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Mezinárodní den žen  (MDŽ), při-
padající každoročně na 8. březen, 
je původem socialistický svátek, 
jde však o mezinárodně uzná-
vaný den stanovený Organizací 
spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908. 

Svátek žen byl poprvé slaven  
28. února 1909 po vyhlášení 
Americkou socialistickou stranou. 
Od roku 1911, kdy byl poprvé sla-
ven v Německu, Rakousko-Uher-
sku, Švýcarsku, Dánsku a USA, 
mezi jeho cíle patřilo volební prá-
vo žen, od roku 1975 pak je při-
pomínán jako den mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, 
spravedlnost, mír a rozvoj. 

Demonstrace žen na konci zimy, 
tradičně o nedělích, se nejdříve 
konaly v USA na popud tamní 
Socialistické strany USA.  
Velké shromáždění za volební 
právo žen se konalo 8. března 
1908 v New Yorku. 

Na první mezinárodní ženské 
konferenci Druhé internacionály 
v Kodani v srpnu 1910 prosadila 
německá socialistka Clara Zetki-
nová pořádání mezinárodního 
svátku, tehdy ještě bez určení 
pevného data. 

Datum 8. března se ustálilo 
až po 1. světové válce, zejména 
pod vlivem velké demonstrace 
v Petrohradě roku 1917 těsně 
předcházející únorové revoluci, 
která se konala poslední neděli 
v únoru dle juliánského kalendá-
ře, což odpovídá 8. březnu kalen-
dáře gregoriánského. 

Svátek se rychle rozšířil po celém 
světě.

Vážené soudružky, vážení soudruzi 
a sympatizanti

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
KSČM Havířov
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8. březen
Mezinárodní den žen 

Jednou za rok naše ženy  
 všechny společný den slaví.  

Ten den, 8.březen,  
je známý jako Mezinárodní den žen. 

K tomuto svátku přeje Městský výbor KSČM vše nejlepší.
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Výsledky VOLEB
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Informace z regionálního poradenského centra 

Občanům města Havířova i 
celého regionu je i v tomto roce 
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 – telefonní číslo 777 810 
174 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 12.00 hod. do 18.00 
hod.. V měsíci červenci a srpnu 
osobní konzultace pouze po 
předchozím telefonickém 
nebo 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.

Poskytujeme právní a jiné 
odborné poradenství v oblasti 
bytové problematiky formou 
osobních, e-mailových či 
osobních konzultací.

PORADNA
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Poskytujeme poradenství ve 
věcech vzniku, změny a zániku 
nájemního vztahu.

Zkontrolujeme Vám návrh nové 
nájemní smlouvy, dodatek ke 
smlouvě, návrh na ukončení 
nájmu, výpověď z nájmu.

Poradíme Vám s výpovědí 
z nájmu bytu ze strany 
pronajímatele a seznámíme Vás 
s postupem jejího zákonného 
přezkoumání.

Poskytujeme poradenství ve 
věcech zvyšování nájemného 
a záloh za služby spojených s 
užíváním bytu, ve věcech jistoty 
(kauce) a smluvní pokuty.

Zkontrolujeme Vám vyúčtování 
za služby, zda má náležitosti 
podle zákona č. 67/2013 Sb. 
a poradíme Vám, jak podat 
případné námitky.

Seznámíme Vás se základními 
právy a povinnostmi nájemce a 
pronajímatele.

Poradíme Vám, co dělat, 
když jsou v bytě závady a 
jak postupovat při uplatnění 
příslušných nároků.

Seznámíme Vás s pojmy běžná 
údržba a drobná oprava podle 
nařízení vlády č. 308/2015 Sb., 
které zajišťuje nájemce.

Seznámíme Vás s Vašimi 
zákonnými nároky a s 
postupem jejich uplatnění u 
příslušného státního orgánu.

Poradíme Vám, jak sepsat 
základní návrhy a podání v 
bytových věcech včetně pomoci 
kolem příspěvku na bydlení.

Poskytujeme poradenství 
členům bytových družstev 
a společenství vlastníků 
jednotek.

Poskytujeme základní 
poradenství ve věcech nájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
a pachtu.

PORADNA

Ing. Karel Žák, místopředseda 
Občanské komise č. 5 Havířov-Šumbark volební období 2018 - 2022.

Pomáháme uživatelům bytu



8 ZPRAVODAJ | 1/23

Z nejvýznamnějších postav mezinárodního komunistického hnutí

Eduard Urx 
(29. 1. 1903 - 20. 4. 1942)

Novinář, marxistický teoretik, li-
terární kritik a spisovatel, v letech 
1930 - 1938 redaktor Rudého práva. 
Jeden ze zakladatelů skupiny DAV 
a teoretiků proletářské literatury, 
autor politických úvah a statí, poví-
dek a reportáži ze SSSR (Na socialis-
tických polích).

Byl tím, kdo v říjnu roku 1938 úspěš-
ně provedl přechod KSČ do ilegality,

vynesené na KSČ hned po vzniku 
druhé republiky a společně s Janem 
Zikou, Emanuelem Klímou a bratry 
Synky tvořil nejužší vedení I. ilegál-
ního ústředního výboru strany, když 
oficiální vedení KSČ pod vedením s. 
Gottwalda odešlo do moskevského 
exilu. 

První ilegální ústřední výbor KSČ 
v naší zemi začal ihned provádět 
rozsáhlou redakční činnost a v roce 
1939 organizoval protestní proje-
vy u příležitosti 21. výročí vzniku 
republiky proti německým okupan-
tům. V následující etapě připravoval 
i strategii pro sabotáže v případě na-
padení SSSR Německem. Tu ovšem 
uplatnili až jeho následovníci z II. 

ilegálního 
ÚV, neboť 
členové 
I. ilegální-
ho vedení 
vyjma Jana 
Ziky jsou 
na jaře 
1941 zajati 
gestapem, 
čímž dochá-
zí k rozpuštění celého výboru. Urx 
je nejdříve vězněn s kolegy na Pan-
kráci a poté převezen do Mauthau-
senu, kde byl následně popraven.

Jméno a odkaz soudruha Urxe bo-
hužel v dnešní době zapadly zcela 
do zapomnění. Současná buržoazní 
propaganda úlohu KSČ v druhém 
odboji totiž záměrně bagatelizuje, 
když se snaží tvrdit, že se KSČ zapo-
jila do odboje až po napadení SSSR 
v červnu 1941. Jedná se ovšem o ne-
horáznou lež, neboť Urxův výbor 
byl zadržen už několik měsíců před 
operací Barbarossa a za co jiného, 
než za odbojovou činnost.
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Gustáv Husák, 
se narodil 
v Dúbravce (část 
Bratislavy), prožil 
na vlastní kůži 
těžký život v ča-
sech Habsburské 
monarchie a nově 
se rodící Česko-

slovenské republiky. Těžký život lidí, 
chudobu i hlad, vnímal intenzívně. 
Právě tyto sociální otřesy ho nasmě-
rovaly do KSČ.

V období 2. světové války a fašistic-
kého Slovenského státu patřil mezi 
hlavní představitelé protifašistické-
ho hnutí a vedoucí osobnosti SNP. 
Po 2. světové válce se Husák stal 
obětí politických procesů v těžkých 
50. létech. Byl obviněn z buržoazní-
ho nacionalismu a uvězněn.

Na svobodu se dostal v roce 1960 
a plně rehabilitovaný byl v roce 
1963. Přes negativní zkušenost 
nepřestal věřit socialistickým hod-
notám. Po jeho opětovném aktiv-
ním zapojení do politického života 
se s Alexandrem Dubčekem stal 
jednou z hlavních tváří reformního 
proudu KSČ. Výhodou Husáka bylo, 
že dokázal správně analyzovat glo-
bální procesy, chápal geopolitické 
rozdělení světa Dnes s odstupem 

času už víme, že události v srpnu 
1968 směřovaly k tomu, co se stalo 
v listopadu 1989. Po srpnových udá-
lostech roku 1968 se stal nejvýznam-
nější osobností Československa. 
V létech 1969 až do května 1971 byl 
prvním tajemníkem KSČ a od května 
1971 do roku 1987 byl generálním 
tajemníkem ÚV KSČ. V květnu 1975 
byl zvolený prezidentem republiky 
a setrval až do prosince 1989.

V období, zvaném jako normalizace, 
kdy stál Gustáv Husák v čele sociali-
stického Československa, bylo velmi 
úspěšné - v zemi fungovalo a rozvíje-
lo se národní hospodářství založené 
na rozvinutém průmyslu a země-
dělství, nebyla nezaměstnanost 
a sociální zabezpečení pracujících 
bylo na mnohem lepší úrovní než 
dnes, nemluvě o kultuře a dalších 
oblastech, jejichž tehdejší rozvoj 
je v ostrém protikladu s dnešním 
úpadkem. Dne 24. listopadu 1989 
byl Gustav Husák na vlastní žádost 
uvolněn z ÚV KSČ a 10. prosince 
1989 abdikoval z funkce prezidenta. 
Při své demisi prohlásil, že chyby, 
které se staly, byly chybami lidí 
a ne základních myšlenek socialis-
mu, kterým zůstává nadále věrný.

Zemřel v Bratislavě 18. listopadu 
1991.

Gustáv Husák
(10.1.1913 - 18.11.1991)
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Český novinář, literární a divadelní kritik, pře-
kladatel, politický pracovník a hlavně - sta-
tečný čestný komunista.
Narodil se 23. února 1903 v Praze. Pocházel 
z dělnické rodiny a tak tedy dobře znal pomě-
ry obyčejných lidí.
Už v roce 1921 vstoupil do KSČ. Pracoval jako 
šéfredaktor Tvorby, od roku 1929 pak v re-
dakci Rudého práva a stal se dopisovatelem 
v Moskvě. Obdivoval Sovětský svaz, odmí-
tal jakoukoli kritiku této země. Své dojmy 
a poznatky popsal v knize Země, kde zítra již 
znamená včera
Podával sugestivní zprávy nejen o předmětu 

svého psaní, nýbrž i o sobě samém – a Reportáž psaná na oprátce je vyvrchole-
ním této sebeprezentace.
V letech 1941–1942 byl členem druhého ilegálního ústředního výboru KSČ. 24. 
dubna 1942 byl zatčen v Praze v bytě manželů Jelínkových na adrese U Druž-
stva Ideál 1133/23 (tehdy ulice Chittussiho). Pamětní deska byla z tohoto domu 
po listopadu 1989 městskou částí Praha 4 odstraněna. Roku 1943 odsouzen 
k trestu smrti a poté ve věznici v Berlíně - Plötzensee popraven oběšením.
V roce 2013 byla při příležitosti 110. výročí jeho narození slavnostně znovu od-
halená Fučíkova socha na Olšanských hřbitovech v Praze.

Julius Fučík
(23.2.1903 - 8.9.1943)

Z historických pramenů vybral  
Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
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RUDOLF JASIOK - hrdina našeho regionu
* 8. 2. 1919 (Dolní Suchá, dnrs Havířov)
† 30.9.1944 (pri dedinke Zindranowa)

V době hospodářské krize se rodina 
odstěhovala do SSSR. Tam Rudolf dokončil 
základní školu a vystudoval průmyslovku.

Po napadení Sovětského svazu fašistickým 
Německem jako jeden z prvních 
dobrovolníků vstoupil do Československé 
vojenské jednotky v Buzuluku.

Byl velmi svědomitý, pečlivý voják. Brzy 
se stal velitelem tanku, se kterým se probo-
joval až k Dukle.Tam zničil německou po-
zorovatelnu, ale z boje se nevrátil. Zahynul 
i se svou posádkou. Do rodné země se tedy nevrátil, je pochován 
na vojenském hřbitově na Slovensku u Dukly.

V roce 1946 povýšen do hodnosti kapitána in memoriam. V roce 1948 
byl vyznamenán Sokolovskou pamětní medailí in memoriam. Dále byl 
vyznamenán sovětským Řádem vlastenecké války I. a II. stupně in me-
moriam. V roce 1969 prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou byl 
jmenován hrdinou ČSSR in memoriam.

Jméno Rudolfa Jasioka není zapomenuto. Nese ho Základní škola 
v Havířově - Suché. V jejím vestibulu je umístěna pamětní deska, 
ke které u příležitosti jeho narození a úmrtí přicházejí s kytičkou 
hlavně členky a členové Klubu levicových žen, který nese jméno hrdi-
novy maminky Františky Jasiokové a členové KSČM v Havířově.

ČEST JEJICH PAMÁTCE
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V dějinách lidstva je řada událostí, 
které by neměly být nikdy zapomenu-
ty. Znamenaly vždy hodně pro další 
vývoj situací, světa.
Mezi ně určitě patří i bitva o Stalin-
grad. Probíhala od září 1942 do zimy 
1943, poslední němečtí vojáci se vzda-
li až v březnu 1943
Oběti byly strašné. Město se proměni-
lo v kupu trosek, umírali
jeho obyvatelé, ruští vojáci i útočníci.
Sověti se přes velké ztráty a útrapy 
nevzdali a konečně koncem února 
dosáhli vítězství.

V Německu zavlály černé prapory, byl 
vyhlášen státní smutek se zákazem 
veškerých veřejných akcí (divadlo, 
kino a pod.), ale v Sovětském svazu 
i jiných státech zavládlo velké nadšení 
a radost.
Statečnost, hrdinství sovětského lidu, 
které se zde ukázalo, nesmí být zapo-
menuto.
A poučení by si z toho měli vzít všich-
ni, kteří se snaží měnit dějiny, vnášejí 
mezi národy nepokoje, spory a hlavně 
válečné konflikty.

Bitva u Stalingradu

Z historických pramenů zpracovala Marie
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SPOLEČENSKÝ PLES

V letošním roce jsme se opět vrá-
tili k organizaci dříve tradičního 
plesu pro naše členy a příznivce. 
Co bylo jiné? Spolupracujeme 
při organizování takovéto velké 
akce se Základní organizací KSČM 
z Horních Bludovic, tak jak jsme 
to již učinili při 1. máji nebo vino-
braní.

Naši členové, příznivci i noví 
hosté se na akci výborně bavi-
li. K tanci i poslechu nám hrála 
děvčata z DUO Z&Z BAND, která 
se účastníkům líbila. 

K dobré pohodě přispěla i tra-
diční akce „tombola“, kterou 
jsme zorganizovali díky darům 

členů našich základních organi-
zací i sponzorů. Všichni účastníci 
na losování vždy netrpělivě čekají. 
Aby tanečníci měli sílu na tanec, 
byla připravena i večeře a na sto-
lech byly dle plesových tradic 
koblihy.

Ples by se nemohl konat bez 
našich organizátorů z řad členů, 
kteří vše nezištně zajišťovali pod 
vedením předsedy organizační 
komise Václava Kubelky.

A co dál? Samozřejmě chceme 
obdobný ples připravit i na rok 
2024, ale nejen to. Připravujeme 
v tomto roce i 1. máj a vinobraní.

Těšíme se na Vás.
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Zejména výklad dějin není, podle 
našeho mínění, podrobován objektiv-
nímu zkoumání běžnými vědeckými 
metodami, ale je stále více tendenčně 
podřizován politickým zájmům a po-
třebám vládnoucích struktur.

Za svůj komentář v internetovém po-
řadu je nyní stíhán PhDr. Josef Skála, 
CSc. Dne 1. února 2023 má být s ním 
a dalšími obžalovanými u Obvodního 
soudu pro Prahu 7 zahájeno líčení pro 
veřejné popírání a zpochybňování 
válečného zločinu, čímž mělo dojít 
ke spáchání přečinu popírání, zpochy-
bňování, schvalování a ospravedlňo-
vání genocidia podle § 405 trestního 
zákoníku. 

Dr. Skála vstoupil do diskuse o zlo-
činu tzv. Katyňského masakru, spá-
chanému před více než osmdesáti 
lety. Nepopíral ho, nezpochybňoval, 
neschvaloval, ani ničím neospravedl-
ňoval. Pouze jako historik vystoupil 

s hypotézou, a tím přispěl do sporu 
o jeho interpretaci, což je podstatou 
metodické skepse. Je zneklidňující, 
že skutek formou diskusního pořadu 
je datován dnem 2. července 2020, ale 
k trestnímu stíhání bylo přistoupeno 
až v roce 2022. Tedy krátce poté, kdy 
byla zveřejněna vůle dlouholetého 
člena komunistické strany Dr. Skály 
kandidovat s její podporou na pre-
zidenta České republiky. KSČM zdů-
razňuje, že zakotvená ústavní práva 
a svobody jsou navíc garantovány 
mezinárodními závazky v oblasti lid-
ských práv.

KSČM, která věnuje průběhu zmíně-
ného procesu mimořádnou pozor-
nost, vyšle k jednání své pozorovatele 
a odborníky. Zároveň odsuzuje nyní 
probíhající snahy o kriminalizaci 
svých dalších členů a sympatizantů 
z politických důvodů.

KSČM protestuje proti 
omezování svobody projevu
KSČM vyjadřuje obavy z ohrožení vědeckého bádání a omezení svobo-
dy projevu. Naše vážné znepokojení směřuje především ke společens-
kovědním oborům, kde stát stále častěji uplatňuje různé formy zásahů 
a regulace, včetně represe, a dokonce kriminalizace nositelů názorů, 
které nejsou v souladu s oficiální politikou.
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České mírové hnutí podporuje výzvu Mír a spravedlnost, která požaduje 
mírové řešení probíhajícího konfliktu na Ukrajině.

Její celý text je k dispozici mimo jiné na webu: http://www.mirovehnuti.
cz/2023/01/vyzva-mir-spravedlnost.html

Připojit svůj podpis pod tuto mírovou výzvu je možné elektronicky na 
adrese: https://www.miraspravedlnost.cz/chcipodepsat 
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