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

 
 

M Á J   1 8 9 0  
 

Věru, kdož jsme se ho dočkali, že jsme dožili se nejpamátnějšího 1. května lidských dějin. 
Ba snad nejpamátnějšího dne těch lidských dějin vůbec! 

Klidným, železným krokem přirazily 1. května 1890 bataliony dělnické, přečetné, 
nepřehledné, a vřadily se do lidského šiku, aby již provždy stejným postupem šly s námi 
ostatními za vznešenými lidskými cíli, stejně oprávnění, stejně obtížení, stejně blažení. 

Byl to postup mohutný, neodolatelný, jako když se hrnou vlny okeánu. Kdo přihlížel, 
porozuměl, co  „síla elementární“ znamená! 

 Zvláštní den! Podivná nálada! Nikoli strach - ach ne, toho mně nepřipadla ani možnost, ale 
takové divné očekávání čehosi neurčitého, naprosto neznámého zachvělo také mými všemi 

nervy. 

Červené odznaky, červené kravat. A pojednou – jakoby zázrakem- pojednou jsi porozuměl 
tomu letošnímu „prvnímu Máji“, pojednou vidíš, že veškerá posavadní situace společenská i 

politická jediným trhnutím se dnes pozměnila, ale nejen už pro dnes! 

Zvláštní - ba prazvláštní den! 

 

B y l  p r v n í  K v ě t e n  r o k u  1 8 9 0 !  
 

Nerudův slavný fejeton o 1. máji roku 1890 vyšel 4. května 1890 v „Národních listech“. 
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MĚSTSKÝ VÝBOR  A ZASTUPITELÉ  KS ČM HAVÍŘOV 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
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  PROGRAM:  
       
   MALÁ ČERNÁ HUDBA Z KARVINÉ  
   TANEČNÍ HUDBA:  IVETA A JAREK  
    DĚTSKÉ ATRAKCE 
 
  
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUPNÉ 30 Kč, DĚTI DO 10 LET ZDARMA 

 
 

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

 

   MALÁ ČERNÁ Z KARVINÉ 

 NA1. MÁJI 2016 V HAVÍŘOVĚ 
 

Jste p říznivci dobré dechové hudby? Využijte letošní 
májové oslavy po řádané KSČM Havířov k jejímu 
poslechu.  

Něco o ní z internetu: 

Malá černá hudba z Karviné si svým pestrým repertoárem již 25 let získává stále nové 
posluchače a ačkoliv působí na amatérské úrovni, je úspěšná nejen na domácích ale i na 
zahraničních mezinárodních festivalech a soutěžích. Za dobu své působnosti účinkovala v 
sedmi státech Evropy.  
Jejím cílem je však především šířit dobrou muziku a obohacovat kulturní život regionu. Svou 
hudbou každoročně přispívá k programu Karvinského kulturního léta a v neposlední řadě 
svými koncerty zpříjemňuje pobyt pacientů známých Lázní Darkov v Karviné.  
Malá černá hudba uskutečnila za dobu své činnosti více než 300 koncertů, získala 18 
ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích a vydala čtyři CD.  
V orchestru si zahrálo více než 80 muzikantů. Skladby z CD „Leť písničko“ zazněly v 
soukromém rádiu v USA (Chicago) a několik skladeb z CD „Krásné chvíle“ si mohla 
veřejnost poslechnout v kanadském Vancouveru a Osoyoos. 
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Rada města reaguje na další fámu o uprchlících   
 
Rada města Havířova se na svém zasedání ve středu 23. března zabývala dopisem, ve 
kterém poslanec za SPD Radim Fiala varuje primátora města před přílivem migrantů, a 
pověřila primátora informovat předsedu vlády a ministra vnitra o zamítavém stanovisku k 
možnosti umístění imigrantů na území statutárního města Havířova bez předchozího 
projednání s orgány města a současně požádat předsedu vlády a ministra vnitra o písemnou 
odpověď, jaký je záměr využití azylového střediska v Havířově příp. jiných objektů v 
Havířově k umisťování imigrantů. 

Obyvatele Havířova v posledním týdnu značně znepokojily zvěsti o stovkách a možná i 
tisících uprchlíků, které údajně česká vláda chce nastěhovat právě do Havířova. Strach z 
přílivu migrantů ještě podpořily události v Bruselu. Na internetu se objevila petice proti 
přijímání migrantů do Havířova, kterou iniciovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jeden 
z organizátorů, René Pustějovský z Havířova, v úterý na svém Facebooku uvedl, že už 
petici podepsalo více než 500 lidí. „Více jak 500 podpisů za dva dny pod petici proti 
umisťovaní imigrantů do Havířova je slušný výkon. Jen mne zaráží, že lidé z Havířova mají 
menší zájem, než lidé z okolí a přitom je to jejich město, kde chodí jejich děti a kde žijí." 

„Celou vzniklou situaci vnímáme jako p ředvolební boj p řed krajskými volbami," uvedl 
primátor m ěsta Daniel Pawlas. "Nicmén ě považujeme za nutné se v tuto chvíli k dané 
situaci vyjád řit a vymezit jasný postoj k p řijímání migrant ů do našeho m ěsta. Chceme 
ubezpe čit naše obyvatele, že v tuto chvíli nemáme žádné re levantní informace o tom, 
že by vláda chystala rozší ření zdejšího Azylového st řediska pro uprchlíky. Byl jsem 
pov ěřen radou m ěsta, abych o našem odmítavém postoji k p řijímání migrant ů 
písemn ě informoval p ředsedu vlády a ministra vnitra a požadoval po nich písemnou 
odpov ěď, jaké mají v tomto ohledu zám ěry."  "Ve vedení m ěsta panuje v této kauze 
naprostá shoda. Nesouhlasíme s p řijímáním migrant ů,"  doplnil nám ěstek primátora 
Ivan Bureš.  
 
Při rozplétání kořenů fámy o přijímání uprchlíků se dostávají do hry dva dokumenty - 
odpověď premiéra Sobotky na interpelaci poslance za SPD Radima Fialy a následný dopis 
Radima Fialy, ve kterém poslanec primátorovi města napsal: „Na základě interpelace na 
pana premiéra Bohuslava Sobotku jsme obdrželi znepokojivou odpověď, která se 
bezprostředně týká Vašeho města. K dnešnímu dni se vláda Bohuslava Sobotky dobrovolně 
zavázala k přijetí 3091 nelegálních uprchlíků. K tomu plánuje Sobotkova vláda hlavně využít 
kapacit v Havířova a Kostelci nad Orlicí. Sobotkova vláda zamlčuje občanům problémy a 
rizika , která dnes vznikají v německých a francouzských městech, kde k takovému 
nastěhování již došlo." Radim Fiala vycházel z odpovědi na interpelaci, kde premiér Sobotka 
napsal: „Vláda v červenci 2015 nabídla přijmout na své území 400 uprchlíků z třetích zemí v 
rámci přesídlování a 1100 žadatelů o mezinárodní ochranu z Itálie a Řecka v rámci 
relokace. Nad to schválila Rada EU další navýšení relokace z Itálie a Řecka, která přiřkla 
ČR dalších 1591 osob. ČR hlasovala proti tomuto navýšení. V současné době ČR využívá 
své nynější kapacity pro příjem a integraci uprchlíků, primárně tedy pobytová střediska 
Kostelec nad Orlicí a Havířov. V případě potřeby bude kapacity postupně navyšovat. O 
konkrétních lokalitách nebylo zatím rozhodnuto." 
_______________________________________  
Pobytové a integra ční st ředisko azylové st ředisko v ulici Na Kopci v Haví řově - Dolní 
Suché  funguje už od roku 1996. Současná kapacita je zde 151 lůžek, z toho 69 lůžek v 8 
bytech je vyčleněno pro Integrační azylové středisko (IAS), dalších 9 bytů pro IAS je v 
Havířově-Šumbarku. Pobytová část má dalších 82 lůžek. Nejvíce ubytovaných je Ukrajinců, 
následuje Kuba, Sýrie, Afghánistán, Rusko. V Havířově jsou ubytováni žadatelé o udělení 
mezinárodní ochrany a cizinci s udělenou mezinárodní ochranou. Provozovatelem střediska 
je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.  
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KURDOVÉ 
 
Vůbec první autonomní území věnoval Kurdům Sovětský svaz. 
Především z osobní iniciativy Lenina byl v roce 1923 vyhlášen 

Kurdistánský újezd. Kurdská autonomní oblast se nacházela mezi Arménií a Ázerbájdžánem 
a skládala se ze čtyř částí: Kelbajar, Gubadly, Zangilan a Jabrial. Kurdové představovali v 
Kurdistánském újezdě většinu obyvatel. Žilo jich zde asi 38 000. Oficiálním jazykem byla 
kurdština. Prezident autonomní republiky se jmenoval Gussi Gajiyev.  
Většina zdejších Kurdů se hlásila k šíitskému islámu. Po šesti letech byl újezd nahrazen 
autonomním Kurdistánským okrugem a v r.1930 byla kurdská autonomní oblast zrušena 
úplně, jelikož tlak ze strany Turecka a Iránu neustále sílil a Stalin si nechtěl tyto dva 
významné státy poštvat proti sobě.  
Pro Kurdy v Ázerbájdžánu poté následovala hodně smutná doba. Ve třicátých letech 
nejdříve začalo potlačování kurdské kultury, na Kurdy byl vyvíjen tlak, aby se vzdali své 
identity a splynuli s nekurdským obyvatelstvem. Následovala postupná migrace Kurdů nejen 
z Ázerbájdžánu, ale také z Arménie a Gruzie. Většina těchto Kurdů byla násilně přemístěna 
do Kazachstánu, Turkmenistánu, ale i na Sibiř. O návrat do oblasti bývalého Kurdistánského 
újezdu se pokusili Kurdové po Stalinové smrti, ale neúspěšně, N. Chruščov  byl proti. Další 
snahy o návrat probíhaly pod vedením Mehmut Babayeva v osmdesátých letech, ale bez 
výsledku. Naopak, v roce 1987 přišlo další vyhánění Kurdů, kteří museli opustit území v 
Kyrgyzstánu, Tadžikistánu a Uzbekistánu. Většina z nich odešla do lokalit Zakavkazsko a 
Krasnodar. Nedlouho poté muselo opustit Arménii až 18 000 Kurdů. Po rozpadu SSSR byla 
v Lachin (hlavní město bývalého Kurdistánského újezdu) vyhlášena Kurdská republika. Ta 
však trvala jen několik měsíců. Snahy Kurdů tehdy ukončil konflikt v Náhorním Karabachu. 
V současné době vedou Kurdové 
statečný boj proti ISIS a zároveň 
se brání proti nájezdům Turecké 
armády. Za poslední rok bylo přes 
sto tisíc lidí svědky toho, jak na 
jihovýchodě Turecka jejich čtvrti 
ničí barbarskými útoky Turecká 
armáda a policie. Doteď byla 
města Cizre a Silopi středisky 
Kurdského demokratického hnutí. 
Obyvatelstvo hrdě vzdorovalo 
dosavadním pokusům 
nedemokratické vlády o 
znovuzískání kontroly nad 
oblastmi, kde začaly vznikat místní 
samosprávy. Kurdská levice se 
stala nejbolestnějším trnem v oku Erdoganova režimu. Díky rostoucímu třídnímu boji a 
obecné nespokojenosti se začala spojovat s tureckou mládeží a tureckými pracujícími. 
Vláda proto začala posilovat protikurdské nálady ve společnosti, aby tak rozdělila společný 
boj kurdských a tureckých pracujících. Erdogan chce zničit kurdské hnutí, které jako jediné, 
spolu s Rusy, efektivně ničí jeho džihadistické loutky v Sýrii. Nutno podotknout, že EU 
nedávno znovu přistoupila k jednání o vstupu Turecka do unie. Jak pokrytecky nyní vyznívají 
řeči o „demokracii“ z úst  A. Merklové! Politici EU jsou ochotní podporovat Erdoganovu 
politiku, protože chtějí bránit zájmy evropského kapitalismu! 
Nenechme proto informace o bojí Kurdů vyšumět do prázdna. Informujme o dění naše 
přátelé, rodinu, spolupracovníky atd. Šiřme o situaci informace na školách prostřednictvím 
našich dětí a vnuků a podpořme tím boj Kurdů za jejích identitu a svobodu! 

 
Tomas Candulas 
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Také jsem se zúčastnil 
Dne 19. 3. 2016 se konalo v Praze shromáždění u příležitosti 77. výročí okupace ČSR 
nacistickým Německem se zaměřením na současnou mezinárodní situaci u Petschkova 
paláce (Pečkův palác, Pečkárna) na nároží ulic Politických vězňů (č. o. 20) 
a Washingtonova (č. o. 15). 
Na tomto setkání vystoupil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip. 

Ve svém projevu zmínil, že hrůzy nacismu je nutné neustále 
připomínat a upozornil na rostoucí fašizaci společnosti. 

„Jsem přesvědčen, že v současné době, kdy roste fašizace 
společnosti, kdy se šíří xenofobie a rasismus, je potřeba si 
připomenout, kam takovéhle projekty mohou vést," řekl Filip. Lidé by 
na to podle něj neměli zapomínat. 

Kromě něj se shromáždění zúčastnili také další představitelé KSČM, 
například místopředseda strany Jiří Dolejš nebo poslankyně Marta 
Semelová a Soňa Marková. Hosty shromáždění byli i účastnici odboje. 

Lidé se u Petschkova paláce, kde v době nacistické okupace sídlilo 
gestapo, začali scházet krátce po desáté hodině dopoledne.  

„U příležitosti 77. výročí okupace ČSR nacistickým Německem a s ohledem na současnou 
mezinárodní situaci dnes uctili památku všech obětí u Petschkova paláce stovky lidí,". Jsem 
rád, že jsem mohl být mezi nimi.  

Na závěr akce přítomní zazpívali českou a slovenskou hymnu. 

Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM 

 

Boj proti fašismu a za národní svobodu je stále akt uální   (19.3.2016)  

15. března jsme si připomněli události, které nadlouho poznamenaly historii nejen Čechů a 
Slováků, ale i dění v Evropě a na celém světě. Okupace bývalé ČSR, vytvoření Protektorátu 
Čechy a Morava a o den dříve vznik loutkového klerofašistického tzv. Slovenského štátu 
byly předehrou pro dosud největší a nejkrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách. 

Předcházela tomu potupná Mnichovská dohoda, která byla selháním mezinárodně 
politického a bezpečnostního systému vytvořeného v meziválečném období. Tyto smutné 
události jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhání mezinárodního společenství, 
nástupu fašismu a válečnického štvaní. Stojíme znovu proti snahám po revizi dějin, 
vnucování zájmů velmocí jiným, ignorování mezinárodního práva. Elity dnešního 
kapitalistického světa chtějí opět vydělávat na obchodu s válkou. Vše se hodí ke zbrojení a 
válečné propagandě.   

I před 77 lety předcházela válce a okupaci oligarchizace moci, propaganda vlády silné ruky 
a nástup různých forem agresivního fašismu a nenávistného nacionalismu. Jako jeden z 
prvních kroků bylo útočeno na činnost komunistických stran. Dnes jsme znovu svědky celé 
řady jevů, které tehdejší stav připomínají: fašistický pochod v lotyšské Rize či zákaz KS 
Ukrajiny kandidovat ve volbách. NATO, které údajně zajišťuje mír a obranu zájmů všech 
členů, slouží jako nástroj podřízení slabších tomu nejsilnějšímu, tedy USA.  

Dnes, stejně jako kdysi, slouží nenávistné kampaně a tzv. jednoduchá řešení pouze k tomu, aby 
zabránily lidem přemýšlet nad opravdovými příčinami a viníky krize. Vyvolávání strachu a paniky 
má umožnit omezit demokratická práva a umlčet nepohodlné názory. KSČM je strana internacionální. 
Víme, co je solidarita, umíme pomáhat slabým a bezbranným a nebojíme se to nahlas říci. 
Nepřikloníme se k těm, kteří šíří xenofobii a strach. Současně ale nedáme naši národní identitu a 
tisíciletou kulturu pošlapat a jsme připraveni za ni i bojovat. Autor:  ÚV KSČM  
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DOSTUPNÉ BYDLENÍ JE NEDOSTUPNÉ 

Trh si s tím poradí. To jsme slýchávali v době, kdy vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU 
prosadila v prosinci roku 2005 zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Prý jen stačí 
odstranit »deformace trhu« a pak si všichni najdou svůj byteček podle svých příjmů, protože 
ruka trhu jim přece nesebere střechu nad hlavou.  

Poslanci KS ČM pro tento zákon nehlasovali, protože si ned ělali iluze o laskavosti tržní 
pravice.  Již v červnu roku 2004 předložili vlastní návrh o nájemném z bytu. Jeho výpočet 
měl stanovit tzv. oprávněné nájemné, které by zohlednilo jak náklady, tak přiměřený zisk. 
KSČM se opakovaně pokoušela prosadit tento princip, který by zamezil zejména 
neúměrnému zvyšování nájemného. Jak v roce 2008, tak i v roce 2010, kdy jsem patřila 
mezi předkladatele návrhu, jsme neuspěli. Jednostranné zvyšování nájemného skončilo s 
rokem 2010, v Praze a vybraných velkých městech s rokem 2012. Od té doby narůstají 
výdaje státu na příspěvky a doplatky na bydlení. 

 

O čtyři roky později je zřejmé, že ruka trhu profackovala lidi s 
průměrnými a nižšími příjmy, takže na to musela reagovat i vládní 
koncepce sociálního bydlení, podle níž nyní ministerstvo práce a 
sociálních věcí připravuje příslušný zákon. Bude zahrnovat nejen 
krizové bydlení v azylových domech a sociální byty, ale i dostupné 
byty. Ukázalo se totiž, že pro velké skupiny obyvatel je dostupné 
bydlení, tedy odpovídající jejich příjmům, vlastně nedostupné. Ruka 
trhu ráda shrabuje tučné zisky a těch se od většiny důchodců, rodin s 
malými dětmi a stále přibývajících jednočlenných domácností i mezi 
ekonomicky aktivními obyvateli stěží dočká. Vláda, kde opět zasedá 

ČSSD, tak sklízí trpké ovoce od svých předchůdců. 

Na nedávném semináři k sociálnímu bydlení představitel Svazu nájemníků ČR Milan Taraba 
upozornil, že deset let, které uplynuly od přijetí zákona o jednostranném zvyšování 
nájemného, který plošně zvedl jeho výši, se ještě prohloubila sociální diferenciace ve 
společnosti. Dodávám, že trh na to nezareagoval větší výstavbou menších bytů s přijatelným 
nájemným i většina majitelů domů s výjimkou mnoha obecních se tomu odmítla přizpůsobit. 
Sociální vyloučení tak hrozí i lidem, kteří poctivou prací nezbohatli, i těm, kteří pracovali celý 
život a teď v ruce převrací hubený 
důchod. Jsou to ve velké většině lidé 
zvyklí platit své závazky a udržovat 
dobré sousedské vztahy, přesto se 
ocitají na okraji společnosti. A vláda pro 
ně musí vymýšlet sociální program, aby 
neskončili mezi beznadějně 
zadluženými na ubytovnách. To je 
zdrcující výsledek představ, že trh 
založený na zisku může vše vyřešit. 

Milada HALÍKOVÁ, předsedkyně sněmovního 
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
(za KSČM) 
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Blíží se vyú čtování služeb za rok  2015  

- jak na to! 
 

 
V nejbližší dob ě obdrží v ětšina uživatel ů bytů ve městě vyúčtování služeb spojených 
s bydlením za rok 2015. Na co si dát pozor ? Jak zk ontrolovat správnost vyú čtování ? 
V současné době platí pro vyúčtování služeb zákon o službách č. 67/2013 Sb./“ZOS“/ 

Podle § 8 ZOS stanoví pronajímateli povinnost na základě písemné žádosti nájemce 
nejpozději do 5 měsíců po skon čení zúčtovacího období p ředložit nájemci :  

• - náklady na jednotlivé služby,  
• - způsob rozúčtování jednotlivých služeb,  
• - způsob stanovení výše záloh za služby,  
• - způsob provedení vyúčtování podle ZOS. 

Ustanovení § 7 ZOS uvádí, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje 
pronajímatel nájemci vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci do 4 měsíců od 
skončení zúčtovacího období. ZOS určuje termín pro splatnost přeplatku či nedoplatku, a to 
nejpozději ve lhůtě do 4 m ěsíců ode dne doru čení vyú čtování nájemci . Tato lh ůta bude 
platná, pouze pokud si smluvní strany nedohodnou lh ůtu kratší.  

Ve vyúčtování musí být uvedena skute čná výše náklad ů na služby  v členění podle 
poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše 
přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla 
zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. 

Nájemce může vznést vůči vyúčtování tzv. námitky . Případné námitky musí nájemce 
předložit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, 
popřípadě doložení dokladů. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem 
uskute čněno nejpozd ěji do 30 dn ů od doru čení námitky .  

Pokud pronajímatel námitky proti vyú čtování roku 2015 nevypo řádá, pak mu hrozí, že 
bude muset nájemci uhradit pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Povinnosti uhradit 
pokutu by se zbavil, pouze pokud by pronajímatel nesplnil svou povinnost z důvodu, že by 
její splnění ve stanovené lhůtě po něm nešlo spravedlivě požadovat nebo k nesplnění 
povinnosti došlo zaviněním nájemce (§ 13 ZOS).  

Pro občany Havířova a okolí,které tato problematika zajímá a chtějí získat užitečné 
informace,  pořádá Sdružení nájemník ů ČR ve spolupráci s Krajskou radou  senior ů 
MSK v Ostrav ě přednášku s besedou na téma Jak na platby a vyú čtování služeb za 
bydlení, teplo, vodu a ostatní, aktuáln ě o příspěvku a doplatku na bydlení, která se 
uskute ční v úterý 26. dubna  2016 od 17.00 hod. v loutkové m sále KDPB v Haví řově.   
 
Na co si dát pozor seznámí přítomné ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR 
pro otázky bydlení. Vstupné 20 Kč. Obdobná akce se bude konat také v Městském klubu 
senior ů v Havířově ve čtvrtek 5. 5. 2016  a v úterý 10. 5. 2016 od 14. hod . pro jeho 
členy . Občané města si také mohou nechat zkontrolovat vyúčtování služeb v rámci poradny 
Sdružení nájemníků – viz informace v předchozím zpravodaji a v Radničních listech.,  
 
Připravil: Ing. Karel Žák, člen ZMH 
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Zeptali jsme Davida Ondrá čka, zastupitele za 
KSČM: 

 

 
Davide, a č nestraník, p řijal jste v roce 2014 nabídku M ěV KSČM 
a úspěšně jste kandidoval za naši stranu do ZMH. Jak se Váš 
život po té, co jste se stal zastupitelem, zm ěnil ? 
 
K nějaké zásadní změně u mne nedošlo, pouze mne zarazila reakce známých a kamarádů, 
která byla veskrze negativní. Byl jsem překvapen, jak je vnímána součastná KSČM 
v podnikatelském sektoru v Havířově. Je to úsměvné, jak lidé z této sféry mají celkem 
zkreslené představy o fungování komunální politiky.  
 
Myslím, že pro Vás a každého nová čka v politice je výhodou, že v Klubu zastupitel ů 
máme rovn ěž zkušené politiky. Cítíte to stejn ě? 
 
Ano, samozřejmě. Vždy je dobré, když součástí klubu jsou zkušení politici, kteří  mě  jako 
nováčka motivují a inspirují.  
 
Jist ě  chápete, že se Vás musím zeptat, jak to bylo s tí m Vaším „bohužel„. Určitě jste 
už pochopil, jakou nevoli jste tímto slovem vyvolal  a to hlavn ě, ale nejen mezi 
komunisty. Pokud Vás n ěkdo neznal, tak po té velké  „šou“  v televizi  se to zcela jist ě 
změnilo. Nedivte se, že komunisté p ředevším se ptají, komu že to dali d ůvěru. Co jim 
k tomu řeknete? 
 
Pořad ,,Ano šéfe“ je už svým formátem TV show předurčen vytvářet napínavé a dramatické 
situace a bývá velmi dobře sestříhán. Filmaři natáčeli čtyři dny a získali tím cca 60 hodin 
materiálu ke zpracování. Výsledný díl jsme mohli vidět na TV Prima v rozsahu cca 45min.  
 
V úvodní scéně, která se objevila ve vysílání jsem slovo ,,BOHUŽEL“ použil v úplně jiném 
kontextu než jak to vyznělo. Mé uvedené  ,,BOHUŽEL“ bylo reakcí na pana Pohlreicha, který 
se celkem bez obalu netajil svou nelibostí vůči straně KSČM. Slovo ,,BOHUŽEL“ bylo 
určeno jemu, v souvislosti s tím, že to se mnou jako se zástupcem KSČM bude muset 
BOHUŽEL vydržet. Filmaři velmi dobře sestříhali získané materiály pro televizního diváka. 
Jen přímí účastníci ví, co vše se během natáčení odehrálo.  
 
Co zde nezaznělo, a já považuji za důležité, je to, že to byla právě strana KSČM, která 
iniciovala změnu ve společnosti Zámek Havířov s.r.o. a to s jediným cílem, aby konečně tato 
společnost hospodařila v plusových číslech. Toto nezaznělo, protože to nebylo pro diváky 
zřejmě tak zajímavé. 
 
Na závěr bych chtěl říci, že účel tento pořad splnil, Zámek Havířov ožil a získal hvězdu, byť 
jen jednu. Spousta občanů - voličů objevila díky odvysílanému TV pořadu, že Zámek stále 
existuje a že je to velmi krásné a kulturní místo, kde se dobře vaří.  
 
 
Děkuji za odpov ědi a p řeji, ať Zámek prosperuje a stane se oblíbeným dostavení čkem 
našich ob čanů.  což bude také  sv ědčit o Vaši dobré práci.   
 
Rozhovor vedla Ruda Treichelová, členka tiskové komise 
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Členové ZO 69 se ptali:  

„Pro č není u autobusového nádraží 
chrán ěný p řechod ke Kauflandu?“   

Navrhli také řešení:  
 
Rád bych navrhnul řešení situace v prostoru před Rotundou na autobusovém nádraží 
směrem ke Kauflandu. Jde o to, že poměrně velké množství lidí vystupuje na konečné 
autobusu 404 nebo 416 a jiných, což je v prostoru seřadišť autobusů na Autobusovém 
nádraží a pak dále pokračují do Kauflandu nebo na akce Zimního stadionu. Nejsou chráněni 
před najíždějícími auty nebo autobusy. 
Navrhuji, aby v tomto prostoru platila  „OBYTNÁ  ZÓNA“, čímž by chodci měli jednoznačně 
přednost před najíždějícími dopravními prostředky. Zvýrazněná značka by se mohla umístit 
10 až 15 metrů od semaforů na křižovatce. 
Dnes mi bylo na dopravním odboru vysvětleno, že tam přece nikdo nebydlí. To je pravda, 
ale jsou tam kanceláře, ve kterých se možná pracuje i v noci. Ale o to přece vůbec nejde. 
Jde o to, že lidé by museli do Kauflandu jít po chodníku kolem Těšínské, přes 3 semafory a 
pořád čekat na volno. Je to otravný směr, i když přiznávám, že tudy občas taky chodím. 
Lepší by byla obytná zóna,  nebo nějaké jiné dopravní řešení, kdy by byli chodci účinně 
chráněni. 
 Je mi jedno, jak to vyřešíte a ani nevím, kdo je kompetentní to řešit. Dověděl jsem se, že 
příslušný odbor může jednat jen na popud občanů, takže tu je popud, když to tedy žádného 
úředníka nenapadne. Myslím si, že v Havířově by se mělo žít bezvadně, nebo ne? 
  
S pozdravem Jiří  Ferdián, předseda ZO 69 
 
Dostali tuto odpov ěď: 
 
K Vašemu podnětu silniční správní orgán sděluje následující: 

 zřízení obytné zóny musí splňovat podmínky, které upravují Technické podmínky TP 103 
(viz. příloha) 

-  dne 18. 3. 2016 za účasti Policie ČR DI Karviná proběhlo místní šetření, kdy závěry jsou 
uvedeny v zápise (viz. příloha bod č. 11) 

-  pokud chodci nerespektují vedenou trasu, porušují u stanovení § 54 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, kde se mimo jiné 
uvádí: „Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro 
chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na 
přechodu pro chodce se chodí vpravo“.  

Další dopravní opatření týkající se vedení pěší dopravy má vazbu na výstavbu nového 
obchodního centra a parkoviště, kdy na toto je již rok vydáno platné stavební povolení. 

Petr TVRDOŇ, odborný referent oddělení dopravy  
odbor stavební a silniční správní úřad 

Přílohy, tj. zápis z kontroly, technické podmínky ke zřizování obytných zón jsou 
k nahlédnutí na sekretariát ě MěV KSČM.  

Doklad toho, že ob čan má právo se zeptat na cokoliv p římo na p říslušném odboru 
Magistrátu.  
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Bez žen nebylo by života 
a smutný byl by sv ět 
 

Na ženy nikdy nezapomínají 
 

Základní organizace KSČM č. 49 a 51 mají  ve své práci jednu zvláštnost, kterou nemá 
žádná jiná ZO. Dvakrát ročně totiž pořádají společnou členskou schůzi. Bývá to v prosinci 
před Mikulášem  a v březnu u příležitosti  Mezinárodního dne žen. 

Tentokráte se setkání konalo ve středu 9. března. Banketku na zimním stadionu naplnili 
členové a členky obou organizací i mnoho sympatizujících žen ze ZO ČSŽ č. 5, jako vždy 
přišla členka jiné ZO KSČM, nechyběly ani ženy, které pravidelně vypomáhají při našich 
akcích. 

Za MěV v Havířově se zúčastnil předseda organizační komise Vašek Kubelka. 

Přítomné přivítali předseda a předsedkyně ZO. Po krásné úvodní básni a blahopřání ženám 
proběhla oficiální schůze obou organizací, nechyběl  krátký referát o historii vzniku a 
významu tohoto dne. 

V diskusi zaznělo poděkování žen, které se zúčastnily městských oslav. Program herců 
z Opavy se moc líbil a všechny obdivovaly životní elán a vitalitu  vedoucího této skupiny. 

I zde se diskutovalo o vystoupení p. Ondráčka. S. Kubelka ujistil, že MěV už přijal určité 
stanovisko a věc bude vyřešena. 

Po oficiální částí následovala volná zábava. Každá členka dostala krásné perníkové srdíčko, 
která napekly členky ČSŽ a  kytičku ze 
zahrady předsedy ZO 51. Při malém 
občerstvení, které připravily členky obou ZO a 
při poslechu písniček se hezky sedělo, 
povídalo i tancovalo. 

S. Fukala – jak už to umí – připravil soutěž 
„Hádej, kolik tam toho je“. Tentokráte se 
jednalo o počet višní naložených v rumu a 
nejvíce se výsledku přiblížila jedna ze 
sympatizantek. Odměnou jí byly právě ty višně. 
Odhady ostatních (i ten můj) byly dosti 
vzdálené, takže jsme paní Kaňákové, která odhadla nejlépe, mohli jen poblahopřát. 

Čas je neúprosný, 
nájemné banketky vysoké 
a tak, i když by se ještě 
domů nechtělo, nezbylo, 
než se rozejít. Potěšilo 
sdělení, že už se 
připravuje nějaký zájezd  
a zaznělo samozřejmě 
pozvání, ať se potkáme 
na našich akcích  v dubnu 
a květnu . 

Děkujeme za krásné odpoledne a oběma organizacím přejeme mnoho zdaru v jejich činnosti 
 i spolupráci. 

 

Za účastníky Marie Kročková 
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MěV KSČM HAVÍŘOV, KLUB ZASTUPITELŮ A LEVICOVÉ SUBJEKTY 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 

JJJAAARRRNNNÍÍÍ   VVVEEESSSEEELLLIIICCCIII   
   

16. DUBNA 2016 OD 19.00 HODIN 
V  PZKO, NA ZBORŮVCE, HAVÍ ŘOV – BLUDOVICE 

 
K TANCI HRAJE: „CHERRY DUO“   

 
VSTUPNÉ 200 Kč VČETNĚ VEČEŘE 

 
Prodej vstupenek na MěV KSČM Havířov od 10. 3. 2016   

       Havířov – Město, Palackého 2 (tel. 596 436 357) 

 
S R D E Č N Ě  Z V E M E  

 
 
 
 

MM ĚĚ SS TT SS KK ÝÝ   VV ÝÝ BB OO RR   KK SSČČMM   HH AA VV ÍÍŘŘOO VV   AA   
ČČ EE SS KK OO -- RR UU SS KK ÁÁ   SS PP OO LL EEČČNN OO SS TT   

  
VV ÁÁ SS   SS RR DD EEČČNN ĚĚ   ZZ VV OO UU   NN AA   

 
 

PP II EE TT NN ÍÍ   AA KK TT   
  

nnaa  ppoohhřřeebbiišštt ii   rruuddooaarrmměějjccůů  vv  HHaavvíířřoovvěě  ––  
PPrroossttřřeeddnníí  SSuucchhéé  

    
                                                            2288..  dduubbnnaa  22001166  vv  1155..3300  hhoodd ..  

                                                              PPřřeeddeemm  dděěkkuujjeemmee  zzaa  kkvvěěttiinnoovvéé  ddaarryy  
 
 
 
 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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