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

Dovolte nám, soudružky, milé ženy, abychom
vám jménem Městské organizace KSČM Havířov popřáli vše nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti k Mezinárodnímu dni žen.
MěV KSČM Havířov
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Proč slavit Mezinárodní den žen
„Není svobody, kde není svobodné ženy“

Julius Fučík

V nedávném období, po revoluci v roce 1989, vznikl v České republice u některých politických osobností názor, že Mezinárodní den žen by měl být vymazán z kalendáře, jelikož se
podle jejich názorů mělo jednat o svátek vymyšlený komunisty. Místo něho je třeba se vrátit
k oslavám svátku Dne matek. Naštěstí se tak stalo, jen na krátkou dobu a po nemalých politických tahanicích, byl tento den opět v roce 2003 vrácen do kalendáře jako významný den.
Mezinárodní den žen je pochopitelně svátkem s podstatně delší historií a je podložen řadou
stávek a bojů za práva žen. Navíc jeho počátky přišly do Evropy ze Severní Ameriky, kde byl
poprvé slaven 28. února 1909, po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Teprve o dva
roky později zakotvil v Evropě. Nejdříve v Rakousku a Dánsku, později v Německu, Holandsku a Švédsku. Právě dlouholetý obětavý boj žen za svá práva, ale i za celospolečenské potřeby, který byl poznamenán jejich krví a strádáním, je důvodem, proč je nutno
si tohoto svátku vážit. Přesné datum 8. března, jako rozhodující datum tohoto svátku, bylo
přijato v roce 1922 na památku stávek a demonstrací žen v tehdejším Petrohradě v roce
1917. V současné době má Mezinárodní den žen podporu na celém
světě, snad s výjimkou některých muslimských zemí.
První protestní masové akce žen zaznamenáváme v Severní Americe již
v roce 1829. Historicky doložená je pak stávka z 8. března 1908 v textilní
továrně v New Yorku, kdy 15 tisíc pracovnic žádalo zlepšení pracovních
podmínek a zajištění volebního práva pro ženy. Bohužel tato akce
skončila katastrofou následkem požáru, který vznikl ve fabrice a který
ukončil život 129 stávkujících žen.
DOLORES IBÁRRURI GÓMEZ

V současné době je Mezinárodní den žen uctíván ve většině zemí světa a
je podporován mezinárodními organizacemi i OSN. U příležitosti 50. výročí
MDŽ byla v roce 1960 konferencí v Kodani přijata deklarace o podpoře
politických, ekonomických a sociálních práv žen. Rovněž OSN v roce 2001
v poselství generálního tajemníka u příležitosti MDŽ zdůraznila stálý
požadavek zajištění rovnoprávnosti žen, ale i nezbytnost podílu žen na
udržení míru a bezpečnosti ve světě.
Jožka Jabůrková

Evropský parlament pak zdůraznil orientaci na vzdělávání žen v rozvojových zemích a vyšší
profesní využití vysoké kvalifikace žen z Evropské Unie. Mezinárodní den žen, jak je zřejmé, vychází z jiných kořenů a stanoví si jiné cíle než svátek Dne matek. Oba tyto svátky
však mají své opodstatnění i když nejsou zastupitelné.
Mezinárodní den žen není tedy v současné době pouze dnem oslav a plamenných projevů.
Jde především o zhodnocení toho, jakou měrou bylo dosaženo cílů v stálém a přetrvávajícím požadavku rovnoprávnosti žen a cílů, které jsou stanoveny právě organizacemi státu a
nadnárodními organizacemi. To, že situace není dosud uspokojivá, je zřejmé. Je evidentní,
že kapitalistický společenský řád celou situaci komplikuje. Ve společnosti, kde jediným a
rozhodujícím hlediskem firem a podnikatelů je zisk, zůstává pro ženské organizace,
ale nejen pro ně, řada skutečně složitých a náročných úkolů.
Komunistická strana Čech a Moravy věnuje této problematice, zejména na místní úrovni,
nemalou pozornost. Zvýšení podílu a aktivity žen v politice i pracovním procesu je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu životní úrovně nejen rodin, ale i celé společnosti.
Ing. Bronislav Michejda, člen ZO 68

2

Ke Dni učitelů poněkud jinak
(Jaroslav Kojzar se ptal Marty Semelové a my jsme pro vás
vybrali)
Začněme otázkou, jak charakterizujete naše školství po
Listopadu?
Likvidace všeho, co fungovalo, a namísto toho bezbřehá
liberalizace, chaos, podfinancování, strmý pád kvality
vzdělávání. Došlo k odstátnění školství, zrušena byla jednotná
škola a osnovy, učňovské školství vzalo za své pod heslem
»všichni musí mít maturitu a vysokoškolský diplom«.
Konečně, není se co divit. Střední školy díky způsobu
financování a tomu, kolik jich nově vzniklo, berou každého
uchazeče bez ohledu na znalosti, předpoklady a potřeby pracovního trhu. Výsledek – maturanti a vysokoškoláci, kteří nevědí, kdo byl Karel Čapek, navíc samý manažer, zato techničtí
pracovníci a řemeslníci chybějí. Jako houby po dešti vznikaly soukromé, církevní a alternativní školy zdůrazňující svobodnou výchovu dítěte. Přeloženo do češtiny – samá
práva, žádné povinnosti.
. ….Začalo se používat nepřeberné množství učebnic různé kvality a začala se přemalovávat historie. Vývoj ve společnosti a pokleslá kultura prezentovaná masmédii i politiky vedly k
morální a hodnotové dezorientaci dětí a mládeže.
A dnes?
Neseme důsledky těchto změn. Každá základní škola učí podle svého školního vzdělávacího programu, chybí ročníkové výstupy (tzn. to, co má žák na konci každého ročníku znát a
umět), takže když se žák přestěhuje, nestačí se on ani jeho rodiče divit. Kraje se teď
snaží znovuvzkřísit učňovské a odborné školství a přesvědčit žáky a rodiče, že tyto obory
mají budoucnost. Jenže zájem musí vzniknout dřív – už na základní škole. Bohužel však
většina z nich zrušila školní dílny, kde se děti naučily pracovat s různými materiály a získávaly vztah k oboru a k práci. Na frak dostává také speciální školství, kde se projevuje
permanentní snaha o jeho rušení.
Co konkrétně historie, česká a světová literatura?
Historie se falšuje, učebnice dějepisu jsou plné výmyslů, lží a polopravd. Výuka české a světové literatury na tom není o nic lépe. O mnohých spisovatelích, kteří byli v KSČ nebo
bojovali proti fašismu, se žáci a studenti prakticky nedovědí, zato antikomunistům a
všemožným rádoby spisovatelům je věnován náležitý prostor. Doporučeno využívat
literaturu a webové stránky Konfederace politických vězňů, společnosti Člověk v tísni, Ústavu pro studium totalitních režimů atd.
A pokud jde o vymývání mozků a ideologické ovlivňování prostřednictvím různých vzdělávacích projektů, festivalů a soutěží? Bývají i s lákavými doprovodnými programy a koncerty. V
jejich průběhu vystupují populární zpěváci, herci, moderátoři, výtvarníci, sochaři či sportovci,
kteří nejen svou osobní účastí, ale i vystupováním přispívají k dojmu, že »jediné správné je
být antikomunistou«..
Pozadu nezůstává ani Ústav pro studium totalitních režimů. Ten organizuje kurzy, semináře
a vzdělávání pro učitele dějepisu (zdarma) akreditované ministerstvem školství, zaměřené
například na třetí odboj. Účastníci dostávají osvědčení, didaktické pomůcky.
Významnou součástí ideologického působení na veřejnost, respektive na děti a mládež, jsou
média. Nepřehlédnutelný je přitom prostor věnovaný církvi, především katolické.
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V jakých učebních předmětech se nejvíc projevuje snaha o takovéto ovlivňování dětí
a mládeže?
Jde především o dějepis, český jazyk a literaturu, výchovu k občanství, zeměpis, ale i o
předměty výchovného charakteru, a to na prvním i druhém stupni. Učebnice a pracovní sešity jsou v tématech historie poplatné současné ideologii.
Jaké jsou za této situace možnosti KSČM vysvětlovat pravdivě naše dějiny?
Možnosti, jak omezit nepravdivé politické ovlivňování dětí a mládeže, ale koneckonců i učitelů, jsou velmi omezené. Školy kopírují antikomunistické postoje…. Kdo by mohl ovlivnit
situaci, to jsou sami učitelé a ředitelé škol. Právě oni sehrávají klíčovou roli ve výchovněvzdělávacím procesu. Jejich odbornost, profesionalita, životní postoje a zkušenosti, morální
kvality a politické názory, vztah k žákům, ale i odvaha, jelikož je na ně vyvíjen silný nátlak na
účelový výklad historie i současnosti, jsou velmi významnými faktory. Ovšem je pravda, že
mnozí se záměrně vyhýbají výuce moderních dějin. Někteří si s jejich výkladem nevědí rady
a mají strach, aby »nešlápli vedle«, dalším je tento způsob podání už vyloženě »proti srsti«,
ale nemají odvahu říci vlastní názor.
V rámci Odborné sekce školství ÚV KSČM jsme se snažili na tento stav reagovat. Analyzovali jsme učebnice, zorganizovali semináře a konference, kam jsme přizvali odborníky, učitele a historiky, zpracovali jsme argumentační materiál k výkladu historie.
Velmi významným výstupem byla pak »Výzva odborné sekce k aktivnímu
postoji veřejnosti proti antikomunismu, neonacismu a rasismu«, která se
setkala s širokým zájmem a vyvolala rozsáhlou diskusi. Do ní se zapojila i
Asociace učitelů dějepisu, která, mimo jiné, ve svém prohlášení konstatovala,
že tato výzva, »pranýřující výuku v poválečném období, měla největší ohlas –
nevídaný a u někoho až hysterický – ze strany médií, pracovníků ministerstva
a také různých organizací či institucí, jako je Člověk v tísni, ÚSTR aj.«. Díky
této výzvě se nám podařilo dostat se s našimi názory prakticky do všech
médií.
Jako podstatnou pak vnímám spolupráci s dalšími subjekty, které vnímají jednostranný a
neobjektivní výklad historie. Mám na mysli např. Český svaz bojovníků za svobodu, který v
roce 2013 oslovil poslance Parlamentu ČR s žádostí o podporu rezoluce, kde upozorňují na
překrucování historie, Slovanský výbor, Klub českého pohraničí, Společnost Julia Fučíka či
Společnost Ludvíka Svobody, Asociaci učitelů dějepisu a další subjekty, kterým není lhostejné, že je tu snaha o vymazání paměti národa.

Přejeme všem pedagogům radost z práce a dobrý pocit
ze zvládnutí stále náročnějších úkolů, které jsou na ně
kladeny.
Blahopřejeme vám k vašemu svátku.
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Dvacet pět let Komunistické strany Čech a Moravy
(Vybráno z příspěvku s. Kojzara v Naší Pravdě)
(pokračování z minulých čísel Zpravodaje - závěr)
Ve dnech 17. až 18. května 2008 se sešel v Hradci Králové VII. sjezd KSČM. Přijal řadu
důležitých materiálů - nový střednědobý program Zaměření politiky a hlavní úkoly KSCM v
období mezi VII. a VIII. sjezdem, kde v podstatě shrnul úkoly v různých oblastech proti neoliberálním reformám. Konstatoval, že hrozí společenská krize, a to nejen krize vládnutí,
ale vleklá a hluboká krize společenských a mravních hodnot, a soustavné štěpení
společnosti. Sjezd orientoval stranu na vytváření širokého spojeneckého svazku s občany,
kteří si uvědomují reálné společenské problémy a podporují jejich praktické a konkrétní řešení.
Sjezd zvolil do funkce předsedy Vojtěcha Filipa, potvrdil v čele ÚRK a
ÚRoK Otakara Zmítka a Zdeňka Levého a rozšířil počet místopředsedů
(Leo Luzar - stranická práce, Jiří Dolejš - odborné zázemí, Věra Žežulková
- volby, Jana Bystřická - regionální a komunální politika, Jiří Maštálka zahraničí, Čeněk Milota - ekonomika). V říjnu 2009 rezignovali na své
funkce Jiří Dolejš, který byl nahrazen Stanislavem Grospičem, a Čeněk
Milota, jehož nástupkyní se stala Miloslava Vostrá. Ze zdravotních důvodů
odstoupila z funkce i Jana Bystřická, místopředsedou pro regionální a komunální politiku se
stal Josef Skála.
Novými dvěma senátory za KSČM se stali v Chomutově (doplňovací volby 2007) Václav
Homolka a ve Znojmě (2008) Marta Bayerová. V roce 2009 při volbách do Evropského
parlamentu získala Komunistická strana Čech a Moravy čtyři mandáty.
Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 si strana udržela 26 poslanců a se
ziskem 11,27 obsadila čtvrté místo.
Po těchto volbách došlo k rozhodnutí o snížení počtu místopředsedů - rezignovala Věra Žežulková a odvoláni byli Leo Luzar a Josef Skála. Místopředsedou pro stranickou práci byl
zvolen Milan Bičík, který však začátkem roku 2012 rezignoval.
Osmý sjezd KSČM se sešel ve dnech 19. až 20. května 2012 v Liberci. Do čela ÚV KSČM
byl opět zvolen Vojtěch Filip, prvním místopředsedou se stal Petr Šimůnek, místopředsedy
Jiří Dolejš (odborné zázemí) a Miloslava Vostrá (ekonomika). Do čela Ústřední revizní komise byla zvolena Zdeňka Lišková a předsedou Ústřední rozhodčí komise zůstal Zdeněk Levý.
Velkého úspěchu dosáhla Komunistická strana Čech a Moravy v krajských volbách
2012, kdy získala celkově 20,43, což znamenalo druhé místo (182
mandátů) za vítěznou ČSSD, a v Ústeckém a Karlovarském kraji dokonce
vyhrála. V Ústeckém kraji poprvé v historii získala křeslo hejtmana stal se jím někdejší redaktor Haló novin Oldřich Bubeníček.
V roce 2012 po korupčním skandálu padla Nečasova vláda. V
předčasných parlamentních volbách v roce 2013 KSČM posílila:
udržela se jako třetí politická strana (14,91 ) a získala více poslaneckých mandátů (33 z původních 26).
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 získala KSČM tři mandáty. Nyní se připravuje především na krajské a senátní volby 2016 a věří, že díky poctivé práci zastupitelů v krajích by mohla pozice z roku 2012 obhájit ...
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Slovo nejen horníkům
Pan Dale Ekmark, americký ředitel firmy OKD, informoval v těchto dnech
Zastupitelstvo města Karviná o záměru vedení přistoupit k radikálnímu
snížení počtu zaměstnanců na polovinu, což znamená proutění asi 6000
zaměstnanců. Pro naše vždy „dobře informována“ media to je šok, stejně
jako pro některé politiky a členy vlády.
Zatím co media budou mít práci a o čem psát, tak horníci o ni přijdou.
Je mě jich upřímně líto, neboť i já jsem v hornictví pracoval plných 32 let,
ale bohudík to bylo v době, kdy práce horníků si společnost vážila. Na toto
vše jsem si vzpomněl, když jsem viděl v televizi záběry těsně poté, co se
odvysílala zpráva o propouštění horníků a kdy horníci po vyfáráni z dolu se
odevzdaně a smutně vyjadřovali na otázku, jak to vnímají.
Není bez zajímavosti, že tuto zprávu oznámil v pořadí již druhý americký ředitel, dosazený
panem Bakalou, který doly dostal za „hubičku“ a předešlé zisky v řádu desítek miliard korun
převedl do daňových rájů. Horníci ještě stále věříte tomu, co vám někteří politici vtloukají do hlavy, že je soukromý vlastník ten nejlepší? Proč zůstal ve Švýcarsku a nepřišel
před vás, aby vám to řekl do očí? Mohli jste se ho třeba zeptat, proč zodpovědný vlastník
převedl vámi vytvořené zisky do ciziny a ne do rozvoje regionu, zejména vytváření nových
pracovních příležitostí. On přece věděl, že osud hornictví je nejistý. Svědčí o tom i to, že
jeho předchozí americký ředitel nakoupil na dluh techniku asi za 18 miliard Kč a dluh dosud
nesplatil a zatížil tak ekonomiku dolů na několik let. Ale na dividendách si vypláceli miliony.
Nákup drahé techniky nebyl pro doly ekonomický, ale ředitel Beck dostal od paní Merklové
vyznamenání za rozvoj obchodu Německa.
Bohužel tato smutná zpráva z úst pana Ekmarka není celá. Dá se totiž předpokládat, že
útlum bude ještě daleko razantnější a stejně jako byly doly zlikvidovány v Německu, Belgii,
Francii, Anglii, bude dovršena likvidace dolů i v OKD. A to si troufám tvrdit, že v Anglii, Německu, Francii, byly důlně geologické podmínky, které mají rozhodující vliv na ekonomiku
těžby, daleko lepší. Takže je jen logické, že globalizace způsobila, že se vývoj u nás sjednotí s vývojem ve světě. Kdo chce řídit, musí vědět a znát. Bohužel se po majetkovém převratu k vládě dostali neználkové, kteří nejen že nevěděli jak se bude vývoj ve světě
ubírat, ale měli jen jeden zájem, osobní prospěch.
A takovým příkladem je bohužel i pan Bakala, ale nejen on. Se zájmem jsem si přečetl vyjádření několika politiků po zveřejnění zprávy o opatřeních v OKD. Například pan Schwarzenberg se vyjádřil, že finanční situaci v OKD zná jen z medií. To pokládám za vrchol pokrytectví. Je totiž známo, že Bakala byl jeho společníkem při podivné privatizaci Becherovky, že
TOP 09 dostala několik milionů z OKD na volební kampaň stejně jako ODS, že několik milionů dostala Havlova knihovna, tudíž že pan, který se nechává titulovat „ kníže“ měl od svého přítele informace. Máme snad věřit tomu, že když se dověděl o finanční situaci OKD, tak
vrátí tyto dary horníkům?
Škoda že se k tomu nevyjádřili někteří oslovení politici jako pan Sobotka, Babiš či Tošenovský, který byl členem dozorčí rady OKD. Poněkud razantněji však podle mého názoru mohlo
být i vyjádření předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, který měl říci, že komunisté vždy považovali privatizaci OKD za škodlivou, že již více než před 20 léty upozorňovali na to, že
zde dojde k útlumu a že je nutno zisky z těžby investovat do tvorby nových pracovních míst a že zde hrozí osud amerického Detritu.
Města jako Karviná, Havířov, Orlová, jsou na nejlepší cestě stát se Slezským Detritem.
Věřím, že si toho konečně horníci, a nejen oni všimnou, kdo hájí jejich zájmy.
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.
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INFORMACE Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 22. 2. 2016
Desáté zasedání Zastupitelstva města Havířova se konalo 22. února
2016 v kulturním domě Radost od 13 hod. Na schváleném programu bylo tentokrát pouze
30 bodů a to vzhledem k tomu, že v posledních měsících zasedá ZMH v podstatě každý
měsíc.
Po procedurálních bodech se postupně projednávaly další body. Po kontrole usnesení ZMH
se přistoupilo k projednávání a vyhodnocení stavu veřejného pořádku
v Havířově za rok 2015 z hlediska činnosti Městské policie, vyhodnocení stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR, vyhodnocení
činností Hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných
hasičů, včetně Životic. Zpráva byla vzata na vědomí a bylo
konstatováno, že došlo za minulý rok ke zlepšení ve všech statisticky
sledovaných ukazatelích a tím i zlepšení bezpečnosti v Havířově. Jednání
zastupitelstva se zúčastnili zástupci všech uvedených složek. V závěru projednávaného bodu primátor poděkoval všem za dobře odvedenou práci.
Pro občany Havířova bude možná zajímavá informace o tom, že ZMH schválilo spoluúčast
na realizaci projektu „Přezhraniční ekomuzeum Jastrzebie–Zdroj – Karviná – Havířov“, do
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vedoucím
partnerem projektu , který bude žádat o dotaci bude město Jastrzebie
– Zdroj. Havířov a Karviná budou partneři. V rámci tohoto projektu
bude Havířov realizovat úpravy veřejných ploch stávajícího lesoparku
Stromovka v Havířově – Městě. Cílem je zvýšení návštěvnosti
regionu. Výše rozpočtu projektu činí pro statutární město Havířov cca 1,5 mil. EUR.
Dále bylo schváleno ocenění pedagogických pracovníků, žáků, studentů a kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek u příležitosti Dne učitelů.
(Poznámka redakce: RMH přijala návrh naší předsedkyně školské komise a ocenila po
létech více než pět pedagogů)
Největší diskuze se týkala návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova. V roce
2016 bude sportovním a mimosportovním subjektům přidělena částka ve výši 7 136 000 Kč
pro mimosportovní sféru a 22 019 200 Kč pro sportovní sféru. Po bouřlivé diskuzi v ZMH byl
přes některé navrhované úpravy schválen původní návrh.
V dalších bodech pak ZMH schválilo změny v organizacích města a to v MRA s.r.o., kde byl
schválen návrh na zrušení jednoho jednatele z původních dvou a TSH, as. došlo ke změně
ve funkci jednoho člena představenstva společnosti.
Dle jednacího řádu byly v 15.00 zahájeny interpelace členů ZMH a občanů města. Největší a
často vyhrocená diskuze se týkala problematiky a činnosti MRA s.r.o, Tento problém je
předmětem častých interpelací opozice. Proto bylo přistoupeno k posouzení skutečného
stavu nezávislým auditorem. Dle jejího výsledku pak bude přistoupeno k řešení a případným
opatřením.
Klub zastupitelů
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Zeptali jsme Mgr. Tomáše Ptáčka, ředitele ZŠ,
člena RMH a zastupitele:
Před čtyřmi lety jsi vyhrál konkurz na ředitele ZŠ, v roce 2014 ses
stal zastupitelem města a zároveň Tě MěV KSČM nominoval do
Rady města Havířova. Otázek na Tvou práci by tedy bylo mnoho.
Nás ale dnes zajímá Tvé působení v radě, o které se chceme
dovědět více (v minulých číslech jsme si přiblížili činnost
odborné a občanské komise, které jsou poradním orgánem RMH).
Kdo všechno je členem rady města?
o Členy Rady jsou zástupci stran, jež po volbách vytvořily v Havířově koalici, tedy KSČM (5 členů), hnutí ANO (5 členů) a Hnutí pro Havířov (1člen).
o U nás jsou to
Bc. Daniel Pawlas – primátor města
Ing. Eduard Heczko – náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
JUDr. Štefan Langer
Alice Hegyi
no a moje maličkost
Jak často zasedáte, co řešíte?
o Rada se schází dle schváleného harmonogramu (viz: havirov-city.cz), což
zpravidla vychází jednou za tři týdny. Pouze během letních prázdnin je přestávka mezi jednotlivými zasedáními delší.
o Vyskytnou-li se ovšem záležitosti, které je nutné řešit neprodleně, schází se
Rada i mimořádně mezi termíny schváleného harmonogramu.
Máš po roční zkušenosti dojem, že by se např. v systému práce, ve složení rady mohlo něco změnit?
o Mé vnímání práce rady je velmi pozitivní, byť ne vždy, což je k množství probíraných bodů pochopitelné a přirozené, panuje mezi radními jednotný názor
k řešeným problémům. Pak se projevuje obrovská přednost této rady, a to je
schopnost vyslechnout si jiný názor, diskutovat nad případnými třecími plochami a společně nalézt shodu přijatelnou pro všechny.
o Z pohledu množství práce, která v Radě je, bych si osobně dokázal představit
rozložení práce náměstka pro sociální rozvoj na náměstky dva, a to pro oblast
školství a sociální oblast a pro oblast sportu a kultury.

Děkuji za odpovědi a přeji, ať se Ti veškerá Tvá práce daří.
Rozhovor vedla Ruda Treichelová, členka tiskové komise
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Beseda „Návštěva Číny“
proběhla v pondělí 1. února v banketce Zimního stadionu.
Uspořádal ji primátor, předseda MěV KSČM v Havířově Bc.
Daniel Pawlas, který byl pozván do města Nanjingu Komunistickou stranou Číny. Toto město projevilo velký zájem o uzavření
spolupráce s Havířovem.
Velice zajímavou a zábavnou formou seznámil přítomné se
stručnými dějinami této velké země, objasnil vztahy Číny
s Tibetem, o kterých my tu máme dosti zkreslené informace.
(„Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honba za ziskem“. Z Dalajlámovy přednášky v N. Yorku)
Návštěva Číny byla podle něj velmi zajímavá a přínosná. Zvláště hodnotil rozdílný přístup ke
komunistům u nás, v Evropě a v Číně, kde dodnes platí, že být komunistou je čest, zásluha.
Každý člen musí být řádně prověřen a svého členství si patřičně váží. Dnešní čínští komunisté zůstávají věrni učení marxismu-leninismu. Nikdo se nemůže spoléhat na to, že bude
mít výhody jen proto, že je členem strany. Spravedlivé, často velmi přísné tresty, postihnou
kohokoli, kdo si je zaslouží.
Čínský lid je velmi pracovitý, kolektivní, návštěvník
obdivuje naprostou bezpečnost a kázeň.
Primátor se samozřejmě seznámil i s problémy, kterých
není málo. I když v Číně neexistuje neobdělaná nebo
zanedbaná půda, je stále větším problémem uživit 1,4
miliardy obyvatel. Zboží se dováží snad z celého světa,
v mnoha případech žijí lidé v dost neutěšených poměrech, až chudě. To se týká hlavně obyvatel, kteří odešli z venkova do měst, pracují v průmyslu a jejich životní podmínky jsou hodně skromné.
Velké problémy způsobila také „politika jednoho dítěte“. Děti této generace jsou velmi často
zhýčkané, nemají vztah k manuelní práci a vytrácí se u nich kolektivní cítění, které bylo starší generaci vlastní. Projevuje se také to, že většina rodičů v té době toužila po narození
chlapce. Dnes je nedostatek mladých žen a tak se muži snaží získat nevěsty v zahraničí.
Dalším problémem je otázka životního prostředí, hlavně stav ovzduší. Čínský průmysl se
rychle rozvíjí, ale této otázce nebyla věnována patřičná pozornost.
Přítomní poslouchali opravdu pozorně a se zájmem. O tom svědčí i řada dotazů, které pak
následovaly.
Čínská strana zdůrazňuje, že jsou si vědomi závažných nedostatků. Chtějí spolupracovat
hlavně v oblasti sociální politiky, kde zatím nemají žádné zkušenosti. Zajímá je otázka zdravotnictví (zajímavé je, že jejich medicína není na tak vysoké úrovni, jak se u nás často obdivuje), zajištění sociálně slabších obyvatel, domovy a zařízení pro seniory apod.
Pro nás bude jistě atraktivní nabídka studia našich mladých lidí na čínských vysokých školách. Mladí by si zde na vlastní oči ověřili, že komunisté nejsou jen tak nějaká okrajová skupina lidí, jak se to dozvídají u nás, ale že jsou v této velké zemi opravdu vedoucí silou, která
má zájem spolupracovat i s námi.
S. Pawlas také informoval o další chystané návštěvě čínské delegace v našem městě a přislíbil nám, pokud to bude možné, další setkání na toto téma.
Akce se všem účastníkům velmi líbila, mnozí litovali, že nemohla trvat déle.
Marie Kročková
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Z činnosti komise
V pátek 12. února se uskutečnila schůze organizační komise při
MěV KSČM. Přítomné, mezi nimiž byli i spolupracovníci, sympatizanti a paní kuchařky, které připravují jídla na našich akcích,
přivítal předseda komise. Seznámil nás s výsledky práce za
uplynulý rok.
Není jí málo, jak zdůraznil i místopředseda MěV KSČM s. Bujok.
Ten poděkoval za záslužnou práci a ženy od něj dostaly sladkou
pozornost k blížícímu se MDŽ.
Abyste něco o této komisi věděli i vy všichni, je zde pro vás
několik informací.
Organizační komise patří mezi nejaktivnější komise při MěV KSČM
v Havířově. Po posledních změnách pracuje ve složení Petr Drápal,
Vladislav Fukala, Alois Gamba, Jana Hradilová, Tomáš Horák, Marie
Kročková, Jiřina Mlčáková, Stanislav Mlčák a Karel Zoubek. Předsedou a skutečně hybnou pákou zůstal nadále Václav Kubelka.
Bez nadsázky je možno říci, že bez této komise se v našem městě
neuskuteční jediná akce, jejímiž pořadateli jsou MěV KSČM či Klub
zastupitelů za KSČM.
Vždy s předstihem je vypracován plán práce s rozpisem toho, na
čem se budeme podílet. Opravdu toho není málo:
Jen první pololetí roku je naplněno ažaž. Začínáme plesem, který je skutečně už tradiční a
mívá velký úspěch. Není tomu jinak ani letos.
Po něm se hned připravuje městská oslava MDŽ, která je určena
všem ženám v Havířově. A přichází jich na ni vždy hodně. Jsme
jedinou stranou v Havířově, která takovéto oslavy připravuje.
Úspěšná bývá předmájová veselice, tradičně pomáháme při prvomájových oslavách v areálu PZKO. Zajistit program, připravit soutěže, občerstvení atd. atd. není vůbec snadné a vždy jsme moc
rádi, když se nám akce podaří podle našich představ.
V červnu se tradičně koná setkání měst, dříve „Setkání na
Těrlicku“, teď již několik roků rovněž v areálu PZKO. Také zde
plníme řadu úkolů.
Členové komise se pravidelně scházejí ať už tehdy, když je třeba rozdělit úkoly nebo vyhodnotit uskutečněné akce.
Nezapomínáme ani na „věrné pomocnice“, což jsou mimo jiné členky Levicového klubu žen
a členky ZO Českého svazu žen č. 5, které nám vždy ochotně vypomohou. I jim patří naše
poděkování.
Děkuji za náročnou, ale záslužnou práci Vaškovi i všem členům a členkám a přeji nám mnoho dalších zdařilých akcí.
Marie Kročková, členka komise
foto: Dagmar Racková
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Setkání levicových subjektů
má v našem městě již svou tradici. Tentokráte se uskutečnilo v pátek 5. února 2016
v místnosti Městského výboru KSČM.
Účastnili se zástupci Česko-Ruské společnosti, předsedkyně i členky Levicového klubu žen,
představitelé Sdružení na ochranu nájemníků i zástupci Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska.
Přítomné přivítal a pozdravil primátor města, předseda MěV KSČM Bc. Daniel Pawlas. Poděkoval všem organizacím za jejich činnost. V úvodu uvedl, že dnešní doba je pro členy
KSČM velmi nesnadná, škodí nám hlavně média a tak je práce, kterou levicové subjekty
mohou ve svém styku s veřejností vykonávat, přínosem, mohou i ovlivňovat veřejné mínění.
Je to práce velmi důležitá a záslužná.
Zdůraznil, že lidé v současné době
potřebují kromě materiálních
podmínek často i morální pomoc,
přívětivé slovo, potřebují, aby je někdo
vyslechl, popřípadě poradil. A zde mají
tyto subjekty široké pole působnosti.
Právě proto je činnost všech složek
tak vysoce hodnocena.
V bohaté diskusi vystoupil předseda
Česko-Ruské společnosti. Konstatoval, že tato společnost má v Havířově
velmi dobré podmínky ke své činnosti. Své akce může uskutečňovat i ve spolupráci
s Magistrátem města, výborná a přínosná je spolupráce s MěV KSČM.
Podrobně o práci Sdružení pro ochranu nájemníků, čili SONu, hovořil Ing. Karel Žák. Konstatoval, že se sdružení daří řešit problémy nájemníků, zodpovídat časté dotazy a vyzval
občany, aby využívali služeb toho sdružení. Pravidelné porady se konají v místnosti MěV
KSČM každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci a jsou přístupné všem zájemcům nejen z Havířova.
O činnosti a spolupráci odborů hovořil s. Kubelka. Činnost této organizace není v našem
městě až tak známá, ale své povinnosti plní. Má zástupce i ve vyšších orgánech.
K oblíbeným akcím patří pravidelná setkání např. k MDŽ, smažení vaječiny nebo vánocům.
O své činnosti informovala i předsedkyně LKŽ Františky Jasiokové Jiřina Mlčáková. Seznámila přítomné s plánem klubu na rok 2016, hovořila i o spolupráci při organizováni akcí pořádaných MěV KSČM.
Předseda MěV pak zodpověděl dotazy přítomných. Jedním z nich byla otázka na tzv. „sociální byty“. Dozvěděli jsme se, pro koho jsou určeny, kdo zajišťuje jejich provoz, provádí dohled a kde tyto byty jsou.
Účastníci se navzájem informovali o připravovaných akcích na letošní rok a projednali jejich
vzájemnou koordinaci.
Marie Kročková, členka LKŽ
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Z návštěvy jedné schůze
Jako členka MěV KSČM se pravidelně zúčastňuji schůzí základních
organizací. Tentokrát jsem navštívila ZO č. 51,
jejímž předsedou je Vladislav Fukala. Schůze byla
plynulá a dobře připravena. Jedná se o poměrně
početnou ZO, která má celkem třiatřicet členů, a tak
i účast byla tomuto počtu odpovídající. Kladně bych ohodnotila i
fakt, že do diskuze se zapojila i většina přítomných a nejednalo
se jen o sólové vystoupení předsedajícího.
Obvykle se snažím do systému vedení schůze nezasahovat. Ale
později přispěji do debaty i já. Rozhodně je zajímavé, že některé
schůze netrvají ani hodinu, a přesto se přítomni dozví vše potřebné, zatímco jiné schůze
jsou i přes dvě hodiny. I tak mám ale pocit, že členové odcházejí spokojeni i vzhledem k délce schůze. Určitě také ocení, že se mohou podělit o svůj názor a vypovídat se. Nikde není
přece psáno, jak dlouho by měla schůze trvat. Rozhodující je, aby to vyhovovalo většině
členů ZO.
ZO č. 51 si stihla během hodiny a dvaceti minut
poslechnout dva referáty. Následná diskuze byla
názorově rozmanitá. Probírala se témata obdobná
jiným schůzím ZO (např. havířovské vlakové
nádraží, kauza a úmrtí europoslance Miroslava
Ransdorfa).

Předseda základní organizace na většinu otázek
ihned reagoval, případně jsem ho doplnila.
Je pravda, že mnohé záležitosti nevyřešíme.
Můžeme ale podávat podněty našim zastupitelům. Dotazy je však třeba formulovat jasně a
zřetelně. Nejasné a neurčité věci je nutné blíže
specifikovat.
Tato schůze ve mně zanechala dobrý dojem, jen
tak dál.
článek i foto z akce:
Iva Tomanová, členka MěV KSČM

Poznámka redakční rady:
V současné době pracuje v rámci městské organizace KSČM Havířov celkem 12 základních organizací.
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Může vás zajímat:

Informace o poradnách SON v Havířově
– nově drobné opravy v bytě
Občanům města i okolí Havířova je i v roce 2016 k dispozici poradna Sdružení nájemníků
ČR pro oblast všech forem bydlení, užívání bytů i nebytových prostor a kontroly vyúčtování
služeb. Kontrola vyúčtování služeb bude zvlášť zajímavá zejména u bytů RPG Byty, kde se
objeví poprvé za rok 2015 vyúčtování tepla dle indikátorů.
Poradna se koná každý druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hod. na ul.
Palackého 2 v Havířově - Městě v prostorách MěV KSČM. Informace k poradnám SON – tel.
777 810 174 nebo 723 697 356. Možnost telefonického objednání konzultace i mimo pravidelný termín poradny. E-mail: son.havirov@seznam.cz . Internet: http://www.son.cz . Za
porady v bytových záležitostech členům většiny odborových svazů poskytuje příslušný odborový svaz SONu příspěvek na činnost .
Sdružení nájemníků ČR jako celorepubliková organizace se kromě poradenské činnosti,
kterou organizujeme i ve spolupráci s Radou seniorů ČR, podílí na připomínkování návrhů
právních předpisů, na organizaci worshopů a seminářů k problematice bydlení včetně bydlení sociálního.
V rámci osvěty upozorňujeme, že od 1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č.
308/2015, o vymezení pojmů údržba a drobné opravy související s užíváním
bytu, které vrací do předpisů realizaci oprav v bytě v souladu s novým občan. zákoníkem.
Běžnou údržbou se rozumí:
•

udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle
při užívání bytu; jedná se zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům.

•

udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění a opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením,
kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních
baterií s elektronickým řízením.

Drobnými opravami jsou opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení
součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, přičemž se rozlišují drobné opravy :
a.
b.

podle věcného vymezení
podle výše nákladů
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Dle věcného vymezení se za drobné opravy považují opravy uvedené v § 4 nařízení vlády
č. 308/2015 Sb., ze kterých jmenujeme např.:
•

opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a
lišt,

•

opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků
včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

•

opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na
elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a
ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a
rozvodů ústředního topení,

•

opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u
systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teplot atd.

Další opravy bytu, které nejsou uvedeny v § 4 nařízení č. 308/2015 Sb., jsou považovány
za drobné opravy, jejichž náklad nepřesáhne částku 1.000 Kč (myšleno na jednu opravu). Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady
spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
Pokud by však i součet nákladů za drobné opravy přesáhl v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy a bude je hradit pronajímatel. Podlahovou plochou bytu se v tomto
případě rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů,
které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze
jednou polovinou.
Připravil: Ing. Karel Žák,
poradce SON ČR a Rady seniorů ČR, člen ZMH

Soudružky a soudruzi, občané našeho města, čekáme i na vaše příspěvky. Pište, co
se vám líbí, nelíbí, co navrhujete k zlepšení života v našem městě. Rádi otiskneme.
Redakční rada

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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