se stal velitelem Českého Těšína.

Významný podíl na osvobození 
Československa v našem regionu 
měla První československá letec-
ká smíšená divize, která v té době 

měla základnu v Porembě u Pszcy-
zny v Polsku. Také československá 
tanková brigáda měla velký podíl 
na osvobození našeho regionu. 
Tyto jednotky náleželi k 1. Gardo-
vé armádě generála GREČKA.

V okrese Karviná se narodil a žil 
hrdina ČSSR, tankista Česko-
slovenského armádního sboru 
v SSSR kpt. Rudolf Jasiok z Pro-
střední Suché (dnes Havířov), 
který padl v boji v Dukelském 
průsmyku dne 30. září 1944.

ALBRECHTICE

Obec byla osvobozena v dopoledních 
hodinách 3. května 1945. Nacisté 
bezhlavě ustupovali, aby se ne-
dostali do obklíčení. Pro výstrahu byl 
na sloupu elektrického vedení na-
cisty oběšen neznámý muž.

ČESKÝ TĚŠÍN

Rudá armáda vstoupila do Českého 
Těšína v 11 hodin dne 3. května 1945. 
Nacisté při ústupu vyhodili do povětří 
všechny tři mosty přes Olši. Útok 

na město byl zahájen leteckým 
úderem, aby byl znemožněn přísun 
německých posil po železnici. Na této 
akci se podílela Československá 
letecká smíšená divize, a tím byly 
zachráněny nesmírné hodnoty 
karvinské průmyslové oblasti.

DĚTMAROVICE

Rychlý postup Rudé armády nedal 
možnost nacistům napáchat velké 
škody. Obec byla osvobozena v ran-
ních hodinách 1. května 1945.

POSTUP OSVOBOZOVACÍCH BOJŮ 

RUDÉ ARMÁDY V KARVINSKÉM OKRESE 

VE  DNECH 30. 4. – 4. 5. 1945
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DOLNÍ DATYNĚ

Po citelných ztrátách na životech 
civilistů v sousedních obcích 
a po odporu nacistů ustupujících 
na Frýdek – Místek, byla obec 
osvobozena jako poslední v okrese 4. 
května 1945.

DOUBRAVA

Doubravu osvobodili sovětští 
průzkumníci v 16 hodin a to 1. května 
1945, další sovětské jednotky osvo-
bodili Doubravu od Horní Lutyně 
a od Dětmarovic. Za pomoci civ-
ilních obyvatel bylo zlikvidováno 
kulometné hnízdo na doubravs-
kém kopci, ale ještě 3. května proti 
Doubravě zaútočila dvě nacistická 
pancéřová vozidla. V bojích padli dva 
rudoarmějci a Němci byli vytlačeni 
beze zbytku 3. května 1945.

DOLNÍ LUTYNĚ

Byla osvobozena 1. května 1945, část 
jednotek osvoboditelů postupovala 
směrem k Horní Lutyni.

HAVÍŘOV

Obce na území dnešního města 
Havířova byly osvobozeny 3. května 
1945. Rudá armáda zde postu-
povala několika směry. Jeden proud 
od Orlové a Lazů, jiný od Šenova 
a Petřvaldu, nejsilnější od Českého 
Těšína. V Dolních Bludovicích 

vyhořelo několik hospodářských 
budov a o život přišly i civilní osoby. 
Osvobození Bludovic stálo životy 
tří rudoarmějců. V Šumbarku zničili 
Němci mosty.

HORNÍ SUCHÁ 

Obec byla osvobozena 
po dělostřeleckém útoku dne 3. 
května 1945

HORNÍ ŽUKOV

Rudoarmějská hlídka vstoupila 
do obce 3. května v 11,45 ho-
din. Ustupující nacisté zničili 
všechny přístupové mosty. Proběhl 
letecký útok na transport nacistů. 
Za osvobození obce položil život 
kapitán Rudé armády.

HRADIŠTĚ

Nacisté opustili obec bez boje a Rudá 
armáda vstoupila do obce 3. května 
1945.

CHOTĚBUZ

Ustupující Němci zničili dva 
železniční mosty a poškodili kolejiště, 
obec byla osvobozena 3. května 1945.

KARVINÁ

Osm týdnů byl Fryštát cílem ruské 
dělostřelby, k osvobozujícímu úderu 
se rudoarmějci formovali na pol-
ském území. Silně klesala morálka 
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německých vojsk. Konaly se popravy 
německých vojenských zběhů, přímá 
bojová akce začala 2. května kolem 
17. hodiny.  Nacisté ustoupili kolem 
22. hodiny a 3. května již ve čtyři 
hodiny ráno vstoupily do města 
jednotky rudoarmějců. 
Město bylo osvobozeno 
po řádění nacistů, kteří 
ničili mosty a vydrancovali sklady 
potravin.

LOUKY NAD OLŠÍ

Osvobozeny bez boje v dopoledních 
hodinách nečekaným rychlým postu-
pem Rudé armády dne 3. května 
1945.

MISTŘOVICE

Po dělostřelecké přípravě byla obec 
osvobozena v dopoledních hodinách 
3. května 1945.

NOVÝ BOHUMÍN

Rudá armáda vstoupila do města 
1. května 1945 kolem čtvrté hodiny 
ráno, nacisté zničili vše, co stačili, 
aby zabránili postupu Rudé armády. 
Zničili most přes Odru, železniční 
most u Pudlova a řadu jiných mostů 
a můstků na hlavních komunikacích. 
Město nacisté proměnili v opěrný 
bod. Přístupové území bylo zatara-
seno minovými poli a kulometnými 
hnízdy. Ve městě bylo poškozeno 

několik domů a o život přišly téměř 
dvě desítky civilních obyvatel.

ORLOVÁ

Postupující Rudá armáda od Dolní 
Lutyně, Rychvaldu a Dětmarovic 
již 1. května 1945 osvobodila Horní 
Lutyni. Téhož dne byla osvoboze-
na Poruba a bojové formace 
rudoarmějců postoupily z Poruby 
až k nádraží a polem k Orlovským 
Obrokům. Němci se stáhli na Dvě 
hranice, na Pohřebjonku, Větrnou 
jámu, Dombrovec a Lazy. Již 1. 
května byl od nacistů vyčištěn střed 
města až po Dělnický dům, horní 
část Bezručovy ulice a Mezilesí. 
V noci Němci zahlazovali stopy svých 
zločinů ve městě, zapálili Husův sbor, 
ve kterém měli úřadovnu a archiv. 
Teprve po prudkých přestřelkách 
3. května ustoupili. Při pouličních 
bojích byli zraněni a zastřeleni 
místní občané. Ještě téhož dne byly 
osvobozeny Lazy.

PETROVICE

O Petrovice byl veden dělostřelecký 
boj, ustupující nacisté zničili všechny 
mosty a zničili železniční trať do Bo-
humína.

PETŘVALD

Byl osvobozen prudkým náporem 
jednotek rudoarmějců postupujících 
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od Ostravy, z Radvanic, Michálkovic 
a Rychvaldu. Němci neudrželi ústu-
povou cestu na Šenov, která měla 
velikou cenu pro prchající nacistické 
jednotky směrem na Frýdek, Příbor 
a Jičín. Petřvald byl osvobozen 2. 
května 1945.

PUDLOV

Pudlov byl osvobozen v 9 hodin ráno 
1. května. Na přístupových cestách 
bylo velké množství zátarasů, které 
uvolnili místní občané vítězným 
kolonám.

RYCHVALD

Průlom rudoarmejských jednotek 
od Muglinova a Heřmanic rozlítil na-
cistické jednotky tak, že zničily v obci 
všechny mosty a zařízení Košicko 

– bohumínské dráhy. Rychvald byl 
osvobozen 1. května 1945.

SKŘEČOŇ

V bojích o Skřečoň padlo 43 
rudoarmějců. Předsunutá hlídka 
přišla do obce kolem čtvrté hodiny 
1. května 1945. Nacisté zničili mosty 
a zařízení školy. O obec byl veden 
prudký boj. Tři měsíce místní oby-
vatelé žili na okrajové bojové linii, 
na které se u Skřečoně zastavila 
fronta.

STANISLAVICE

Silným náporem rudoarmějců byly 
Stanislavice osvobozeny v dopoled-
ních hodinách dne 3. května 1945.

STARÝ BOHUMÍN

Přes Odru přešli rudoarmějci 
po troskách zničeného mostu. Starý 
Bohumín byl osvobozen mezi 3.  a  4. 
hodinou 1. května 1945.

STONAVA

Ustupující nacistické jednotky 
vyhodily a zničily most přes řeku 
Stonávku a vydrancovali místní 
obchod. Obec byla osvobozena 3. 
května 1945.

TĚRLICKO

K Dolnímu Těrlicku se rudoarmějci 
probojovali od Těšína a Suché. Na-
cisté ustoupili z obce v noci 2. května 
1945. Ustupující nacisté zničili dva 
mosty. Obě části obce byly osvoboze-
ny 3. května 1945.

VĚŘNOVICE

V boji o obec byla tato téměř zničena. 
Osvobozena byla 1. května 1945.

VRBICE

Podle časové rekonstrukce 
osvobození sousedních obcí byla 
Vrbice osvobozena zřejmě v ranních 
hodinách 1. května 1945. Přesné 
časové údaje scházejí.
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30. duben je dnem, kdy bylo 
osvobozeno naše krajské město 
Ostrava.

Ostravsko se svým nerostným bo-
hatstvím a rozvinutým průmyslem 
bylo pro Německo velmi důležité. 
Proto Hitler vyzýval německou 
armádu, aby v žádném případě 
nevzdala boj a aby za každou cenu 
tuto oblast udržela. 

Budovala se zde silná obrana, ale 
už ani to nepomohlo.

3. dubna 1945 překročila sovětská 
vojska řeku Odru. Spolu s nimi 
bojovaly i naše československé 
jednotky. Naše tanky zaútočily do 
týla německé armády a probojo-
valy se do středu města. Ostrava 
byla svobodná.

30. duben 1945

Zpracováno podle místopisu osvobození Severomoravského kraje z roku 
1975, Karviná, sborník kapitola osvobození Karviné.
Zprávy Karvinska květen 1980.
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Následující den povstalo spolu 
s partyzánskými oddíly obyvatel-
stvo v Semilech, Železném Brodu 
a mnoha dalších obcích severový-
chodních Čech. Signál k povstání 
tady dali svatoňovičtí horníci 
a dělnici na Úpicku. 

Na východní Moravě zahájili smě-
le bojové akce partyzáni. Dne 3. 
května obsadili město Vizovice a 4. 
května za součinnosti s jednotka-
mi 4. ukrajinského frontu Vsetín. 

Téhož dne zahájili povstání dělnici 
z Kladna. Odpoledne přepadli 
členové odbojových ilegálních 
skupin budovu gestapa a osvo-
bodili politické vězně z kladenské 
sokolovny. V noci ze 4. na 5. květ-
na se dělnici Poldiny huti zmocnili 

závodu a na nejvyšší komín vyvě-
sili rudý prapor.

Dopoledne 5. května obsadili 
plzeňští dělníci budovu radnice, 

Blížící se definitivní krach nacistického Německa 
revolucionoval pracující celých Čech a Moravy. 
Povstání přeskakovalo jako jiskra z jednoho města 
do druhého, z vesnice do vesnice. 2. května vypuklo 
povstání v Nymburku, Poděbradech a Kostelci nad 
Černými lesy.

Květnové povstání českého lidu 
Z letopisů vítězství
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gestapa a nádraží. Škodováci od-
zbrojili werkschutz a vytvořili silný 
strážní oddíl. V Českých Budějo-
vicích byl v průběhu spontánní 
demonstrace obyvatelstva stržen 
na náměstí hákový kříž, obsazena 
radnice a předsedou národního 
výboru vyhlášena Československá 
republika. Podobně tomu bylo 
i jinde. 

Všeobecný rozmach povstání za-
čal v odpoledních hodinách a sou-
visel bezprostředně s vysíláním 
pražského rozhlasu, který ve 12:33 

hodin začal volat o pomoc a vyzý-
vat k násilnému svržení nacistické 
moci. V čele Národního výboru 
Prahy byl komunista Václav Vacek. 
V poledních hodinách se obrací 
k pražskému obyvatelstvu pro-
střednictvím městského rozhlasu 
s prohlášením:

„Hitlerovo Německo je rozdrceno! 
Třetí říše přestala existovat! Pryč 
s válkou! Stojíme neochvějně 
za československou vládou v Koši-
cích!“

je jedním z nejdůležitějších 
a nejmasovějších mezinárodních 
dní. Slaví se ve více než 140 ze-
mích světa.

Jeho historie začala v roce 1969, 
kdy se ale svátek slavil jen v USA. 
Zúčastnilo se kolem 20 milionů 
Američanů.

Od roku 1971 se organizace ujala 
OSN a v roce 1990 se připojil 
ostatní svět. Od té doby se slaví 
u nás. Tento den má připomínat, 
jak nutné je chránit vzduch, vodu, 
přírodu, zabraňovat znečisťování, 
ničení lesů, vybíjení živočichů 
a dalším škodám. Připomíná, 
že člověk je závislý na přírodě 

a neměl by si tedy „podřezávat 
větev, na které sedí“.

Do oslav a různých akcí se zapojují 
všichni, komu na životním prostře-
dí záleží, bez ohledu na to, kde žijí, 
jakou mají barvu pleti, politické 
cítění či náboženské vyznání.

Mezinárodní den Země

Marie
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Podle nálady mezi občany 
se mi nezdá, že po vyhlášení 
prezidenta republiky o ko-
nání voleb do zastupitelství 
obcí a měst, kdy stanovil ter-
mín těchto voleb na 23. a 24. 
září tohoto roku, by zavládlo 
mezi občany nějaké nadšení 
a očekávání změny. Spíše 
se setkávám s nezájmem 
a konstatováním, že není 
koho volit, že všichni jsou 
stejní a sliby kandidátů jsou 
pouze sliby, kterým už nikdo 
nevěří. Kde se tedy stala 
chyba?

Opakování je matka moudrosti, 
říká se. Vraťme se o více jak 30 let 
zpět, kdy se stalo heslem voleb, 
že to jsou první svobodné volby 
po 40 létech totality. Od této doby 
máme skoro každým rokem něja-
ké demokratické volby, ve kterých 
nám je „demokraticky“ vsugero-
váno, že máme volit ty nejlepší 
kandidáty, které nám vybraly stra-
ny, ale zejména naše samozřejmě 

„demokratická“ media. 

Ale občané i když jim dávají svůj 

hlas, záhy s nimi nejsou spokojeni. 
Kde je tedy chyba, uvažovali jste 
o tom? Není náhodou chyba v nás 
voličích? Prý není, neboť my jsme 
byli pouze obelháni. Upřím-
ně, není to pouze výmluva? Jak 
se říká tomu, kdo se nechává kaž-
dým rokem obelhávat a to opako-
vaně?

Odpovězme si na otázku: Zvítězila 
pravda a láska nad lží a nenávistí?  
Říkali nám: „Bude to jen vylep-
šená cesta k socialismu, nikoliv 
kapitalismu. Nebudou zde chudí 
a bohatí atd. Nedovolíme rozkrá-

Podle nálady mezi občany se mi nezdá, že po vyhlášení prezidenta 
republiky o konání voleb do zastupitelství obcí a měst, kdy stano-
vil termín těchto voleb na 23. a 24. září tohoto roku, by zavládlo 
mezi občany nějaké nadšení a očekávání změny.

Znamená četnost voleb kvalitu?
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dat majetek státu a podobně“. 
Dnes prý za to nikdo nemůže, totiž 
soudě podle toho, že nikdo nebyl 
potrestán. Ani ti, kteří nám zane-
chali obrovské dluhy. Například, 
víte, jaký dluh nám zanechal pan 
Bakala? Kolik tedy musíme spla-
tit?

Platí tedy jejich heslo, že co bylo 
ukradeno, musí být navráceno? 
Slyšeli jste od někoho z našich 
politiků, nebo medií, že je třeba 
obstavit jeho majetek? Po panu 
bývalém ministrovi Vondrovi zů-
stal dluh 500 milionů korun, bude 
po něm vymáhán? Nikoliv, zmani-
pulovaný volič si jej zvolil do Ev-
ropského parlamentu a tam nám 
uděluje rady.

Proč o tom píši? Je to proto, 
že se opět blíží volby, a to do obec-
ních a městských zastupitelstev. 
A ruku na srdce. Nemáte obavy, 
že i tyto volby my voliči podcení-
me a dáme své hlasy lidem, kteří 
nás opakovaně zklamali.  

Pro připomenutí, zrekapitulujme 
si situaci po minulých obecních 
volbách v našem městě Havířově. 
Zvítězilo Hnutí ANO a voliči roz-
hodli, že na druhém místě byla 
KSČM. Lídr Hnutí ANO pan Bělica 
rozhodl, že bude město řídit podle 
historicky ověřeného postupu 

„rozděl a panuj“.

Vytvořil další placené funkce 
ve vedení města Havířova a při-
dělil je stranám, o kterých věděl, 
že si je tímto zaváže.  Funguje 
to dosud skvěle a kdo se zúčastnil 
třeba jen jednoho zasedání za-
stupitelstva, to jistě potvrdí. Síla 
tohoto zastupitelstva je v jeho 
jednotě hlasování. A tak přesto, 
že před volbami pan Babiš pro-
hlašoval, že po volbách mohou 
funkcionáři ANO zastávat jen 
jednu placenou funkci, pan Bělica 
zastává funkci primátora, poslan-
ce a krajského zastupitele, stejně 
jako jeho parťák pan Vondrák, 
rovněž za ANO. 

Pár dobře placených funkci v or-
gánech města Havířova zbylo 
i pro početné příbuzenstvo pana 
primátora.  A když dokonce hrozí, 
že neprojde v zastupitelstvu úplně 
nesmyslné rozhodnutí o změně 
vytápění v Havířově, a to bez před-
ložení ekonomické studie, která 
by podpořila takové rozhodnutí, 
tak primátor použije známé „roz-
děl a panuj“ a přidělí v nově vznik-
lé společnosti placenou funkci 
zastupiteli za ODS. Tím si jej zavá-
že při hlasování.

Vážení voliči, jak dlouho budeme 
podporovat tyto praktiky, které 
z nás dělají poslušné ovce?

Samizdátor
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Informace z jednání 25. Zastupi-
telstva města Havířov   25. 4. 2022

V úvodu jednání primátor ozná-
mil rezignaci Bc. Daniela Pawlase 
na funkci zastupitele. Na příštím 
jednání zastupitelstva by měl slo-
žit slib a ujmout se funkce zastupi-
tele za KSČM Ing. Vladimír Slížek.

Na programu zastupitelstva bylo 
35 bodů a jednání trvalo necelé 
2 hodiny včetně desetiminutové 
přestávky a interpelací.

Zdá se vám to málo ? Diskutovali 
totiž opět jen opoziční zastupitelé 
a to u devíti bodů programu.  
I hlasy zastupitelů za KSČM byly 
schváleny záměry prodeje pozem-
ků, nebo jejich částí, dofinanco-
vání projektu rekonstrukce mini-
golfového hřiště, další kotlíkové 
dotace a rozšíření realizace inves-
tičních akcí o stavbu parkoviště 
u nemocnice a rekonstrukci elekt-
roinstalací ve školských zařízeních 
města.

Na vědomí vzalo zastupitelstvo 
zprávy o průběhu valných hromad 
společností ENVEZ a.s. DEPOS 
Horní Suchá a. s. a informaci o vy-

účtování hospodaření městem 
zřízených příspěvkových organiza-
cí za rok 2021. Zastupitelka  
D. Škutová upozornila na skuteč-
nost, že před koncem kalendářní-
ho roku SSRZ požádalo a zastupi-
telstvo schválilo navýšení dotace 
o 5,8 mil. a ukázalo se, že tyto pro-
středky organizace nepotřebovala. 
Primátor se tradičně uchýlil k la-
konickému vysvětlení, že vzhle-
dem k pandemii koronaviru vede-
ní organizace nemohlo předvídat, 
jak na tom finančně bude.

Souhlasili jsme s nutností pořídit 
ICT vybavení a datové zasíťování 
pro městem zřízené příspěvkové 
organizace, ale nedomníváme 
se, že je pro to nezbytně nutný 
úvěr ve výši 300 mil. Kč na dobu 
5-ti let. Město má totiž k dispozici 
na svých fondech cca 600 mil. Kč.  

Na danou skutečnost upozornil 
Ing. Heczko a dále k tomuto bodu 
diskutovaly Bc. Škutová a PaedDr. 
Halíková, která upozornila na nut-
nost hospodárnosti ve vazbě na to, 
že školy mají pořizovat kapacitně 
předimenzované a tím zbytečně 

Informace z jednání 25. Zastupitel-
stva města Havířov   25. 4. 2022
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drahé počítače (ne)potřebné pro 
výuku žáků.

Je třeba také připomenout, že hla-
sy koaličních zastupitelů město 
prodalo bývalou ZŠ na ulici Máne-
sové, kde měl být vybudován do-
mov pro seniory. A nyní primátor 
opakovaně zdůrazňoval, že v pro-
gramovém prohlášení současné 
rady je závazek, že město nebude 
prodávat majetek. Ano, blíží se ko-
munální volby. To také připomně-
la ve svém vystoupení M. Halíková, 
která reagovala na to, že primátor 
při projednávání bodu 30 progra-
mu nedovolil zastupitelce Škutové 

dokončit vystoupení s odůvod-
něním, že se odchýlila od tématu. 
Pravda to byla jen částečná.

U projednávání hospodářské 
činnosti města v oblasti správy 
domovního fondu se Ing. Heczko 
dotázal, jestli je reálné, vzhledem 
k situaci na pracovním trhu, pro-
investovat při opravách bytového 
fondu  117 mil. Kč. Podle jednatele 
Městské realitní agentury to ne-
bude problém, nejedná se o ne-
dostatek řemeslníků, ale naopak 
o nedostatek financí. 

V interpelacích vystoupilo deset 
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občanů a zastupitelů, někteří 
opakovaně. Obsáhlá diskuze byla 
vedena k opakované žádosti obča-
na, pana Šotkovského o podporu 
Streamu nejen z jednání zastupi-
telstva, ale i společenských a zá-
jmových akcí v Havířově. Občan, 
pan Bílý navázal na pana Šotkov-
ského se zdůvodněním, že občané 
nemají možnost se seznámit s ná-
vrhy, které předkládají na zasedá-
ních ZMH opoziční zastupitelé, což 
považuje za cenzuru. Dále požádal 

vedení města o vyhlášení referen-
da proti přítomnosti cizích vojsk 
na území ČR. V této souvislosti M. 
Halíková připomněla existenci ce-
lostátní „Petice proti přítomnosti 
cizích vojsk na území ČR“ a vyzva-
la k podpisu této petice. Zastupi-
telka Škutová požádala o přehled 
a náklady spojené s prezentací 
města.

Příští zasedání  ZMH bude 
20. 06. 2022.

Milada Halíková a Monika Havlíčková 
zastupitelky za KSČM

Ukrajina - svědomí mocných aneb Zbraně 
ani zákazy diskutovat nepomohou

Jsme svědky tragických událos-
tí na Ukrajině. Vojenský zásah 
ze strany Ruska je odsouzení 
hodný a nemělo k němu dojít. 
Opět umírají nevinní lidé. Když 
jsem loni květnu 2021 napsal 
svůj příspěvek „Někdo by se měl 
chytit za nos, než bude pozdě!“, 
netušil jsem, že se situace tak 
rychle vyhrotí! Svůj názor na tom, 
jak se kdo podílel na destabiliza-
ci Ukrajiny od února 2014 jsem 
uplatňoval i v rámci diskuse na so-
ciálních sítích. Argumentoval jsem, 
kdo se jakým způsobem dostal 

v únoru 2014 k moci na Ukrajině, 
kdo si začal s násilím a zabíjením 
v rámci státního převratu, kdo 
se podílel na jeho organizování 
a podpoře, kdo střílel do davu 
z hotelu Ukrajina, kdo zabíjel 
neozbrojené civilisty z autobusu, 
který se vracel z Kyjeva na Krym 
nebo kdo provedl masakr v Odě-
se, kde upálili několik desítek lidi 
a jak dopadlo vyšetřování. A kdo 
se rozhodl vojensky potlačit 
protestující regiony na východě 
Ukrajiny. Kdo se snažil diskrimino-
vat národnostní menšiny, zejmé-

Názory občanů
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na tu ruskou. Kdopak zlehčoval 
nebezpečí, které se projevilo 
u ukrajinských nacionalistů hlásící 
se k odkazu Bandery a osvobo-
zeneckému hnutí, které po boku 
nacistického Německa se neštítilo 
páchat ty nejhorší zločiny i proti 
civilistům. Vždy jsem vystupoval 
proti tomu, aby se problémy řešily 
silově vojensky a podporoval jsme 
snahy řešit problémy mírovými 
prostředky, jednáním, nikoliv však 
ultimáty, sankcemi a embargy.

Byl jsem nemile překvapen, když 
mě Seznam.cz trvale zablokoval 
přístup na sociální síť v obecné 
poloze pro porušení smluvních 
podmínek. Konkrétní důvod 
je však postavený na hlavu, kde 
mezi důvody závadnosti příspěv-
ku zazněla argumentace o schva-
lování trestného činu, popírání 
a ospravedlňování genocidy. Můj 
příspěvek, byť vytržený z kontextu, 
který ale nebyl jediný, však pou-
kazoval na činy a kroky, kterých 
se dopustilo ne Rusko nebo rusko-
jazyčné obyvatelstvo, ale ukrajin-
ští nacionalisté a jejich podporo-
vatelé a které předcházely krokům, 
které následně učinilo i Rusko. 
V žádném případě z toho nešlo 
usuzovat, že bych snad z těchto 
důvodů vyjadřoval souhlas s útoky 
Ruské federace na Ukrajinu nebo 
vychvaloval představitele Ruska.

 Naopak rozhodně odsuzuji po-
stup Ruska v případě napadení 
Ukrajiny, ale Rusko není jediný 
viník současné situace. Odmítám 
obvinění, že bych se snad konkrét-
ní kritikou západní demokracie 
dopouštěl nějakého trestného 
činu zejména pokud historie 
i nedávná ukázala, že nikdo není 
dokonalý a každý se rád zaštítí 
dobrými úmysly. A tak je to i s vy-
užíváním propagandy a dezinfor-
mací. Jsem dalek od toho, abych 
si vymýšlel, právě naopak, připo-
mínám fakta, ale právě jako reakci 
na neobjektivní a jednostranné 
soudy diskutérů, kteří hodnotí 
věci jednostranně a mnozí ani ne-
chtějí vědět i pravdy nepříjemné. 
Pokud rezignujeme na objektivní 
diskusi, budeme zakazovat a blo-
kovat i takové, kteří vždy vystupují 
proti násilí, zabíjení, diskriminaci, 
proti překrucování historie a proti 
neobjektivnímu jednostranné-
mu zpravodajství apod. Můžeme 
si o skutečné demokracii jen zdát, 
i když si mnozí neváží ani toho, 
co dnes máme. Co by za to dali 
lidé v jiných částech světa, kde 
se umírá na hlad, nemoci a ozbro-
jené konflikty. Nesouhlasím s trva-
lým zablokováním z důvodů mého 
příspěvku, vytrženého z diskuse, 
který byl jen reakcí na názory ji-
ných. Nic lepšího, než demokracie 
lidstvo nevymyslelo, ovšem demo-
kracii tvoří lidé a ti se dopouštějí 
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Jistě sledujete denní tisk, ale při 
dnešní složité situaci jste možná 
přehlédli, že 30. června 2022 bude 
končit platnost některých našich 
českých bankovek. 

Jsme z doby, kdy každý měl doma 
dobře uloženou malou rezervu 
hotových peněz, proto si je dobře 
prohlédněte.

Nebudou platit bankovky, které 
mají úzký stříbrný proužek. Platné 
bankovky mají proužek širší, který 
při naklonění mění barvu. 

O své peníze nepřijdete ani 
po uvedeném datu, bude možnost 
ještě dva roky vyměnit v bance 
a pak ještě České národní bance. 
Ale proč si komplikovat život.

Platná Končí
platnost

i chyb. Každý režim, ať už je de-
mokratický nebo jiný, se dopouští 
chyb. A kde by lidstvo bylo, kdyby 
se nesnažilo o nápravu a zlepšení 
stavu. Je mi jasné, že i Seznam.
cz je v palbě lidí, kteří zase kritizují 
diskutéry jako já. Musíme věřit, 
že se najde rozumné řešení jak 
v případě Ukrajiny, tak i pro Česko.

Zbraně to nevyřeší a zákazy disku-
tovat už vůbec ne! V tomto smyslu 

komunikuji i s těmi, kteří mne 
zablokovali. Jsem na straně oby-
čejných Ukrajinců, kteří se stali 
oběťmi mocných. I můj syn posky-
tl ukrajinské rodině přístřeší. Sou-
časná situace současně ukazuje 
na charaktery lidí, kdo je skutečný 
demokrat a kdo si na něj jen hraje. 
Nedopusťme, abychom se nechali 
manipulovat. Lidstvo si zaslouží, 
aby mohlo žít v míru a přátelství.

Karel Žák, Havířov

POZOR - nepřehlédněte
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5. 4.  Vyhlášení Košického vládního programu                    1945

7. 4.  Světový den zdraví

11. 4.  Den mezinárodní solidarity osvobozených

           politických vězňů a bojovníků proti fašismu

           Osvobození koncentračního tábora Buchenwald       1945  

12. 4.  První let člověka do vesmíru - J.A.Gagarin                1961

22. 4.  Narozen V.I.Lenin                                                        1870

           Evropský den proti rasismu

           Mezinárodní den Země  

29. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky                 

30. 4.  Osvobození Ostravy                                                    1945


