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

1. červen - Mezinárodní den dětí
Maminko a tatínku,
jedno přání mám,
dejte mi dnes vteřinku,
nechci být dnes sám.
Chtěl bych vašim rukám
svoje ručky dát,
položit hlavu do klína,
nebo si jen hrát.
I taková by mohla být dětská přání v dnešní uspěchané době. A právě Mezinárodní
den dětí je jedním z mála dnů v roce, kdybychom my, dospěláci, měli zpomalit, zastavit a dát
svým dětem opět pocítit, že ony jsou pro nás v životě tím nejdůležitějším a nejcennějším, co
máme.
Ať i nadále ví, že máma s tátou je zahrnou svou láskou i ve chvílích, kdy je potkají
první životní nezdary, ať vnímají tu obrovskou podporu při všech svých krocích.
Darujme vědomí, že máma zůstane vrbou, do níž mohou bez obav ukrývat svá
tajemství a táta bude i nadále mohutným stromem, který je ochrání před nepřízní života.
Dejme jim sebe, mámu a tátu, naše slova i naše uši, naše dotyky i pohlazení, svůj
přístup k životu a hlavně svůj čas.
V neposlední řadě jim věnujme hru, ano tu nejjednodušší a nejobyčejnější společnou
hru, neboť právě ona dětem dá vše … lásku, podporu, pochopení, důvěru, pocit bezpečí,
vzdělání…prostě DĚTSTVÍ.
Mgr.Tomáš Ptáček, zastupitel a radní
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Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy
Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi.
Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.
Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně důsledné řešení
hlavních problémů společnosti ale umožní až nový sociálně spravedlivější systém, o
jehož prosazení a budování hodláme usilovat.
Respektujeme různé formy vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve společenském
vlastnictví výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj družstevních a komunálních
podniků.
Požadujeme více demokracie, trvalé propojení demokracie přímé a zastupitelské,
požadujeme znemožnit prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, omezení
byrokracie a efektivní fungování veřejné správy.
Právo na práci a spravedlivou odměnu, které považujeme za záruku spravedlivého
života všech, kteří se živí vlastní prací. Právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní
zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělání považujeme za nezadatelná práva
člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. Požadujeme důsledné vymýcení chudoby,
sociálního vyloučení a skutečně rovné příležitosti pro všechny.
Veřejné školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, prosazujeme
komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, stejně jako
podporu masové tělovýchovy a sportu.
Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním zdanění
zisků především nadnárodních korporací a oligarchů.
Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému životu,
zastavení devastace krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných opatření proti
znečišťování životního prostředí a zajištění práva na vodu.
Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou
Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní
bezpečnostní politikou. Usilujeme o vystoupení ČR z paktu NATO. Armáda ČR musí
sloužit především k obraně občanů naší země.
Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je důsledkem
účelového vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí hradit především viníci agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům
neofašismu a nacionalismu.
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ZVOLENÉ VEDENÍ ÚV KSČM NA IX. SJEZDU KSČM
Vojtěch Filip

Předseda

1. místopředseda pro vnitrostranickou práci a ekonomiku

Petr Šimůnek
Místopředseda pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, včetně
spolupráce s odbory a levicovými subjekty
Jiří Dolejš
Místopředseda pro ideologii, propagandu a mediální činnost

Josef Skála
Předsedkyně Ústřední revizní komise
Předsedkyně Ústřední rozhodčí komise

Zdeňka Lišková
Helena Vrzalová

Doporučujeme:
Vojtěch Filip v neděli 5. června
na Primě v pořadu Partie

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda
ÚV KSČM Vojtěch Filip bude v neděli 5. června 2016 2016 od 11:00 hostem
pořadu televize Prima Partie. Oponentem bude místopředseda vlády Pavel
Bělobrádek (KDÚ-ČSL). Témata: Ministr Herman na Sudetoněmeckém dni;
Zdanění náhrad za církevní restituce (podporuje ANO); Navýšení rozpočtu bez
ministra Babiše; Hrozí rozpad koalice?
Autor: Mediální úsek ÚV KSČM
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Většina ministerstev
nechce nic měnit
Bydlím v Severomoravském kraji. Připadá vám, že jsem se přepsala?
Nebo že dokonce nevím, která bije? Jenže je to tak. I po zřízení 14 krajů včetně Prahy v
roce 2000 zůstal platný také zákon z roku 1960 o územním členění státu na 7 krajů a Prahu.
Nejde přitom o nějaké opomenutí zákonodárců, kteří by na „starý“ zákon zapomněli.
Obdobně se podle něho i po zrušení okresních úřadů v roce 2002 zachovalo územní
uspořádání podle okresů. Obojího využívá řada resortů i státních institucí. Stačí
připomenout například krajské a okresní soudy. Rovněž třeba Česká správa sociálního
zabezpečení má své okresní správy. A hned je zřejmé, že s platností zákona z roku 1960 se
vlastně běžně setkáváme. Některé ústřední správní orgány se na první pohled snaží
přizpůsobit krajské struktuře s voleným zastupitelstvem a obcím s rozšířenou působností,
mezi něž se rozdělily kompetence zaniklých okresních úřadů. Neděje se tak ale nijak
důsledně a mimo zákonnou úpravu vznikají různá detašovaná pracoviště. Úřady si interními
předpisy vytvářejí správní území podle vlastního uvážení, což ale znamená, že je stejně
snadno mohou měnit. Tím účastníci správních řízení ztrácejí přehled i jistotu, kde mají své
záležitosti vyřizovat. A protože téměř každý ústřední orgán státní správy postupuje jinak, jde
z toho občanům a podnikatelům občas hlava kolem.
Na nedávném jednání kulatého stolu o územním členění státu na Vysoké škole finanční a
správní v Praze zazněl příklad živnostníka z obce Rokytnice na Zlínsku. Do Valašských
Klobouk musí na živnostenský úřad. Úřad práce najde ve Slavičíně a správu sociálního
zabezpečení ve Zlíně... Ještě nepřehlednější je situace u stavebních úřadů, kterých je podle
jednoho z účastníků nyní 624. O jejich zřízení rozhoduje krajský úřad. A tak se stalo, že si v
době boomu chtěli v jedné obci postavit fotovoltaickou elektrárnu. Stavební úřad, pod který
spadali, jim to nepovolil. Zažádali si tedy o vlastní a ten už jim povolení vydal. Pokusy
dokončit reformu veřejné správy, která byla postavena na existenci 14 krajů a 205 obcí s
rozšířenou působností, zatím vždy zkrachovaly. Pohne s tím současná vláda?
Mohla by. V předběžné podmínce pro čerpání evropských fondů číslo 11 zaměřené na
veřejnou správu, kde se dosud hovořilo hlavně o služebním zákonu a jeho realizaci, je totiž
jako druhý strategický cíl uvedena harmonizace správního členění. Už se pracuje na
materiálu, který má podle harmonogramu vláda projednat do konce roku. Zatím se počítá se
čtyřmi návrhy řešení. Tu první lze označit jako nulovou. Tedy že všechno zůstane tak jako
teď. I s možností přesouvat detašovaná pracoviště a různé referáty podle libovůle ústředních
orgánů státní správy. A připouštím, že právě tato varianta tam má nejvíce příznivců. Většina
ministerstev nechce nic měnit. Možná by mohla mít naději i druhá možnost, podle níž by se
zrušily kraje podle zákona z roku 1960 a územní obvody by vymezovalo současných 14
samosprávných krajů. Byla by to nákladnější varianta, protože by se musely zřídit například
krajské soudy i tam, kde dosud nejsou. Okresní členění by zůstalo, ale vyhlásil by se tzv.
stop stav. Současná snaha správních úřadů přesouvat detašovaná pracoviště do bývalých
okresních měst by se zastavila. Třetí možností je zrušit vedle krajů i okresy podle zákona z
roku 1960, ovšem důležité správní úřady, jako finanční úřady, správy sociálního
zabezpečení a další, umístit do každé obce s rozšířenou působností. Netuším, jak by to
ministr financi rozdýchal. Poslední variantou je zrušení zákona z roku 1960 bez náhrady.
Tak to by zřejmě hrozilo hromadným ministerským infarktem. Každopádně, i když se zdá
územní členění státu jako nepříliš atraktivní téma, ve skutečnosti se dotýká každého z nás.
Někdo často, jiný zřídka, ale každý potřebujeme vyřizovat něco na úřadech. Kde je najdeme
a jaké mají kompetence je proto důležité i v běžném životě. Reforma veřejné správy uvízla
na půl cesty a je otázkou, zda ji vláda dokáže popostrčit dál.
Milada HALÍKOVÁ, předsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (za KSČM)
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Zeptala jsem se ing.Eduarda Heczka,
statutárního zástupce primátora :
Myslím, že se nepletu v tom, že jsi nejdéle pracujícím členem
KSČM na havířovské radnici.
Zastupitelem města jsem od roku 1998, tj. 18 let, ale nejdéle
pracujícím asi ne, protože déle pracuje v zastupitelstvu Milada Halíková a v minulosti i Karel
Sachmerda. Pravdou je, že jsem nejdéle vykonávajícím funkci náměstka primátora, a to od
roku 2002. Nejdříve ve volebním období 2002 – 2006 jako náměstek pro hospodářský rozvoj
a od roku 2006 dosud jako náměstek pro ekonomiku a správu majetku. Největší školou
v práci zastupitele pro mne bylo první volební období 1998 – 2002, kdy jsme první rok byli
spolu s ČSSD ve vedení města, ale od roku 1999 po „puči“ na radnici vládla ODS společně
s ČSSD a Hnutím pro Havířov a my jsme byli v opozici. To jsem poznal co práce zastupitele
obnáší. Navíc jsem byl i předsedou našeho Klubu zastupitelů za KSČM.
Změnilo se pro Tebe něco díky tomu, že na radnici máme svého - komunistického
primátora?
Práce primátora a jeho náměstků je navýsost zodpovědná, jsme ze všech zastupitelů
nejvíce viditelní a stáváme se terčem kritiky oprávněné, někdy i neoprávněné. Protože jsme
v koalici, musí být respektovány i názory koaličních partnerů ve vedení města, proto je to i o
vzájemné komunikaci, korektnosti a hledání rozumných řešení. Kromě jiného v tom spatřuji
jednu z hlavních rolí primátora. Spolupracoval jsem s naší primátorkou Miladou Halíkovou a
dnes s Danielem Pawlasem a musím konstatovat, že je to vždy snazší, pokud zastupujeme
jednu stranu, než když primátor byl z jiné politické strany. Zastáváme stejné politické názory,
stejný volební program a máme k sobě bližší vztah. Tím ale nechci říci, že se vždy ve všem
shodujeme a že nemáme i odlišné názory na řešení konkrétních problémů. Otevřená
diskuze je potřebná k hledání pozitivních řešení.
V tomto volebním období ses navíc stal předsedou Klubu zastupitelů za KSČM. Jaké
další povinnosti Ti tato funkce přinesla? Nebo i radosti?
Je to zajímavá, ale i odpovědná funkce. Zkušenosti z této práce mám z období 1998 – 2002.
Je si třeba uvědomit, že zastupitelský klub je složen z členů různého věku, různých
politických, životních a pracovních zkušeností. Jednoduše řečeno z osobností a individualit.
Máme však jedno společné, stranu, za kterou jsme kandidovali a volební program, se
kterým jsme šli do voleb a který chceme v průběhu čtyř let v co největší míře
realizovat. Náš klub má 13 členů s průměrným věkem 55 let. 8 členů má zkušenosti
z předchozí práce zastupitele a 5 členů teprve získává první zkušenosti z této práce.
Úkolem předsedy klubu je koordinovat a sjednocovat názor zastupitelů, někdy řešit i
názorové střety a navrhovat přijatelné závěry. Jsme demokratickou stranou, tudíž i
v našem klubu může každý z jeho členů vyslovit otevřeně svůj názor a návrh řešení,
na druhé straně každý musí respektovat většinový názor. Navenek, mimo klub, se
předseda podílí na koordinaci postupů i s jinými koaličními kluby, v našem případě Hnutím
ANO a Hnutím pro Havířov. Musím přiznat, že ne vždy je to jednoduché a snadné. O to větší
radost pak je, když se podaří s koaličními partnery najít shodu na konkrétní problémy a
dosáhnout společného hlasování na Zastupitelstvu. Mám li hodnotit, co mi tato funkce
přinesla, tak určitě více povinností a starostí. Radost pak je jako prémie či odměna za dobře
vykonanou práci.
V minulých číslech jsme se dověděli něco bližšího o poradních orgánech Rady města,
o práci Rady. Přibliž nám prosím hlavní účel a způsob práce Zastupitelstva.
Problematika poslání, postavení, pravomocí, způsobu rozhodování zastupitelstva je na
samostatný článek do našeho Zpravodaje. Takže nyní jen ty nejzákladnější údaje.
5

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem obce a má právo rozhodovat v samostatné
působnosti (samosprávě) v souladu se zákonem o obcích. Počet členů zastupitelstva je
odvislý od počtu obyvatel, kteří jsou voleni v komunálních volbách na čtyřleté volební
období. Zastupitelstvo projednává a schvaluje dva základní dokumenty každé obce,
rozpočet obce na následující rok a územní plán. Mimo to má vyhrazené agendy týkající se
majetku obce (jeho nabývání a prodeje), hospodaření, rozvojové programy, vydávání
obecně závazných vyhlášek a mnoho dalších. Nezadatelným právem zastupitelstva je volba
a odvolání starosty (primátora), jeho náměstků, volba členů rady a zřizování a rušení výborů
zastupitelstva a městské policie. Pro to, aby zastupitelstvo mohlo právoplatně
rozhodovat, musí být na jednání přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (v
Havířově to je 22 zastupitelů ze 43 zvolených). Pro platné rozhodnutí zastupitelstva
musí hlasovat rovněž nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy minimálně 22
zastupitelů (nestačí nadpoloviční většina přítomných zastupitelů na jednání). Toto je
jen zlomek o kompetencích, právech a povinnostech zastupitelstva, ale jak jsem naznačil
výše, můžeme se k tomu ve Zpravodaji vrátit v budoucnu.
Zastupitelstvo má své výbory. Jaké a proč?
Zastupitelstvo může mít tři výbory – finanční, kontrolní a pro národnostní menšiny. Ten
poslední jen tehdy, pokud v obci žije více jak 10 % obyvatel jiné národnosti, než české.
V Havířově tato podmínka není splněna. Již ze samotných názvů dvou prvních výborů
vyplývá, čím se zabývají a co řeší. Finanční hospodařením města a rozpočtem, kontrolní
pak má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva. Předsedy těchto výborů musí být
zastupitelé a zpravidla jsou z opozičních stran v zastupitelstvu, kdežto členem výboru
mohou být i občané s volebním právem a trvalým bydlištěm v obci. Tak jako v komisích rady
města, tak i ve výborech zastupitelstva jsou zastoupeny všechny politické strany a hnutí,
které uspěly ve volbách v roce 2014.
Od takového zkušeného funkcionáře bychom na závěr rádi slyšeli nějakou vizi do
budoucnosti.
Každý občan Havířova se denně potýká s řadou problémů v různých oblastech a každý má
svůj názor na jejich řešení. Jiné problémy má mladá generace, střední i starší. Někoho tíží,
že nemá kde sportovat nebo trávit volný čas dle svých představ, někdo má problémy se
zaměstnáním, bydlením, nedostatečnou škálou poskytovaných služeb, životním prostředím,
či možností podnikání a průřezově všechny generace mohou postihnout sociální a zdravotní
problémy. Z toho by pak pro místní politiky měly vyplývat i úkoly pro uspokojení
převládajících potřeb. To vše v mezích platné legislativy a finančního zajištění. Ne vše lze
vyřešit ihned nebo v krátkém čase. V minulých volebních obdobích byla dle mého názoru
věnována pozornost novým investicím a údržbě majetku města. Největší náklady si
vyžádalo odkanalizování okrajových části města. Mou vizí pro budoucnost je plné využití
průmyslové zóny Dukla a vytvoření nových pracovních míst, zachovat v majetku
města stávající bytový fond včetně DPS a Domovů seniorů, a tím mít možnost zajistit
kvalitní bydlení pro všechny věkové a sociální skupiny občanů, zlepšovat životní
prostředí kvalitní údržbou stávající zeleně a vybudováním obchvatu města vyvést
početnou automobilovou dopravu mimo centrum města. Mou vizí je i to, aby se
nestavěly nové nákladné investice, které v budoucnu přinášejí vysoké provozní náklady, ale
aby se udržovaly, rekonstruovaly a modernizovaly objekty v majetku města a tím
dosáhlo změny jejich dosavadního využití nebo snížení provozních nákladů. A to má vše
směřovat k tomu, aby se lidem v Havířově žilo dobře a aby se to projevilo v příštích
volbách tím, že budeme respektovanou stranou s možnosti nadále se podílet na řízení
města.
Děkuji za rozhovor a jistě budeme všichni rádi, když se Tvá vize naplní.
Rozhovor vedla Ruda Treichelová
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LIDICE
Každý národ má ve svých dějinách data,
která se vzpomínají se smutkem, ale
přesto nesmějí být zapomenuta. V našem
kalendáři je to den 10.červen 1942,
datum, které navždy změnilo život české
obce Lidice.
Tato nevelká vesnice blízko Kladna měla
v tuto dobu za sebou víc než šest set let existence, žilo v ní kolem pěti set pracovitých,
spokojených obyvatel. Po atentátu, při kterém byl smrtelně raněn a na jehož následky
zemřel Reinhard Heydrich, bylo rozhodnuto, že český národ musí být příkladně potrestán.A
stalo se tak s příkladnou německou krutostí a důsledností.Na návrh K.H.Franka byly jako
oběť této pomsty vybrány právě Lidice
Navečer 9.června 1942 obklíčily obec jednotky SS a německé policie. Druhý den byli
všichni muži ( nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let ) postříleni, ženy byly převezeny do
koncentračního tábora v Ravensbrucku, děti, až na několik „vhodných“ k převychování, byly
povražděny v polském Helmu. Po válce se podařilo najít a do vlasti vrátit jen 17 ze
zavlečených dětí.
Tento zločin, kterým se nacisté velice chlubili, pobouřil celý svět. Představy, že Lidice budou
navždy vymazány z mapy a zapomenuty, se nesplnily, právě naopak :
Města a obce v mnoha zemích ( Mexiko, Brazílie, USA , Austrálie) se na protest
přejmenovaly na Lidice, jméno dostávaly i právě narozené děti, vzniklo i hnutí „ Lidice budou
žít “ atd.
Hned po osvobození v roce 1945 bylo místo
původní obce pietně upraveno a prohlášeno
národní kulturní památkou.
Je zde vybudováno působivé muzeum
s celoroční expozicí, která tuto tragédii
připomíná. Jistě každý návštěvník s dojetím
postojí u památníku 82 zavražděných dětí –
sousoší sochařky Marie Chytilové. Známý je
také krásný růžový sad, ve kterém rostou a
kvetou růže z mnoha zemí světa. Ročně sem
přijíždějí návštěvníci z naší vlasti i ze zahraničí.
Nejen Lidice, také další obce ( Ležáky, Javoříčko, Ploština, Prlov a jiné) zůstanou navždy
pomníkem nesmyslné krutosti fašismu a nacismu.
Je důležité připomínat tyto smutné události hlavně naší mládeži, která často dostává
zkreslené nepravdivé informace. A měli by si je v paměti osvěžit naši politici, kteří
v současnosti stále horlivěji usilují o přátelství a spolupráci se sudetskými Němci.
Marie Kročková

ŽIVOTICE – SLEZSKÉ LIDICE
V sobotu 6. srpna se jako každý rok koná pietní akt v Havířově - Životicích.
Přijďte se poklonit památce našich zavražděných občanů.
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KSČM Havířov, Český Těšín, Karviná a OS ČMS
pod patronací OV KSČM Karviná, Vás srdečně zvou na

25. června 2016 od 14,00 hod.
areál PZKO Na Zborůvce v Havířově – Bludovicích

Hudební vystoupení: Iveta a Jarek
Vystoupení:

Mažoretky MKS Havířov
Ukázka zásahové jednotky SOSS

Sportovní soutěže:

kuželky, šipky, přetahování lanem
a soutěže pro děti

Domácí kuchyně a občerstvení zajištěno

Vstup zdarma

Srdečně zveme
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NEVÁHEJTE – VÝSTAVA O NAŠEM MĚSTĚ
KONČÍ 31. 12. 2016:
Státní okresní archiv Karviná – Fryštát, Fryštátská 55/17
Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod,

úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.00 ho

POJEĎTE S NÁMI ...
na zájezd, který pořádá ZO KSČM č. 51 a č. 49 společně ZO ČSŽ č. 5
v sobotu 9. července 2016
Odjezd:
v 7:00 hod. od zastávky autobusového nádraží na ulici Těšínská
Cena:
250,00 Kč/osoba
Kontakty: Honzková Anna,
tel. 603 257 866
Fukala Vladislav,
tel. 736 182 707
Racková Dagmar,
tel. 605 569 399
Kam? Lázně Jeseník a blízké okolí, kde můžeme
navštívit dle nálady a počasí rozhlednu „Zlatý Chlum“, nebo vyjet lanovkou na
„Šerák“, nebo jeskyně „Na Pomezí“. Rozhodnout se můžeme až na místě …
TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

☺

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
********************************************************************************************************************
Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům
Telefon: 596 436 357, E- mail: mv.havirov@kscm.cz, www.kscmhavirov.cz
uzávěrka příštího čísla 29. 6 2016 – 7 - 8. číslo vyjde 15. 7. 2016
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