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Vážené soudružky a soudruzi,vážení občané, 

 

dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí, kupu 
dobrých přátel kolem sebe a životní optimismus. 

Loňský rok byl ve znamení komunálních voleb, které dopadly pro nás rozporuplně. 
Podařilo se nám sice v Havířově uhájit výsledkově druhé místo, ale tento zdánlivě dobrý 
výsledek v kontextu porovnání se špatnými výsledky komunistů v jiných městech a 
obcích ČR, znamenal v praxi velkou ztrátu reálných mandátů a setrvání v opozici. Náš 
volební program byl pečlivě připraven a reflektoval současné potřeby občanů města 
Havířova. Bohužel, mediální masáž z tzv. velké politiky se výsledkově přenesla i do 
výsledků voleb komunálních. Co naplat, občan rozhodl a nám nezbývá nic jiného, než tuto 
skutečnost přijmout, respektovat a naučit se s ní žít. Co je však důležité, je nepodléhat 
skepsi, protože pohled do historie ukazuje, že nic není věčné a neměnné, ale naopak, že 
změny přicházejí velice často neočekávaně rychle a živelně. 

Nejsem si jist, zda současné vedení města má nějakou ideu, jak dále rozvíjet naše krásné 
město. Jsem si však jist, že mnoho velkých mužů a žen komunistické historie našeho 
města Havířova tuto ideu mělo a různými způsoby ve své době formulovali soubory 
moudrých principů vzájemného soužití, k nimž je dobré se vždy znovu vracet a které je 
potřeba si připomínat, rozvíjet, šířit či promítat do svých životů a do své práce. K těmto 
principům patří odpovědnost nejen za sebe a k sobě, ale i za své spoluobčany. Myslím si, 
že tady na komunální úrovni nemusíme mluvit v každé větě o národu či národních 
zájmech, ale o to více bychom se měli zabývat svými bližními, ať už v naší ulici, či na 
druhém konci města. Naší zemi vskutku asi nejlépe posloužíme tím, že se budeme tady ve 
městě chovat k sobě slušně navzájem. Možná pokora, zájem o druhé, lidská odpovědnost 
a smysl pro spravedlnost, solidarita by měli být tím, co lze nazvat ideou českého státu! 

Bohužel polistopadový vývoj v naší zemi se zdá být pro tuto chvíli zdánlivě nezvratný. To 
ale neznamená, že naše úkoly končí. Právě naopak!  Znovu a znovu je třeba si připomínat, 
že revoluce nespočívá jen ve vytvoření určité struktury řízení státu, ale též v duchu, 
lidském obsahu, smyslu a ideálech, jimž má tato struktura sloužit. V našem případě to 
mimo jiné znamená, že je třeba znovu a znovu stavět hráze bezohlednosti skryté za 
praporem tvorby zisku či pokusům vyvolávat v lidech strach ze svobodného projevu či 
svobodného sdružování se, například v odborech. znovu je třeba posilovat autoritu a 
nezávislost těchto organizací, jež jsou praktickým garantem spravedlnosti. Je potřeba mít 
vždy na paměti, že zde existují určité skupiny lidí, které jsou připraveny obohacovat se na 
úkor ostatních a usilovat přitom o beztrestnost či dokonce politické krytí. Nesmíme tomu 
jen odevzdaně přihlížet! 

Vím, snadno se to říká a těžko realizuje, ale copak můžeme jenom odevzdaně čekat co 
přijde ? Určitě ne, protože s každým novým dnem, východem slunce, přichází nové výzvy, 
s kterými se musíme poprat, abychom pak mohli na konci dlouhého dne usínat s pocitem 
dobře vykonaného díla a očekáváním věcí budoucích.  

 Přeji  vám všem  mnoho každodenního elánu a radosti ze života. 

 Daniel Pawlas, poslanec PČR, 
 předseda MěV KSČM, Havířov 
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Informace z posledního zastupitelstva roku 2018 

 
 

V pondělí 17. prosince se naposledy v tomto roce sešli v KD Radost zastupitelé našeho města. Na 
programu bylo především rozhodování o rozpočtu města na rok 2019. Jednotlivé body byly schváleny 
bez diskuze. Když přišlo na řadu jednání o penězích pro havířovský Zámek, který je nově v provozu 
Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ), vyvolalo to vlnu nevole a kritiky. 

Vystoupila Darja Tomaniecová (SPD) a argumentovala tím, že když se Zámek převáděl pod SSRZ, tak 
nejde kontrolovat, jak se peníze utrácejí, a proto SPD bude hlasovat proti. 

Podobně argumentoval i náš zastupitel Eduard Heczko :„Meziročně dochází k navyšování  příspěvku 
pro SSRZ. Hospodaření není průhledné. Nyní požadují 630 000 Kč a kdo ví, jak to bude v budoucnosti. 
Navyšování příspěvku pro krytí ztrát Zámku by mělo být projednáváno ve finančním výboru. Očekával 
bych, že SSRZ nebo někdo z Rady nebo Vy, pane primátore, nám řeknete v jakém  postavení Zámek je. 
My budeme hlasovat proti". 

Od neuvolněného primátora Josefa Bělici (ANO) se nám dostala vyhýbavá odpověď. A, to už o něčem 
vypovídá. Bylo nám sděleno, že Zámek spadá pod příspěvkovou organizaci SSRZ, která má svého 
ředitele a organizační strukturu. Už půl roku není Zámek s.r.o., ale v Zámku má město obřadní síň a  
využívá ho i k jiným akcím. 

Na řadu přišlo i jednání o zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy Petřvaldská v Havířově, kdy se 
zkomplikoval život jak pedagogům, tak dětem z důvodu stavebních prací. Naše zastupitelka Milada 
Halíková, která má velké zkušenosti s pedagogickou prací, navrhovala, aby se odměna ze 43 000 Kč 
zvedla na 86 000 Kč, protože jsme jim nesmírně zkomplikovali život tím, že výběr stavebních firem měl 
být řízen tak, aby byly práce prováděny v době prázdnin. Realizace se prodloužila o 2 měsíce a děti za 
doprovodu svých pedagogů přejížděli přes půl města, aby se zajistila výuka. Ptala se, jaké byly uvalené 
sankce kvůli nedodržení termínu a kvality. Jaká opatření byla přijata, aby se tohle už neopakovalo? 

Primátor  Josef Bělica argumentoval tím, že Rada města zajistila autobus a na straně firmy nevidí 
pochybení. 

Jana Feberová (ČSSD), která je náměstkyně primátora pro školství a kulturu je toho názoru, že odměna 
je adekvátní a na jednání vyšli paní ředitelce MŠ Petřvaldská vstříc. 

Návrh naší zastupitelky za KSČM Milady Halíkové nebyl schválen. 

Dále se  jednalo  o rozpočtu města. Náš zastupitel Eduard Heczko hodnotil:“ Myslím si, že návrh 
rozpočtu je umírněný, což je dobře, ale na druhé straně ne vždy jsme dávali některé položky na 
maximální výši a některé položky se rozpočtovat nedají. Saldo je příznivé, i když je negativní, dá se 
pokrýt z rezerv. Ale chybí nám tam rekonstrukce školy Mánesova. Před volbami jsme uskutečnili petici za 
urychlenou výstavbu domova pro seniory, kterou podepsalo 1583 občanů. Proto návrh rozpočtu 
nemůžeme podpořit". 

"I pro nás je Mánesova prioritou, ale nemáme oněch zhruba 300 milionů. O financování stále jednáme," 
odpověděl náměstek primátora Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). 

Opět jsme se mohli přesvědčit, že pokud něco navrhne KSČM, která vždy myslí především na občany 
města, tak už to z principu neprojde. Na naše otázky se nám dostávají vyhýbavé odpovědi. Nevzdáváme 

se. Nadále budeme za vás bojovat. 

 

Markéta Fikáčková, Mgr.Radek Kupczak 
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Ještě na chviličku zpátky do loňského roku ………. 

  

Tradičně se v prosinci scházejí dvě základní organizace KSČM v Havířově. Jsou to ZO 49 
(předsedkyně Dagmar Racková) a  ZO 51 (předseda Vladislav Fukala). Nebylo to jiné ani 
v prosinci 2018, kdy se 5. prosince na společné akci setkali členové těchto ZO, ale i přizvaní 
hosté. Zúčastnili se  zástupce MěV KSČM,  zastupitel Radek Kupczak, předseda SONu ing. 
Karel Žák, členky ZO ČSŽ č. 5 a dlouholetá sympatizantka a věrná návštěvnice akcí Marie. 

V první části byly projednány všechny záležitosti organizací, přítomní si vyslechli hodnocení 
činnosti a  schválili plány práce pro příští rok, zajímavé byly informace ze zasedání městského 
zastupitelstva. Po diskuzi a schválení usnesení ukončil předseda Fukala oficiální část  a začala 
část druhá, které se říká Mikulášská.  

Tentokráte ale Mikuláš s čertem nepřišli. Byli omluveni, pracují prý jinde. Zato ale byla bohatší 
kulturní vložka. Spojili se totiž hudebník (Jarek Jeziorski) s recitátorkou a krátké pásmo koled a 
vánočních veršů se skutečně moc líbilo. 

Mikulášskou nadílku – rozdávání dárků –  také zdárně zvládli předseda  a předsedkyně ZO se 
svými pomocníky. Jako vždy byla připravena soutěž. Tentokráte měli všichni uhádnout počet 
ořechů v sítěnné tašce. Výhra – ořechy – se jistě v tomto předvánočním období budou hodit.  

U malého občerstvení, které členky organizací připravily a při poslechu oblíbených melodií, se 
moc hezky sedělo, zpívalo a někteří si i s chutí zatančili. 

Organizátoři si mohou zapsat zdárnou akci a my ostatní děkujeme za pozvání a přejeme mnoho 
dalších zdařilých setkání. 

Marie 
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                    Termíny zasedání MěV KSČM v I. pololetí 2019 

 
21.ledna 

 

18.února 

 

18.března 

 

15.dubna 

 

20.května 

 

17.června 

 
                                               Začátek vždy v 17:00 hod. 

 
                                           Porady předsedů 

 
7.ledna 

4.února 

4.března 

1.dubna 

6.května 

3.června 

 

                                                Začátek vždy v 16:00 hod. 

 
 

 

Zasedání  zastupitelstva města Havířova 2019 

 

                                                      4. zasedání ZMH - 28.ledna 

                                                      5. zasedání ZMH - 4.března 

                                                      6. zasedání ZMH - 29.dubna 

                                                      7. zasedání ZMH - 24.června 

                                                      8. zasedání ZMH - 23.září 

                                                      9. zasedání ZMH - 16.prosince 
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Seznam akcí v roce 2019 

 

 
 

Připraveno dle již známých nebo předpokládaných termínů 
 

Aktuálně:  
J.Wycliff: Když byla kdysi církev obdařena majetkem, mělo to ten účel, aby kněží byli pouze 
správci majetku chudých, sami však měli žít střídmě. 
 

 

 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 

 

******************************************************************************************************************** 
Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům 

Telefon: 596 436 357,  E-mail: mv.havirov@kscm.cz,  www.kscmhavirov.cz 
uzávěrka příštího čísla 31. 1. 2019 –  2 . číslo vyjde 5. 2. 2019*** NEPRODEJNÉ*** 

 

 
19. 1. 2019 

 
Ples od 19.00 hod v prostorách PZKO, 

Na Zborůvce, Havířov – Bludovice 
 

 
18. 2. 2019 

 
Setkání s levicovými subjekty 

 
 

7. 3. 2019 

 
 

KD Petra Bezruče MDŽ pro ženy Havířova od 16.00 hod. 
 

 
13. 4. 2019 

 
Jarní veselice od 19 hod.. v  PZKO Havířov – Bludovice 

 
1. 5. 2019 

 
Májové oslavy v  PZKO, 

Na Zborůvce, Havířov – Bludovice od 14.00 hod. 
 

 
2. 5. 2019 

 
Pietní akt – Havířov – Prostřední Suchá 

 

 
10. 8. 2019 

 
Nohejbal o Putovní pohár Klubu zastupitelů KSČM 

 

 
19. 10. 2019 

 

 
Vinobraní v prostorách PZKO, 

Na Zborůvce, Havířov – Bludovice 
 

 
31. 10. 2019 

 
Kladení květin Havířov – Prostřední Suchá 

 

 
22. 11. 2019 

 
Závěrečný aktiv funkcionářů 

 

mailto:mv.havirov@kscm.cz

