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Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
V. ročník 

 

 
 
Šťastný nový rok 2016, zejména pevné zdraví. V sou časné 
dob ě, kdy se celým sv ětem ší ří hněv, zloba a nenávist 
přeji nám všem, abychom do nového roku vyšli spole čně 
po cest ě míru, vzájemné tolerance a porozum ění. 

Hodn ě osobních a pracovních úsp ěchů. 
 
   JUDr. Vojt ěch Filip, p ředseda ÚV KS ČM 

            Praha, prosinec 2015 
 

 

 
*********************************** 
Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nevidí jejich svátečnost. 
 
                                 Ji ří Wolker 
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Čeká nás rok obav i nadějí  
Vstupujeme do nového roku 2016 a jako vždy si přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. A přece 
jako by se nám zároveň vnucovaly i obavy, jestli nebude horší než ten uplynulý. Nelze se 
tomu divit. Lokální konflikty, které oficiální propaganda dříve oslavovala jako tzv. arabské jaro, 
se dostávají až na náš práh. Proto musíme přispět ke zvýšení pocitu bezpečí ve světě 
ohrožovaném terorismem. Nemyslím si, že je proto zapotřebí zbavovat nás práv a vyvolávat 
strach, ale jednat uvážlivě a s plným respektem k ústavnímu pořádku. 

KSČM od počátku upozorňuje, že přílivu uprchlíků je třeba bránit zlepšováním situace v 
zemích, odkud pocházejí. Že na řešení se musí více podílet mocnosti, které rozvrat způsobily. 
ČR sice odmítá povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, ale vláda se nebrání jejich 
dobrovolnému přijímání. To ale podle názoru KSČM nemůže rozhodovat sama, ale vyžádat si 
buď souhlas Poslanecké sněmovny, nebo od občanů v celostátním referendu. To může být 
jedním z důležitých politických témat nadcházejícího roku.  

Obavy a mnohdy i strach řady obyvatel vyplývá také z toho, zda se ti, kteří by se nakonec 
chtěli u nás usídlit, neuzavřou ve svých rodinách a komunitách a nevytvoří enklávy s kulturně 
rozdílnými zvyky. KSČM i kvůli tomu předložila návrh zákona o úředním jazyce České 
republiky, který má mimo jiné motivovat přistěhovalce ke zvládnutí češtiny a seznámení se s 
našimi tradicemi. Zvládnutí našeho jazyka by se mělo stát jednou z podmínek pro udělení 
státního občanství. Vláda tento návrh zákona nepodpořila, ale doufám, že nakonec většina 
poslanců zaujme jiný postoj. I když si mnozí jen pozvolna uvědomují, jednou ze zásadních 
příčin obav z vlny běženců v novém roce je také pocit sociálního ohrožení. V diskusích je 
často vyjádřen povzdechem, že na naše nemocné děti sbíráme víčka, aby mohly absolvovat 
například potřebnou rehabilitaci, a řada důchodců se potácí na pokraji přežití, ale nezvaným 
příchozím bychom rozdávali štědrou rukou. Těm, které opravdu ohrožují válečné konflikty v 
jejich zemích a nemohou pro věk či zdravotní stav bránit postupu tzv. Islámského státu, 
bychom měli podat pomocnou ruku. Ale nesmíme přitom zapomínat na české občany. KSČM 
například prosadila ve sněmovně zvýšení jednorázového příspěvku pro penzisty na 1 200 Kč. 

Začíná zároveň třetí rok programového období 2014 -20, v němž bychom měli čerpat 
stamiliony eur na potřebné projekty i pro zlepšení života v našich městech a obcích. Zatím 
jsme však nevyčerpali ani tu pověstnou korunu. Takže bude zapotřebí pořádně zabrat 
zejména na ministerstvu pro místní rozvoj jako národním koordinačním orgánu. Jinak zase 
budeme jen sčítat miliardy korun, které mohly posloužit, ale zůstaly ležet ladem. 

V roce 2016 by sněmovna měla projednat dva významné zákony, kterými se zabývá výbor 
pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož jsem předsedkyní. Oba by mohly, pokud se 
odstraní dosud sporné otázky, napomoci i ke zrychlení a zlepšení čerpání evropských fondů, 
národních dotačních programů a investiční činnosti obcí a měst. Jedná se o nový zákon o 
zadávání veřejných zakázek a rozsáhlou novelu stavebního zákona. Obce a města trápí 
kontroly různých orgánů často s rozdílnými závěry. I když se kvůli obstrukcím pravice nejvíc 
hovoří o zákonu o elektronické evidenci tržeb, osobně považuji za důležitější připravovaný 
návrh zákona o finančním řízení a kontrole. Je zarážející, že vláda dosud nesplnila 
požadavek sněmovny, která chtěla do konce prvního pololetí roku 2015 předložit analýzu 
systému kontrol ve veřejné správě. Snad se tedy dočkáme v roce 2016.  

Jsem p řesvědčena, že do nového roku bychom m ěli vkro čit s nad ějemi.  Nesmíme se 
nechat zahltit strachem, který by svázal naše životy. Můžeme přece hodně dokázat pro naše 
bezprostřední okolí i pro celou zemi. 

Za hlavní považuji získat co nejvíce ob čanů pro to, aby v krajských volbách volili 
KSČM, a tak dali najevo, že jim není lhostejný vlastní  osud, ani osud České republiky. 

 

Milada HALÍKOVÁ, poslankyně  
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  88..  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  

MMĚĚSSTTAA  HHAAVVÍÍŘŘOOVVAA  DDNNEE  1144..  1122..  22001155    
 

 
Osmé zasedání ZMH se konalo dne 14. 12. 2015 od 13 hod. 

v Kulturním domě Radost. V programu bylo zařazeno 47 bodů a tento program byl zastupiteli 
schválen. Jednalo se o poslední zasedání v roce 2015, na kterém byl jako nejdůležitější bod 
zařazen rozpočet na rok 2016. Důležitost tohoto bodu spočívala v tom, že pokud by rozpočet 
na tomto jednání nebyl schválen, hrozilo by městu tak zvané rozpočtové provizorium a řadou 
omezení pro plynulý chod města.  
 
Jako obvykle byl do programu jednání zařazen bod „Interpelace“ a to dvě hodiny po zahájení 
jednání, tj. na 15.00 hod.  pro interpelace ze strany zastupitelů, ale i občanů města Havířova, 
či občanů jiných měst a obcí, kteří mají majetek ve městě. 
 
Jako pevný bod byla zařazena informace koordinátora ODIS s.r.o, která se týkala 
plánovaných zm ěn ve ve řejné hromadné doprav ě v Moravskoslezském kraji , která se 
týká i občanů Havířova, kteří cestují autobusy do Ostravy. Od 28. 2. 2016 dojde k zásadní 
změně s tím, že přestupným místem pro přestup na tramvaje či trolejbusy bude Hranečník. 
V této informaci není prostor pro podrobné změny organizace hromadné dopravy, tak pouze 
upozorňujeme naše občany na tuto změnu a doporučujeme ve vlastním zájmu se s nimi 
podrobněji seznámit. Mělo by dojít ke zrychlení dopravy ve směru na Ostravu nejen 
z Havířova, ale i Karviné, Orlové, či Frýdku-Místku. V některých případech dojde i ke zlevnění 
dopravy.  
 
Projednávání jednotlivých bodů probíhalo bez komplikací a navrhovaná usnesení byla přijata. 
Závěry je možno ověřit na webových stránkách Magistrátu a proto se omezíme pouze na 
podrobnější informaci o Rozpo čtu  na rok 2016 . 
Pro občany Havířova je nejdůležitější informace, že jde o rozpo čet přebytkový . Příjmy jsou 
plánovány ve výši 1,206 mld. Kč a výdaje 1.140 mld. Kč. Vzhledem k růstu ekonomiky státu 
by měly být příjmy o 1,25 % vyšší, snížení příjmu města o 22 mil. Kč budou činit nižší příjmy 
z hracích automatů, které od příštího roku mimo dvou kasin budou zakázány.  
 
Na investice je plánováno 221 mil. Kč, což je o 70 mil. Kč více než v roce 2015. Bude se 
pokračovat v odkanalizování okrajových částí města, další úsek cyklostezky na Žermanickou 
přehradu, rekonstrukci a rozšíření hřbitova na Šumbarku, zateplení škol,  apod. Město počítá 
s přijetím úvěru na výměnu oken ve zbytku městských bytů ve výši 160 mil. Kč. Splátka 
tohoto dluhu začne  v roce 2018. Kromě toho se počítá s další investicí do městských bytů 
s částkou 47 mil. Kč. Zvyšují se prostředky na komunální služby o 5 mil. Kč proti roku 2015. 
 
Zadluženost klesla letos o 142 mil. Kč a v příštím roce se opět počítá se snížením o 112 mil. 
Kč. Na dotace a dary organizacím na sortovní i mimo sportovní činnost se počítá s 33 mil. Kč, 
to je o 300 000 Kč více. 
 
Navržený rozpočet zastupitelstvo schválilo, a to včetně opozičních zastupitelů, což je 
mimořádně důležité a zasluhuje ocenění.  
 
Závěrem této naší informace p řejeme našim ob čanům pevné zdraví a pohodu  
v roce 2016 
 
 
Klub zastupitelů 
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Havířov s p řebytkovým rozpo čtem 
 
(Haló noviny 16. 12. 2015)   

O 65 milionů korun vyšší příjmy než výdaje vykazuje pro rok 2016 rozpočet statutárního 
města Havířov, který schválili jeho zastupitelé. Rozpočet na příští rok je tedy znovu po 
letošním roce přebytkový tak, jak to při nástupu po volbách v minulém roce deklarovali noví 
radní. 

»Chod města v jeho základních potřebách jako jsou osvětlení, MHD, svoz odpadu a další 
bude finančně zajištěn minimálně jako v roce 2015,« uvedl pro Haló noviny strategii 
sestavování rozpočtu ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). Vedení 
Havířova chce dále snižovat zadluženost města, která letos klesla o 142 mil. Kč a s dalšími 
112 mil. Kč se počítá v příštím roce. »Rovněž se snažíme, aby na konci roku 2016 byl na 
účtech účelových fondů dostatek financí pro alternativu, kdyby Havířov vstoupil do roku 2017 
v režimu rozpočtového provizoria,« zdůraznil Heczko s tím, že pro tyto účely je v rozpočtu 
vyhrazeno 80 mil. Kč. Odbory magistrátu mají pro svůj chod zajištěny minimálně stejné 
finance jako letos. Vyšší částky v rozpočtu půjdou na investice nebo odboru komunálních 
služeb na údržbu a opravy v Havířově. 

Příjmy rozpočtu Havířova pro rok 2016 jsou 1,206 miliardy korun, výdaje 
činí 1,140 miliardy. »Příjmy jsou nejvíce ovlivněny položkou sdílených 
daní, které by měly být o jedno a čtvrt procenta vyšší než letos i proto, že 
roste ekonomika státu,« vysvětlil Heczko. Naopak negativně příjmy 
rozpočtu Havířova ovlivní skutečnost, že na jeho území nebudou od ledna 
příštího roku herny, ale pouze dvě kasina, a tak letošní příjem 22 mil. Kč z 
provozu výherních loterijních terminálů nelze očekávat. 

Největší položku v oblasti výdajů tvoří oblast komunálních služeb, na 
kterou je vyčleněno 270 mil. Kč, o pět milionů více než letos. »Na 
investice je vyčleněno dalších 221 milionů, o 70 milionů více než v roce 

2015,« doplnil Heczko. Havířov bude pokračovat v odkanalizování okrajových částí města, 
zateplování objektů škol, výstavbě dalších úseků 
cyklostezky na Žermanickou přehradu, zahájí 
postupnou investici rozšiřování hřbitova na 
Šumbarku. »Chceme realizovat především ty 
akce, které lze částečně financovat z dotací,« 
zdůraznil Heczko. Město se připravuje vzít si v 
roce 2016 úvěr ve výši 160 mil. Kč na dokončení 
výměny oken ve všech městských bytech, který 
pak začne splácet od roku 2018. »Kromě toho 
investujeme do našeho bytového fondu v příštím 
roce dalších 47 milionů, projeví se to na opravách a sanacích bytových domů,« uzavřel 
Heczko. 

Na dotace a dary organizacím na sportovní a mimo sportovní činnost město počítá s částkou 
33 mil. Kč podobně jako letos. 
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Havířov bude spolupracovat s Čínou 
Zastupitelstvo města Havířova  dne 14. 12. 2015 na svém řádném zasedání schválilo 
dokument „Vyjádření záměru“ o navázání přátelství a spolupráce mezi statutárním městem 
Havířovem a čínským městem Nanjing, obvodem Gulou. 

Město Nanjing z Čínské lidové republiky projevilo vážný zájem o navázání spolupráce se 
statutárním městem Havířov. Rada města Havířova na své 24. schůzi dne 21. 10. 2015 vzala 
na vědomí žádost generálního konzula České republiky v Šanghaji hejtmanovi 
Moravskoslezského kraje o navázání partnerských vztahů mezi statutárním městem Havířov 
a čínským městem Nanjing. Pověřila primátora města jednáním o spolupráci se zástupci 
města Nanjing z Číny (usnesení č. 1260/24RM/2015). 

Zástupci města Nanjing z Číny navštívili Havířov ve čtvrtek 26. listopadu 2015. Tento den 
podepsali s městem Havířov dokument „Vyjádření záměru“ ohledně navázání přátelství a 
spolupráce mezi městem Havířov a městem Nanjing, obvodem Gulou. Dokument byl 
podepsán ve dvou vyhotoveních -  v angličtině a čínštině. 

Zastupitelstvo m ěsta Haví řova tento dokument schválilo.    

Alice Hegyi, zastupitelka a radní 

************************************************************* 

Spolupráce s obcemi jiných států § 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných stát ů a být členy mezinárodních sdružení územních 
samosprávných celk ů. Svazky obcí mohou spolupracovat se svazky obcí ji ných stát ů; obsahem 
spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou p ředmětem činnosti svazku obcí, který smlouvu o 
vzájemné spolupráci uzav řel. 

Text smlouvy: 
 

Vyjád ření záměru ohledn ě navázání p řátelství a spolupráce mezi m ěstem Haví řov, Česká republika 
a 

 obvodem Gulou, m ěsto Nanjing, Čínská lidová republika 
 

Město Havířov, Česká republika a obvod Gulou města Nanjing, Čínská lidová republika, v souladu s principem 
přátelství a vzájemnosti a za účelem podpory vzájemného porozumění a přátelství, výměny a spolupráce, po 
důkladném zvážení mají v úmyslu uzavřít Memorandum o porozumění (MOU) na základě Bělehradských zásad 
spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy z roku 2014 a Memoranda o porozumění o posílení 
spolupráce a výměny mezi provincií Jiangsu a Moravskoslezským krajem z roku 2013, a to s cílem realizace 
rozsáhlé spolupráce a výměny v následujících oblastech:   

1. Podpora spolupráce v kultu ře 

Při podepsání MOU obvod Gulou a město Havířov naváží přímý kontakt a mezi oběma stranami bude probíhat 
kulturní výměna, např. vysílání uměleckých delegací a konání kulturních výstav za účelem podpory návštěv 
turistů z obou stran.  

2. Podpora spolupráce ve výrob ě, moderním pr ůmyslu a obchodu 

Obě strany se dohodly poskytovat podporu pro investice realizované na druhé straně a dodávat potřebné 
prostředky pro různé procesy, např. kontroly a schválení, financování atd. Zásadním aspektem spolupráce 
v těchto oblastech je reciprocita a vzájemný prospěch, tj. „win-win“.   

3. Podpora spolupráce ve v ědě, technologii a vzd ělávání 

Obě strany prohloubí výměnu a spolupráci ve vědě, technologii a vzdělávání.  
Město Nanjing poskytne stipendium 1 až 2 osobám z města Havířov pro postgraduální studium  na jistou dobu 
v Nanjing. 

4. Obě strany jmenují p říslušné kontaktní osoby pro zajišt ění vzájemného intenzivního kontaktu a budou 
koordinovat implementaci projekt ů spolupráce. 

5. Sepsáno ve dvou vyhotoveních v čínštin ě a angli čtin ě a oba texty jsou rovnocenné.  
    Toto vyjád ření záměru nabývá ú činnosti ke dni podpisu.   
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Za jasnou dlouhodobou energetickou 
koncepci a odpov ědnost státu 

17. zasedání ÚV KSČM projednalo materiál „Alternativní 
přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce 
ČR“. Je možné ocenit, že vláda konečně tuto aktualizaci 
provedla. KSČM se však domnívá, že takto důležitý a pro 
dlouhou dobu platný materiál nemůže být jen věcí koaliční 

exekutivy, ale pro jeho přesah do dalších volebních období je nutná jasně deklarovaná shoda 
v rámci zvolené politické reprezentace. Závaznost koncepce by se výrazně zvýšila 
schválením v Poslanecké sněmovně PČR. To může být jednou z významných záruk toho, že 
nebudou pokusy měnit státní energetickou koncepci po každých volbách, či dokonce s 
každou novou vládou.  

V této souvislosti KSČM vidí kriticky liknavost a alibistické oddalování rozhodnutí české vlády 
týkající se prolomení, či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Domníváme 
se, že pro celý region jde o velice důležité rozhodnutí, které ovlivní budoucnost jeho obyvatel 
na několik dalších desetiletí. Nechávání občanů, ale i zaměstnanců dotyčných těžebních 
společností v nejistotě neprospívá ani jim, ani české ekonomice a energetice. 

V této souvislosti KS ČM považuje situaci v t ěžební spole čnosti OKD za velmi vážnou ,  
s možností výrazně negativního dopadu na zaměstnanost v tomto již tak nezaměstnaností 
postiženém regionu. Považujeme za nepřijatelné, aby vedení společnosti a její akcionáři 
chtěli částečné řešení přenést na zaměstnance prostřednictvím snižování mzdy, které by 
měla prosadit vláda jednáním s odbory. Pokud majitelé těžební společnosti chtějí od vlády 
jednání nebo finanční prostředky, tak jedině proti převzetí majetkové podstaty samotné 
těžební společnosti. 

Vláda ČR je odpov ědná za prosazení takových řešení dlouhodob ě trvající situace v 
OKD, která  budou sociáln ě přijatelná pro zam ěstnance a nedostanou tento region do 
bezvýchodné situace , když doposud není vytvořen dostatek jiných pracovních příležitostí za 
místa zanikající v uhelném průmyslu. KSČM vyzývá premiéra Sobotku k p řevzetí 
odpov ědnosti za privatizaci OKD a její následky. 

ÚV KSČM 

12. 12. 2015 
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AKTUÁLNĚ: 
 

Občanská válka v Sýrii 

Občanská válka v Sýrii už trvá přes čtyři roky. Prsty v ní má kdo jiný, než největší vývozce 
svobody a demokracie na světě, Spojené státy americké. Zapříčinily nejen samotnou válku, 
ale i její následky, největší uprchlickou krizi v Evropě po 2. světové válce a vznik islámského 
státu, který už má na svědomí stovky životů. Naposledy tragedii v Paříži. Proč ale tato válka 
vznikla a co je v její pozadí? Těch důvodů je několik.  

Syrská emisní banka je ve vlastnictví státu, tzn. že bankovky tiskne Syrská emisní banka 
sama a ne globální bankéři. Objem syrské měny je proto nastaven na potřeby reálné 
ekonomiky, na pracovní trh, na průmyslovou výrobu a na vše, co je ve prospěch lidí v Sýrii. 
To je v ostrém protikladu se západním systémem, který chce získat kontrolu nad emisními 
bankami světa tak, aby jim mohl uměle omezovat hospodářské výdaje a poskytovat 
bezúročné půjčky, které jsou základem nekonečné spirály zadlužování státu. Dluhy státu 
rostou a rostou, až zničí celou zemi. Ovšem toto zadlužováni je nám dnešní propagandou 
prezentováno jako normální. Nutno také podotknout, že Sýrie nemá žádné dluhy u MMF 
(mezinárodní měnový fond), který v podstatě funguje jako daňový úřad pro globální 
mocenskou elitu. Lidé sice nemusí odvádět daně přímo MMF, ale loutkové vlády na provázku 
MMF vymožené daňové příjmy poslušně odvádějí dál. To jsou skutečné příčiny takzvané 
finanční krize, která  „postihla“ Řecko, Španělsko, Irsko atd.. 

 

V Sýrii není dovoleno geneticky 
modifikované osivo (GMO).  Prezident Asad 
zakázal výrobky společnosti Monsanto v 
zájmu zajištění lidského zdraví. Organizace 
typu Monsanto usilují získat světovou 
nadvládu nad potravinovými zdroji. 
Mimochodem, v rámci obsazeni Iráku bylo 
dohodnuto, nasadit v zemi GMO firmy 
Monsanto. Stejný příběh čeká Ukrajinu. 

Sýrie má obrovské zásoby ropy a zemního 
plynu, jak u pobřeží, tak i v samotné zemi. Sýrie se společně s Iránem podílí na výstavbě 
ropovodu a je jasné, že nadnárodním monopolům jako BP, Royal Dutch Shell, Total, atd., z 
něho nic nepoteče. 

Sýrie je jeden z posledních sekulárních muslimských států na středním východě a 
jednoznačně se staví proti sionismu a Izraeli. Vláda Sýrie otevřeně kritizuje Izrael jako stát s 
kriminálními praktikami a rasistickým apartheidem vůči zotročeným Palestincům.  

Plány globální mocenské elity jsou zřejmé: každý musí uznat vůdcovství Izraele. Sýrie to 
odmítá,  tak jako to odmítala Kaddafiho Libye a Saddamův Irák. V Sýrii se považuje za 
nezdvořilé, ptát se lidí na jejích náboženství. S jinými náboženstvími  zacházejí citlivě a 
tolerantně. To nenajdeme ani v USA ani v EU se svou proti islámskou paranoidou. 

To je jen několik důvodů, proč globální elita chce svrhnout legitimně zvoleného prezidenta 
Asada a kolonizovat Sýrii. Situace v zemi se po čtyřech  letech krvavých bojů začala vymykat 
z kontroly, a proto prezident Asad požádal prezidenta Ruska Putina o vojenskou podporu. 
Ruský zásah v Sýrii zamíchal kartami v nově vzniklé situaci a politika USA se ocitla ve slepé 
uličce. Použité ruské high-tech systémy v Sýrii mění světový poměr sil. Základem moderní 
konvenční války je C4i systém, který  vyřadil nervovou soustavu NATO z provozu. A to mj. 
díky několika komplexům Krasucha - 4, rušičkám  SAP-18/SPS-171 (ty byly použity už loni při 
incidentu v Černém moři na torpédoborci Donald Cook), vrtulníkům vybaveným systémem 
Ryčag-AV, špionážnímu plavidlu Prijazovyje, střel s plochou dráhou letu 3M-Kaliber-NK a  
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čerstvě instalovaným raketovým systémem Země-Vzduch S400. Ruská armáda doslova 
vyčistila vzdušný prostor nad Sýrií, hlavně po provokativním sestřeleni SU-24 tureckou 
stíhačkou. 

Současné zásahy proti IS jsou hodnoceny jako vysoce efektivní. Zlikvidováno už bylo 
minimálně 5000 džihadistů, včetně několika velitelů Ahrar el-Sham, Al-Kajdy i Islámského 
chalifatu. Přinejmenším 10000 žoldnéřů uprchlo do Turecka, Iráku a Jordánska. Ruské rakety 
zasáhly a zcela zničily centrální skladiště zbrani v „hlavním měst“ IS Rakka. Úspěšné zásahy 
Ruska proti IS zapříčinily, že Irák a Afghánistán už nepotřebují vedení USA a obracejí se k 
Putinovi!  Wall Street Journal konstatoval prohru zahraniční politiky USA,  kdy Pentagon 
„podcenil“ problémy spojené s bojem proti IS v Sýrii. Předsedkyně Rady Federace RF 
Valentina Matvienková prohlásila, že Rusko projedná politický a vojenský smysl účasti v 
operaci proti IS v Iráku, jestli přijde tato prosba. 

Karta se pomalu obrací a my můžeme jen doufat, že se situace v Sýrii dále nebude 
vyostřovat. Přilévání oleje do ohně ze strany USA a útočného vojenského paktu NATO může 
vyvolat světový konflikt nedozírných následků! Držím palce Syrskému lidu, aby co nejdříve 
mohl žít v klidu a míru ve své vlastní zemi. 

Tomas Candulas, člen MěV 

 

STÁLE AKTUÁLNÍ: 
 
Miliony b ěženců 
 
Miliony běženců z Afriky a Blízkého východu nyní svírají Evropu ve smrtelných kleštích. 
Možná dojde ke zrušení halasně otevíraného Schengenského  prostoru, znovu se staví nejen 
již proklamativně zbořené zdi, ale i ploty z žiletkových drátů. Znovu jsou hlavním artiklem 
propagandy snímky mrtvých dětí. To vše dávno předpověděl 
Muammar Kaddáfí, a proto musel být potupně umučen... V 
době, kdy Kaddáfí přebíral v roce 1969 vládu, patřila Libye k 
nejchudším zemím světa, ale v roce 2011 už měla jako 
nejbohatší africká země nejnižší podíl obyvatel žijících v 
chudobě z celé Afriky. Během jeho vlády stoupla gramotnost z 
10 na 88 procent. Vytvořil zdravotnickou síť na dobré úrovni. 
 
                 Ten, jenž předpověděl stěhování národů, se nechtěl dělit 
                                                                                                                      o ropu a zlato a musel být umučen Břetislav, Olšer (blog.idnes.cz) 

 
 
A je to tady; stěhování národů předpověděl nedávno zavražděný 
libyjský vůdce Muammar Kaddáfí, když v roce 2008 prohlásil: “Proč 
umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné 
atentátníky. Přes 50 milionů muslimů v Evropě ji samo změní za pár 
desítek roků na islámský kontinent…” Muslimy zavražděný 
nizozemský režisér Theo van Gogh k tomu dodal další nadčasový 
výrok: “Multikulturalismus je zdvo řilé ustupování 
roztahova čnému hostu, který vás postupn ě vytěsňuje z vašeho 
příbytku …”  
 
Z internetu vybrala R. Treichelová 
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Dvacet pět let Komunistické strany Čech a Moravy 
Vybráno z příspěvku s. Kojzara v Naší Pravdě 

 
(Pokračování z čísla 12/2015) 
 
Prostějov, 26. června 1993. Vpředvečer mimo řádného sjezdu  podal Jiří Svoboda rezignaci. 
Sjezd řešil dva zásadní momenty:  
 1. definitivní rozhodnutí ve sporu o název a identitu strany,  
 2. vyjádřit se k programu strany.  
Na tomto sjezdu utrpěli stoupenci sociálnědemokratické platformy výraznou porážku. 
Kladenský program byl přijat jako základní program strany, přičemž sjezd znovu odmítl 
změnu názvu.  
 
Nespokojenost s hlasováním vyjádřili nejen někteří delegáti, ale i větší část poslaneckého 
klubu, kteří si založili další stranu - Stranu Levý blok (SLB). Té se podařilo využít tehdejších 
zákonů o rozdělování peněz za volby a díky početnosti poslanců - členů SLB, ovšem 
zvolených za koalici Levý blok, si přivlastnit podstatnou část peněz za úspěšné volby. Strana 
SLB nicméně postupně ztratila význam a nakonec se sloučila se stejně neúspěšnou SDL ve 
Stranu demokratického socialismu.  
 
Sjezd uložil zpracování analýzy minulého systému, do funkce předsedy zvolil Miroslava 
Grebeníčka, místopředsedy se stali Miloslav Ransdorf (pro zahraniční styky), Zdeněk Klanica 
(pro alternativní struktury) a Václav Exner (pro komunální politiku), který byl předsedou 
redukovaného poslaneckého klubu. Předsedou Ústřední revizní komise KSČM zůstal Otakar 
Zmítko, předsedou Ústřední revizní komise KSČM byl zvolen Zdeněk Levý. Tajemníky se stali 
Josef Hlad (pro koordinaci okresních organizací) a Vratislav Novák (pro ekonomiku).  
 
Prostějovský sjezd sjednotil stranu a vytvořil podmínky pro zlepšení práce pro občany. 
Odrazilo se to v komunálních volbách v roce 1994, kdy se KSČM stala třetí nejsilnější stranou 
- nejsilnější ze stran parlamentní opozice (13,59 ).  
 
 
V pořadí IV. sjezd KS ČM se konal v Liberci 2. prosince 1995. Ve svých základních 
materiálech se vyjádřil k širokému spektru domácích i zahraničněpolitických problémů.  
 
Snad nejvýznamnějším obsahovým upřesněním byla úprava definice socialismu z 
kladenského programu v Politické deklaraci, kde se tvůrci nespokojili s pouhým 
konstatováním plurality vlastnictví, ale podtrhli i roli vlastnictví společenského.  
 
Sjezd zvolil do funkce předsedy znovu Miroslava Grebeníčka. Místopředsedy se opětovně 
stali Miloslav Ransdorf, Zdeněk Klanica a Václav Exner, předsedy ÚRK a ÚRoK Otakar 
Zmítko, resp. Zdeněk Levý. Novým se stal jen místopředseda pro komunální politiku Vlastimil 
Balín a tajemník ÚV KSČM Jiří Ernst.  
 
V parlamentních volbách 1996 se KSČM stala t řetí nejsiln ější stranou . Získala 10,33 %  a 
22 mandátů. Před volbami odmítla návrhy na vytvoření Socialistického bloku se stranami, 
které z ní odešly. Volební výsledky tento přístup potvrdily jako prozíravý. V listopadových 
prvních volbách do Senátu Parlamentu ČR získala i první dva senátory: stali se jimi Ladislav 
Drlý (Chomutov), Antonín Petráš (Karviná ). V nadcházejících senátních volbách 1998 
získali mandát Jaroslav Doubrava v Ústí nad Labem a Rostislav Harazin v Bruntále, takže 
KSČM měla dohromady čtyři senátory.  
 
(Pokračování z historie naší strany v příštím čísle) 
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Zeptali jsme Rudy Treichelové, členky tiskové komise p ři MěV: 
 

Naši členové v ědí, že se podílíš na tvorb ě a úprav ě  Zpravodaje M ěV a že jsi 
místop ředsedkyní  ZO č. 61. Já bych T ě ale rád p ředstavil v Tvé další funkci, a to ve 
funkci p ředsedkyn ě Komise školské. Moje první otázka tedy je:  
 
Jak dlouho tuto funkci vykonáváš ?  
Rada města Havířova mě jmenovala dne 3.prosince 2014.Ve funkci jsem tedy teprve jeden rok, ale 
mám pocit, že ji vykonávám snad  tři roky. 

Co nám m ůžeš o komisi prozradit ? 
Je devítičlenná, jsou v ní zastoupeni členové všech politických subjektů v zastupitelstvu, 
z toho jedna zastupitelka. Samozřejmě všichni pracují ve školách nebo školských zařízeních.  
Scházíme se k projednání materiálů pravidelně jedenkrát m ěsíčně, ale byly už i schůzky 
mimořádné, když něco tzv. hořelo. 
 
Kde se scházíte ? 
Zcela výjimečně na radnici. Zasedání probíhají obvykle ve školských  zařízeních - 
v mateřských a základních školách, volnočasových střediscích i na středních školách. Tam 
všude totiž se můžeme o zařízení dovědět  mnohem více. Jaké mají problémy, v čem se jim 
daří. Z toho důvodu také rádi navštěvujeme různé akce těchto zařízení. Koncerty, akademie, 
vernisáže, na které jsme převážně zváni. 
 

Co považuješ v této činnosti za nejnáro čnější ? 
Na úvod musím říct, že komise jsou pouze poradním orgánem  rady m ěsta . Naším 
úkolem je tedy projednat předložené dokumenty a návrhy a buď je doporučit radě ke 
schválení, připomínkovat, nebo nedoporučit. Je na rozhodnutí rady, zda dá na názor členů 
komise - pracovníků ve školství - nebo rozhodne jinak (v komisi o všem hlasujeme , ne vždy 
máme zcela shodný názor). Přiznám se, že pro mě je osobně náročné rozhodování, komu a 
kolik doporučit schválit z požadovaných dotací.  Naším úkolem je pak také sledovat, zda 
schválené dotace byly účelně využity. Nestačím se divit, na co všechno chtějí občanské 
spolky peníze. Kdysi rodiče upekli dort pro vítěze, dnes na to potřebujeme dotaci.  
 
Velmi těžké je pro mě  rozhodování, kdo z  navrhovaných pedagogů má být oceněn městem 
ke Dni učitelů. Zásady oceňování hovoří jasně:  maximálně pět pedagogů, stejný počet  žáků, 
studentů, jeden kolektiv. A přednostně pedagogy MŠ a ZŠ.  Zřizovatelem Základních 
uměleckých škol, gymnázií a dalších středních škol je totiž kraj, nikoliv město. Ovšem pracují 
s havířovskými dětmi. 
Havířov má 18 ZŠ, 26 MŠ, 2  gymnázia,  2 ZUŠ,  několik středních a učňovských škol. Kolik 
to může být pedagogů? Samozřejmě na ocenění města má dosáhnout  jen ten nejlepší 
z dané školy v daný rok. Ale je trapné, když ze sedmi navržených pedagogů musíme dva 
vyřadit. A přitom to jsou učitelé, kteří mají za sebou roky poctivé a náročné práce a ještě se 
dětem věnují mimo vyučování v různých aktivitách, zúčastňují se soutěží, jezdí na výlety, 
zpracovávají projekty…. 
 
Při hodnocení činnosti  školské komise jsem v Radě podala návrh, aby se naši radní 
zamysleli nad těmito počty, které není možné pouze striktně stanovit. V radě máme dva 
pedagogy.  Uvidíme.  
 
Děkuji za odpov ědi a p řeji úsp ěšná další jednání. 
 
Rozhovor vedl Bronislav Bujok, místopředseda MěV 
 
Poznámka redakce: při Radě města Havířov pracuje  20 komisí, z toho 7 občanských. 
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Nejen práce, i zábava ……. 

Mezi ZO KSČM  49  a 51 existuje už mnoho let  spolupráce, dá se říci, že je to již jejich 
tradice. 

Dvakrát v roce totiž pořádají společnou členskou schůzi. Jedna 
bývá v rámci oslav MDŽ, kdy členky dostanou malou pozornost a 
kytičku z předsedovy zahrady, druhá probíhá v předvánočním, 
lépe řečeno, v předmikulášském období. 

Letos se tato akce uskutečnila ve středu 2. prosince. Členky a 
členové obou základních organizací se sešli v banketce Zimního 
stadionu. Byly pozvány i členky ČSŽ ZO 5 a sympatizantka - 
členka jiné ZO KSČM. Přítomným se také představil kandidát do 
krajských voleb, kterého ZO navrhla – Radek Kupczak. 

Po pracovní části, kdy proběhla členská schůze obou organizací, 
přišlo překvapení. Do místnosti vtrhla krásná „čertice“, která podle 
zápisů odměnila nebo napomenula  jednotlivé přítomné. Potom 
následovala nadílka pro všechny. Dárečky byly většinou velmi vtipné, 
užitečné a obdarovaní nešetřili díky. 

K dobré náladě přispělo i hudební vystoupení Jarka Jeziorského a 
samozřejmě i chutné občerstvení, které členky ZO připravily. 

A jako vždy nechyběla soutěž, tentokráte pod názvem „Kurňa, co to 
je ?“ V této oblasti je naprosto nepřekonatelný předseda ZO 51 

V.Fukala, který vždy dovede najít  a připravit  něco, nad čím 
si potom všichni opravdu lámou hlavu. Tentokráte ale byli 
skutečně všichni neúspěšní, neuhodl nikdo i když nás 
organizátor přesvědčoval, že se jedná o předměty, které 
v kuchyni denně používáme. Kdepak! Některé odpovědi 
opravdu vzbudily smích a veselí, ale správné 
nebyly.Odměny tedy dostali ti, kteří se aspoň trošku přiblížili 
pravdě. Vladkovi patří ale i tak velké poděkování  a 
pochvala. 

V dobrém kolektivu a příjemném prostředí čas velmi rychle uběhl a tak, sice neradi, jsme se 
museli rozloučit.  

Děkuji za pěkné odpoledne, přeji všem členům těchto organizací, ať jim spolupráce a chuť se 
bavit vydrží i do dalších let a už teď  se těším na další setkání. 

 

Za účastníky a hosty: M. Kročková 

Foto:  J. Franek 

  

 
 
 
 

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 
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