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

 
S CHUTÍ DO TOHO A PŮL JE HOTOVO… 

 

takto lze pohlédnout na právě uplynulé dny našich školáků, kteří se v nich dočkali zhodnocení 
své práce za první pololetí letošního školního roku.  

Utichlo bitevní pole mezi učiteli a žáky, aby po krátkém nabírání dechu během pololetních 
prázdnin a sečtení všech škod na obou stranách, rozhořel se opět boj, jenž po staletí nemá 
poražených, nýbrž pouze vítězů:  

 žáků, kteří vstupují do života vybaveni novými a pot řebnými znalostmi, bohatší o 
zkušenosti své i svých u čitelů,  

 učitelů, kteří si krátce vychutnávají pocit z pln ění svého poslání a zjiš ťujících, že 
i letos je jejich sv ěřenci dokázali obohatit.   

Prvňáčci zjistili, že již dokáží ovládnout svou ručku tak, aby dokázala namalovat do tenkých 
linek sešitů své jméno, že umí spočítat, jak dlouho ještě musí šetřit, aby počet penízků v jejich 
pokladničkách stačil na vysněnou hračku či něco jiného. Ví, jak rychle zdolat schody do třídy, 
aby byli prvními, koho paní učitelka ráno uvidí. A také se již spřátelili s přestávkami, věčnými 
protivnicemi vyučovacích hodin, díky nimž získávají nové přátele a zkušenosti. 

Starší děti bedlivě zjišťovaly, kde případně učitelé nalezli skulinku v jejich vědomostech, 
schopnostech a dovednostech. A již spřádají plány, jak toto v blízké budoucnosti napravit. 

Ti nejstarší však pociťují tíhu neznámého, která je tím větší, čím bližší je termín podávání 
přihlášek ke středoškolskému studiu. Mnozí si uvědomili, že ono stokrát opakované:  
„Uč se, nebo bude h ůř!“  je pravdou mnohem skutečnější, než se zdálo. Zjistili, že i škola 
hrou je dokázala připravit na to, aby v životě obstáli a byli  správnými lidmi. 

No a učitelé? Ti s novým nádechem nabrali sil a elánu, aby i druhé pololetí bylo tak 
namáhavé a přece krásné, jako to první. 

Přejme tedy jim, žákům i pedagogům, aby jejich vzájemný boj ukázal se být tou správnou 
formou spolupráce, díky níž posunou pomyslnou káru vzdělání zase o kus dál. 

S chutí do toho, a ť na konci je hotovo.    

Tomáš Ptáček, člen RMH 

 
*********************************** 
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K úmrtí Miloslava Ransdorfa    

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy 
s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek  
22. ledna 2016 náhle zemřel dlouholetý funkcionář 
KSČM, bývalý poslanec PS PČR a současný 
poslanec Evropského parlamentu 
 
 PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.   
 
KSČM ztrácí v Miloslavu Ransdorfovi dlouholetého politického intelektuála. 
 

Politický život s sebou přináší řadu diskusí, výměnu názorů i případných nedorozumění. 
Miloslav Ransdorf si vždy za svými názory stál, i když mnohokrát proti většině. Jeho 
přirozeností bylo pomáhat lidem bez ohledu na jejich postavení a společenské zařazení.  

  

Výkonný výbor ÚV KS ČM vyjad řuje hlubokou soustrast rodin ě a všem poz ůstalým.  

My, komunisté z Haví řova, se p řipojujeme. 

 

 

 

 

 

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

Ještě jsme společně večer seděli a rozebírali další postupy naší práce v Evropském 
parlamentu. Dnes nastal šok. Po informaci, že je Míla v nemocnici a následně o jeho úmrtí. 
Stále to nemůžeme pochopit. Kamarád, spolustraník, spolubojovník Míla. Znali jsme se příliš 
dlouho na to, aby každé slovo navíc nebylo příliš laciné. Budou nám chybět jeho pohotové 
slovní obraty, bonmoty, citáty klasiků i jeho jazykové znalosti. Nechce se uvěřit, ale i takový 
život je a musíme se s touto skutečností smířit.  

Mílo, děkujeme ti za všechnu práci. Čest Tvé památce!  
 
Kateřina KONEČNÁ, Jiří MAŠTÁLKA 

Autor:  Mediální úsek ÚV KSČM Zdroj:  Mediální úsek ÚV KSČM  
 
 



 3 

 

Dvacet pět let Komunistické strany Čech a Moravy 
Vybráno z příspěvku s. Kojzara v Naší Pravdě 

(Pokračování z čísla 12/2015 a 1/2016) 
  
V. sjezd KS ČM ve dnech 15. až 16. května 1999 ve Žďáru nad Sázavou lze hodnotit jako 
stabilizační a bilanční. Konstatoval, že záměrem strany bylo směrovat politické výstupy víc k 
obecně zajímavým a prospěšným tématům, spolupracovat s občanskými společnostmi, což 
mělo vyjádřit heslo „Jiní o lidech, my s lidmi“.   
 

Do vedení byli zvoleni předseda Miroslav Grebeníček, Vlastimil Balín se stal prvním 
místopředsedou s odpovědností za práci okresních organizací, Zuzka Rujbrová za územní 
politiku a volby a Jiří Dolejš za odborné zázemí. Místopředsedou pro řízení ekonomiky zůstal 
Václav Exner, pro zahraniční styky Miloslav Ransdorf a v čele Ústřední revizní komise pak 
Otakar Zmítko. Novou předsedkyní Ústřední rozhodčí komise byla zvolena Dana Hrábková.  
 

Ve volbách v roce 2002 do Poslanecké sněmovny získala KSČM 18,51, a tím 41 mandátů. 
Ve společnosti sílil požadavek společné levicové vlády ČSSD a KSČM jako reakce na 
nespokojenost společnosti s opoziční smlouvou. Nicméně ČSSD pod vedením Vladimíra 
Špidly vstoupila do koalice s pravicí.  
Zatímco v roce 2000 KSČM neobhájila jeden mandát v Senátu, o dva roky pozd ěji byl 
zvolen v Karviné Eduard Matykiewicz , a tudíž si strana zachovala tři mandáty.  
 

V pořadí VI. sjezd KSČM se konal v Českých Budějovicích ve dnech 15. až 16. května 2004. 
Tento sjezd zaujal stanovisko k celé řadě společenských problémů - vnitropolitických i 
zahraničněpolitických. Nejvýznamnějším dokumentem sjezdu byl střednědobý program 
KSČM pod názvem „Nad ěje pro ČR“ .  
 

Jako reakci na antikomunistické útoky strana zdůraznila, že socialismu chce dosáhnout 
demokratickou cestou a odmítla směrem do minulosti, současnosti i budoucnosti praxi, která 
připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, represi za názory a kult osobnosti. 
KSČM se vyslovila pro politiku ekonomického oživení, prosazování a obrany nutných 
sociálních jistot, pro překonávání zaostávání ČR za světem. Předsedou byl opět zvolen 
Miroslav Grebeníček, místopředsedy se stali Jiří Dolejš pro odborné zázemí, Václav Exner 
pro zahraničí a nově přibyli Karel Klimša pro stranickou práci i volby, František Toman pro 
ekonomiku a Vojtěch Filip pro regionální a komunální politiku. Předsedy ÚRK a ÚRoK byli 
nadále Otakar Zmítko a znovu i Zdeněk Levý.  
V průběhu mezi sjezdového období  nicméně nastaly změny - v roce 2005  rezignoval 
Miroslav Grebeníček a do čela KSČM byl zvolen Vojt ěch Filip . Koncem roku 2006 na funkci 
místopředsedy pro zahraničí rezignoval Václav Exner a byl nahrazen Jiřím Maštálkou, 
zemřelého Františka Tomana nahradil ve funkci místopředsedy pro ekonomiku Čeněk Milota.  
 

Na jaře 2004 občané poprvé volili do Evropského parlamentu a KSČM přinesly tyto volby 
úspěch v podobě šesti mandátů.  
 

Na podzim 2004 postoupilo do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR hned devět 
kandidátů, zvolen nakonec byl jen Vlastimil Balín (Most).  
V roce 2006 stranu zasáhl volební neúspěch způsobený další polarizací politického života, 
ale i určitou krizí v sociální demokracii. KSČM v žebříčku stran skončila na čtvrtém místě s 
12,81  (26 mandátů).  
Vládní krize těžce poškozovala především ČSSD a nakonec vyústila v nástup Topolánkovy 
pravicové vlády připravující »reformy«. Propukla velká finanční krize, která zasáhla jednu 
oblast i zemi za druhou, ČR nevyjímaje.  
 
(Pokračování z historie naší strany v příštím čísle) 
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Miroslav Florián:  
Komunisté si nemohou nic lhát. Čeká je dlouhá, od říkavá sm ěna. 
Budoucnost však nebyla poražena. 

60 let ve straně…… 

V lidském životě jsou  některé dny trošku jiné než ty ostatní. 
A pak se slaví jmeniny, narozeniny, různá výročí. A jedno 
takové zvláštní – ne rodinné – mám letos i já. V únoru totiž 
uplyne již celých 60 let ode dne, kdy jsem byla přijata za 
členku Komunistické strany Československa. Tož jsem si 
trošku zavzpomínala. 

Vyrůstala jsem v rodině naprosto nepolitické. Ono není divu – šest dětí, otec občas bez 
zaměstnání, rodiče tedy měli dost starostí na to, aby jim politika byla lhostejná. 

Teprve po nástupu na gymnázium jsem se setkala s tím, že nějaká politika opravdu existuje. 
Zásluhou pana profesora občanské nauky jsme se seznamovali s událostmi, které měly vliv 
na změny a vývoj světa a tím i na změny v našem státě. Pan profesor byl člověk velmi 
vzdělaný, studoval na Sorbonně a uměl nám věci opravdu dobře vysvětlit. 

Když vznikl na škole recitační kroužek, přesvědčil mne, ať se stanu jeho sólovou recitátorkou. 
Tak jsem začala jezdit po různých zařízeních, poznávala mnoho lidí a začala jsem se zajímat 
o to, co se kolem děje. 

Po maturitě jsem nastoupila jako začínající učitelka na trojtřídní škole nedaleko Frýdku. Další 
dva členové učitelského „sboru“ byli starší a tak není divu, že jsem postupně zastupovala 
školu všude, kde bylo třeba. Brzy jsem vedla Pionýr, hrála v ochotnickém divadle, nacvičovala 
družstvo na Spartakiádu a nadšeně jsem tančila v místním folklorním souboru. Žádná akce se 
neobešla bez mé recitace. Nevadilo mi to. Domů do Moravské Třebové jsem to měla daleko a 
tak mě tohle všechno těšilo a bavilo. 

Po dvou letech působení na škole jsem se chtěla vrátit někam blíž k domovu. Šla jsem tedy 
na Obecní úřad požádat o doporučení, ale tam mi jasně řekli, že mě nikam nepustí a naopak 
– že mě chtějí přijmout do strany. S tím jsem opravdu nikdy nepočítala. Pokud jsme kdy 
slyšeli nebo četli o komunistech, vždy mi připadali jako výjimeční lidé, kteří dokázali to, co 
druzí ne,  stáli vždy v čele, obětovali své životy. Taková jsem určitě nebyla a na vstup do 
strany jsem ani nepomyslela.  Ale po přemlouvání a přesvědčování lidí, kterých jsme si velmi 
vážila, jsem přihlášku podepsala.  

Na slavnostní schůzi  25. února 1956 jsem byla přijata do vesnické organizace. Samozřejmě 
– schůze začínala krásnou básní –„Být komunistou“, kterou jsem recitovala. Vzpomínám na 
hezké přivítání do řad strany, na krásnou kytičku, kterou jsem dostala. Můj strach, že nebudu 
stačit, byl zbytečný. Pokračovala jsem jenom v tom, co jsem do té  doby stejně dělala. Přibyly 
jen členské schůze. 

Roky utíkaly, ledacos se změnilo. Mnozí členové a členky strany, které 
jsem znala, již nejsou mezi námi, mnozí – a to mrzí více – odešli z našich 
řad po politických změnách. Ale poznala jsem zase nové, kteří  zůstali 
věrni a pracují dál. K nim chci patřit i já a pokud mi to věk a zdraví dovolí, 
chci být nadále platnou členkou naší strany. 

Marie Kročková, členka ZO 45 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  99..  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  

MMĚĚSSTTAA  HHAAVVÍÍŘŘOOVVAA  DDNNEE  2255..  11..  22001166    
 

 
 
V pořadí již deváté zasedání Zastupitelstva města Havířova se konalo 25. 1. 2016 od 13 hod. 
v kulturním domě Radost v Havířově. Vzhledem k tomu, že předchozí zasedání se konalo 
přibližně před měsícem, tak tentokrát bylo na programu pouze 29 bodů, což byl nezvykle 
nízký počet.  
 
Projednávané body byly z pohledu zastupitelů málo kontroverzní a to i z řad opozičních 
zastupitelů.  Projednávání proto probíhalo ve svižném tempu a všechny body schváleného 
programu byly ukončeny ještě před 15.00 hodinou, kdy probíhají interpelace zastupitelů a 
občanů města.  
 
Pro občany města bude možná zajímavá informace o tom, že zastupitelstvo odsouhlasilo 
záměr prodeje pozemku u Haly Slavie pro výstavbu občerstvení KFC. Stavba se nedotkne 
snížení kapacity parkovacích míst na stávajícím parkovišti, které využívají i pacienti 
nemocnice.  

 
Ze zajímavých informací možno uvést i to, že 
ve vyhlášené anketě ke čtyřem návrhům na 
řešení přednádražního prostoru ČD byl občany 
vybrán návrh č. 3 a v tomto roce bude 
zpracována projektová dokumentace se 
záměrem začít stavbu v příštím roce. Počítá se 
s kapacitou 183 parkovacích míst. RMH se 
doporučuje vejít ve styk s ČD (SŘDC) a 
projednat i možnost rekonstrukce nádražního 

prostoru, zejména pak technického vybavení pro snadnější přístup občanů na nástupiště.  
 
V interpelacích pak vystoupila řada zastupitelů i 
občanů města. Všem bude písemně odpovězeno. 
 
Snad nejkurióznější interpelaci předložil občan, 
který si stěžoval na přítomnost nezvaných hostů – 
netopýrů  –  v jeho domě a žádal součinnost 
města, neboť se jedná o chráněné živočichy a 
jejich likvidace je zákonem zakázána.  
 
Součástí interpelací byla i prezentace dosažených 
výsledků v hospodaření MRA, která  
obhospodařuje více jak sedm tisíc městských 
bytů, což bylo možno chápat jako prezentaci, vyvolanou připomínkami zejména opozičních 
zastupitelů. 
 
 
Zastupitelé za KSČM 
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Když přijde nemoc 
 
      ZO KSČM  č. 69 je složená převážně z členů bývalé stranické organizace  na Dole 
Prezident Gottwald v Horní Suché.  Po ukončení činnosti na dole, to je v době přejmenování 
na Důl František, jsme začali schůzovat v různých místech, převážně v restauračních 
prostorách v Horní Suché. Došlo ke značnému úbytku členů, v současné době nás je 14. 
Někteří z Horní Suché, jiní z Havířova, ale i odjinud. Tři z nás jsou „mladí“, ještě neměli 60! 
To, co nás spojuje, jsou p ředevším vzpomínky na doby, kdy jsme usilovali o pln ění 
hospodá řských úkol ů, a snaha o odstran ění nepravostí, které p řináší sou časnost.  

     Stárneme, jako všichni.  Přicházejí různé nemoci, kde je rok 1990?  Dá se říci, že to 
vypadá,  jako by zdraví selhávalo při dosažení určitého věku. Mám několik známých, kteří na 
základě různých konspiračních teorií tvrdí, že NIC  SE  NEDĚJE  NÁHODOU . Zvlášť je to 
podezřelé u mnoha lidí, kteří si naříkají na bolesti kloubů a v křížích, které je donutí ulehnout 
nebo belhat se o berlích a přitom se nejedná o staré lidi. O chřipce víme, že je nakažlivá a jak 
se jí bránit, ale že by byla nakažlivá bolest kolenou? 

     Tahle ztráta mobility má samozřejmě vliv na jednání členských schůzí, na 
usnášeníschopnost.  I přes tato příkoří si lidé váží svého členství v KSČM a jsou rádi, když je 
někdo informuje o životě nejen v základní organizaci, ale i o situaci v celé společnosti, 
protože dorazit na schůzi prostě nešlo. Takové informace se v masmédiích už dlouho 
neobjevují. Výjimkou jsou Haló noviny  (poznámka redakce: snad i náš Zpravodaj). 

     Ten kontakt má význam i v rozhodovacím procesu na úrovni ZO. Pokud totiž dojde při 
hlasování k rovnosti, je nutné, aby se k tomu vyjádřili i ti nepřítomní nemocní. Proto k otázkám 
různých delegování do funkcí, užívání peněz z pokladny a podobně, je jejich vyjádření nutné. 

     Není pochyb, že život v základní organizaci  je pro  činnost celé strany rozhodující.  
Bez uspokojivých vztahů v základních organizacích nelze zajistit kvalitní fungování vyšších 
orgánů KSČM, ani činnost v dalších funkcích z pověření ZO.  Z původně formálních vztahů se 
s odstupem času vyvinou vztahy neformální. Lidé si váží, že někdo projevil zájem o jejich 
trable, například telefonem nebo návštěvou, případně výpomocí.  Prostě kontakt v přiměřené 
míře je nutný. Členové výboru by si m ěli na tuto činnost ud ělat čas. Naše základní 
organizace nejsou bohaté, ale jak říká přísloví – máte-li málo, darujte něco ze svého srdce. 
Vždy jednejme v duchu spolupráce, pochopení a tolerance. 

     Takže významná jubilea členů jako  50 a více let, případně dlouholeté členství v KSČM se 
pravidelně uctívají a mají to v programu nejen ZO, ale i MěV KSČM Havířov. 

 
 
 
Jiří Ferdián,                                                     
předseda 69. ZO KSČM 
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Zeptali jsme JUDr. Bronislava Bujoka,   
předsedy ob čanské komise č. 7 – Havířov - Podlesí: 
 

Známe Tě jako místop ředsedu M ěstského výboru KS ČM 
v Havířově, mnozí si ješt ě vzpomenou, že jsi byl nám ěstkem 
primátora pro sociální rozvoj.  Do Tvé p ůsobnosti spadalo ovšem 
také školství, kultura a sport.  
V lednu 2016 jsi byl Radou m ěsta jmenován p ředsedou nov ě 
utvo řené občanské komise. 
 
Kolik má naše m ěsto ob čanských komisí  a co je náplní jejich 
činností?  

Rada města zřizuje občanské komise zpravidla v odlehlých částech města, aby si zajistila 
kontakt s tamními občany a  poznala jejich problémy.  V současné době pracuje již sedm 
komisí a to:   OK č.1 Havířov - Bludovice, OK č.2 Havířov - Dolní Datyně,  OK č.3 Havířov - 
Dolní Suchá,  OK č.4 Havířov - Prostřední Suchá,   OK č.5 Havířov - Šumbark,  OK č.6 
Havířov - Životice a  nyní Občanská komise č. 7 Havířov - Podlesí. 
 
Občanská komise je iniciativním a poradním orgánem  Rady města Havířova v oblastech 
spojených s životem občanů v části města, pro kterou je zřízena. 
 
Zabývá se zejména :  

- dlouhodobým rozvojem části města 
- potřebami občanů zejména na úseku veřejného pořádku, značení ulic, bezpečnosti 

občanů a informovanosti občanů 
- potřebami oprav a investic na majetku města 
- zlepšením vzhledu a životních podmínek části města 
- dopravní obslužností a dopravním značením 
- městskou zelení a mobiliářem 
- svozem odpadu vč. termínů a místa přistavení velkokapacitních kontejnerů 
- veřejným osvětlením 
- údržbou vozovek a chodníků ve správě města. 

 

Co nám m ůžeš o komisi prozradit ? 
 

Je devítičlenná a za KSČM je v ní vedle mne s. Iva Tomanová.  Komise se již sešla na prvním 
jednáni, stanovila plán jednání na 1. pololetí s tím,  že se budeme scházet nejméně  třikrát za 
pololetí a dále dle potřeby v souvislosti s vyjadřováním se k investičním akcím v naší lokalitě. 
Seznam členů komise je na internetových stránkách města a můžete se na ně obracet se 
svými připomínkami a dotazy,  
  
Myslíš si, že tato činnost bude p řínosem pro práci m ěstské organizace KS ČM? 
 
Náš volební program je sestavován na základně potřeb občanů města. Vycházíme při tom 
z připomínek našich členů na stranických jednáních 12 základních organizací, na besedách 
s občany i z osobního styku. Činností v občanské komisi se otevírá další možnost poznat 
potřeby občanů, pomoci je řešit a naplňovat tak naše heslo S LIDMI PRO LIDI . 
 

 
Děkuji za odpov ědi a p řeji, ať se Ti  práce v komisi da ří a ať je opravdu p řínosem pro 
občany Haví řova – Podlesí.  
 
Rozhovor vedla Ruda Treichelová, členka tiskové komise 
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P l e s  
I letos proběhl  30. ledna již tradiční třešničkový 
ples, který organizuje Městský výbor KSČM 

nejen pro své členy, ale i příznivce.  Vyprodaný velký i malý sál  
svědčí o jeho oblibě. 

Hosty přivítal předseda MěV, popřál všem dobrou zábavu, taktéž 
přivítal i návštěvu koaličních partnerů z ANO.   

Ke každému pořádnému plesu patří i 
předtančení a letos se opravdu 
vydařilo. Zatančit nám přišli mistři 
republiky ve třídě Junior 2 
v latinskoamerických tancích Daniel 
Braš a Frances Převorová. 

Vystoupení se velmi líbilo, avšak i 
všichni účastníci, kteří to tak dobře 
neovládají,  si rádi zatančili při hudbě 
Duo Cherry ve velkém sále nebo 
diskotéce Karla Chrápka v malém sále, 
kde zejména mladší osazenstvo  vytvořilo dobrou atmosféru. 

A protože i při tanci vyhládne, připravily naše kuchařinky tradiční 
řízek nebo kuře a nechybělo ani to pivečko nebo štamprlička, což 
taktéž na každý ples patří. 
Bez pomoci celého štábu 

organizátorů, by taková akce nemohla proběhnout, 
proto jim patří poděkování.    

Věříme, že se všichni  těšíme na další ples v roce 2017 
nebo na jiné společenské akce pořádané Městským 
výborem KSČM v Havířově. 

 

Danuše Holeksová 

 
 
 

 
 
 
 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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