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Podporujeme další rozvoj dostupnosti kvality bezplatné zdravotní péče
Senioři, hendikepovaní a sociálně potřební mohou počítat s naší
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Pro zajištění dopravní obslužnosti a investice v dopravě finance zajistíme
Nejen prací je živ člověk, podporujeme rozvoj sportu, kultury a lidových
tradic
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PŘED NÁMI OPĚT VOLBY
V celém volebním kolotoči mnohdy průměrný občan ztrácí přehled, oč vlastně jde. Volby do
Zastupitelstva kraje jsou těmi, které voliči nedoceňují. Mají dojem, že jejich výsledky nemají
na jejich běžný života takový vliv.
Jedná se samozřejmě o omyl. V prvé řadě si musíme uvědomit, že neúčastí ve volbách
posilujeme ty, kdož umí voliče pomocí různých populismů a reklamy přesvědčit o své
pravdě. Jsou to ti, kdož poté co se dostanou k moci, rychle zapomenou na předvolební sliby
a začnou si šlapat cestičku k veřejným financím.
Havířov má v rámci kraje specifické postavení. Je druhým největším městem v kraji
v samém centru ostravsko-karvinské aglomerace. Všechny negativní dopady, které
polistopadový vývoj přinesl do našeho regionu, se zde promítají v plné síle.
Za této situace je nezbytné, aby v orgánech kraje mělo naše statutární město své významné
zastoupení. V rámci dosavadní krajské koalice ČSSD – KSČM však kromě jednoho
zastupitele nemají havířovští komunisté odpovídající zastoupení. Naproti tomu například
Karviná má již druhé volební období svého primátora v Radě kraje. A právě tam se
rozhoduje o celé řadě dotací či různých organizačních opatřeních v rámci kraje čili i
Havířova.
Je tedy na nás, občanech Havířova, a to nejen na voličích KSČM, abychom dali hlas
našim představitelům. Jen tak mohou na úrovni kraje prosazovat zájmy našeho
města. Dnešní doba to vyžaduje dvojnásob. Je třeba čelit důsledkům bankrotu OKD a
části Vítkovic.
Na volební listině KSČM do MS kraje nás zastupuje: primátor města Bc. Daniel Pavlas,
náměstek primátora ing. Eduard Heczko a Bc. Monika Havlíčková, dosavadní krajská
zastupitelka

Vážení občané, dejme jim svůj hlas,
náš Havířov to potřebuje.
JUDr. Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM Havířov
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Ještě k rozpadu havířovské koalice
Jednání o koalici po volbách do Zastupitelstva města Havířova v roce 2014 bylo ovlivněno
výsledky voleb. Voliči rozhodli, komu dají své hlasy.
Dlouhodobé působení dřívější koalice ČSSD, KSČM a HPH vytvořilo celou řadu vazeb
podnikatelských a zájmových skupin na orgány města s cílem získat výhodnější podmínky
svých podnikatelských a zájmových aktivit. KSČM se dostala do tlaku vlastní členské
základny, která oprávněně kritizovala zaběhnuté nešvary a přítomnost našich zástupců při
rozhodovacích procesech. V menšině však nemohli zásadním způsobem dění ovlivnit.
Sociální demokracii tento stav vyhovoval a při koaličních vyjednáváních po volbách
vyžadovala pokračování koalice ve „vyjetých kolejích“. To však pro KSČM nebylo přijatelné
a proto nakonec vyjednala koalici s hnutím ANO a HPH.
Hnutí ANO, byť s významným mandátem od voličů, bylo nezkušeným subjektem
v komunální oblasti. Jeho program se však v mnoha bodech kryl s programem KSČM a
to zejména v protikorupční oblasti. Díky této nové koalici se podařilo do značné míry
přetrhat dosavadní zaběhnuté praktiky tak, že některé vztahy v současné době řeší Policie
ČR s podezřením na trestné činy. Časem však začalo docházet k vnitřním rozporům v Hnutí
Ano a ty pak postupně gradovaly. Není to specifika Havířova. Podobně k tomu došlo v celé
řadě měst v rámci republiky, kde ANO bylo členem koalice.
Po čase působení se tak projevila v plné nahotě pravá tvář tohoto hnutí. Pod řadou
programových cílů, mnohdy převzatých od levicových stran včetně KSČM, se Hnutí podařilo
oslovit řadu naprosto rozdílných lidí s diametrálně různými cíli. Jednak to byla menší
skupinka těch, kdož souhlasili s protikorupčními prvky programu a vzali to opravdu vážně,
na druhé straně to byli, ti,kdož hlavně toužili po moci, s cílem dostat se na lukrativní posty a
tak k veřejným financím. Tyto protikladné zájmy obou skupin vedly k celkovému rozpadu do
té míry, že ANO přestalo být způsobilé plnit funkci koaličního partnera. Představitelé hnutí
v tomto stadiu nebyli vůbec schopni pochopit zodpovědnost, jaká plyne z pozice
koaličního partnera.
KSČM je dlouhodobým subjektem působícím ve vedení města. Za prvořadé považujeme
my komunisté zodpovědnost vůči všem občanům města, ať už nám dali hlas, či
nikoliv.
Za této situace nezbylo, než rychle jednat s jinými subjekty na vytvoření nové koalice. Je
třeba říct, že za dva roky se značně změnily poměry v havířovské ČSSD. Tím, že najednou
po dlouhé době nebyla na radnici, přišli o vliv ti, kdož dříve stranu poškozovali.K
současnému utvoření koalice KSČM – ČSSD došlo s jakousi oboustrannou pokorou, ale
hlavně z potřeby nepřipustit ve městě stav bezvládí a chaosu. To se podařilo. Řadového
občana se tato změna prakticky nedotkla, chod města běží plynule dál.
V podmínkách pro vznik koalice si ČSSD stanovila, že trvá na snazších jednáních a tudíž na
dvojkoalici. Na rozpad původní koalice tak nejvíc doplatilo HPH, které skončilo v opozici.
Na českou politickou scénu se v posledních létech stále více prosazují populistické subjekty
jako Věci veřejné a nyní ANO. A to, že část občanů jejich slibům naletí, je projevem
současné společensko – politické krize celé společnosti.
KSČM se v těchto složitých podmínkách snaží postupovat tak, aby nezklamala
důvěru, kterou získala od voličů a seriozním jednáním chce přesvědčit ty, kdož mají
proti komunistům předsudky.Dovolím si tvrdit, že Jsme jedinou stranou, která
důsledně hájí zájmy většiny občanů.
Bronislav Bujok
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1. ZÁŘÍ
SLAVNOSTNÍ DEN NAŠICH ŠKOLÁKŮ A PEDAGOGŮ

Pro školní rok 2016 – 2017 se v našem městě otevírá 34 prvních tříd
pro 771 nových školáčků. Všechny školy mají za sebou slavnostní uvítání
prvňáčků, ale i ostatních žáků.
Přejeme jim úspěšný školní rok, radost ze
společné práce a dobré výsledky, nové
kamarády a hlavně dobrou spolupráci rodiny a
školy.
Učitelům přejeme snaživé žáky a pevné nervy, které při své práci jistě
potřebují.
Ruda Treichelová, předsedkyně školské komise RMH

INFORMACE Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 14. 7. 2016
Toto jednání bylo svoláno mimo původní program, neboť bylo nutné
dokončit některé otázky, týkající se personálního obsazení funkcí ve
složení výborů Zastupitelstva města Havířova, změn v zástupcích města v orgánech
obchodních společností s majetkovou účastí města, tj. Městská realitní agentura, s.r.o,
Zámek Havířov, s.r.o. Technické služby, a.s. a Havířovská teplárenská společnost, a.s.
Všechny změny navržené koalicí byly schváleny mimo obsazení funkce předsedy finančního
výboru, což bylo odloženo na příští jednání ZMH.
Jednání probíhalo v rychlém tempu, po hodině bylo přerušeno, aby se po dvou hodinách
uskutečnily interpelace podle Jednacího řádu. Obsáhlá interpelace se týkala dotazu, zda je
výhodnější jedno nebo dvousložková cena tepla pro Havířov. Odpověď bude zaslána
písemně. Možná by se měl tazatel zamyslet nad tím, jak negativně byla cena tepla ovlivněná
privatizací teplárny, která dodává teplo pro Havířov. Možná, že pro zastupitelé by to byla
zajímavá informace, možná jsme někteří postrádali informaci, kdo byl iniciátorem
privatizace. To však v příspěvku nezaznělo.
Klub zastupitelů za KSČM
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Musely OKD takto dopadnout?

(Jaroslav Gongol)

Samozřejmě, že ne! Příčinou je zpackaná privatizace a nekompetentnost vedení státu po
roce 1990. Kdo chce řídit, a to cokoliv, tedy i stát, musí především znát jak.
Bylo přece zcela jasné, že vstupem do podmínek volného trhu a nastolení kapitalismu,
musíme zvážit, jaké podmínky máme pro uplatnění na konkurenčním trhu. Proč se evropské
státy zbavovaly hlubinné těžby černého uhlí? Začalo to v Belgii, Anglii, Německu, Francii
apod. Tam to neřešili nesmyslnou privatizací, ale programově tak, že snižovali těžbu a pro
uvolněné horníky připravovali nové pracovní příležitosti. V těchto regionech se tak vyhnuli
sociálním problémům. Takovéto řešení navrhovali poslanci za KSČM již před 20ti léty.
V posledních dnech jsme slyšeli, že problémy OKD nemohl nikdo předvídat. Samozřejmě že
to není pravda, neboť KSČM jako jediná politická strana, byla proti privatizaci dolů a
požadovala takové řešení, které bylo například ve Francii. Naopak odborník na všechno,
pan Dlouhý, společně s osobním přítelem Koláčkem V. a Otavou P., vyčleněním Dolu
ČSM z OKD připravili půdu pro další privatizaci celého OKD a to ještě dříve než byla
Klausem vyhlášena kuponová privatizace. V díle zkázy pak pokračoval tehdejší ministr
financí Sobotka a dokončil ji nechvalně známý Bakala, věrný to přítel Havla a
Schwarzenberga.
Vláda prý byla v šoku, když americký ředitel OKD Dale Ekmark prohlásil, že OKD nejsou
schopny dostát svým finančním závazkům a že musí přistoupit k uzavírání dolů. Minimálně
Dolu Paskov, Lazy a Darkov a tím i k snížení vlastních zaměstnanců asi o 5 tisíc. OKD totiž
mají dluh ve výši 17 miliard korun, ale nemají ani peníze na útlum, i když jim to ukládá Horní
zákon. Úředníků zřejmě máme málo a tak nikdo nekontroloval, zda OKD má odložené
peníze na zahlazení následků dobývání.
Po půl roce od oznámení, že OKD jsou v platební neschopnosti, se v nejistotě žijící horníci
dozvěděli, že věřitelé odsouhlasili jednu z variant a to tak zvanou restrukturalizaci. Obávám
se, že pod oním kouzelným slůvkem si jen málo lidí dovede představit, co bude jejím
výsledkem. OKD mají 120 dnů na to, aby zpracovaly program, a to jsme již na konci roku.
Horníci jsou tak dále odsouzeni k tomu, aby vánoční svátky prožili v nejistotě. Je totiž před
volbami do krajů a Senátu a tak je nutno uklidnit voliče. Vláda proto poskytne OKD „úvěr“ ve
výši 700 miliónů korun. Jen člověk naivní jak první křesťan se může domnívat, že krize
v hornictví je tím zažehnána. Zákony volného trhu jsou neúprosné a kdo zná naše důlněgeologické podmínky, které v rozhodující míře určují náklady na těžbu ví, že jsme ve
srovnání s jinými zeměmi v obrovské nevýhodě. Vždyť i velké těžební firmy v nesrovnatelně
lepších důlně-geologických podmínkách těžbu končí.
Půjčkou, kterou vláda odsouhlasila se nic neřeší, jen se problém odsouvá. Očekával jsem,
že bude ihned vyhlášen pro tento region program, kterým vláda podpoří a zvýhodní firmy,
které zde vytvoří nová pracovní místa ve výrobě. Zatím se jí daří zvyšovat počet úředníků
ve státní správě. Lidé z regionu, který dříve svým průmyslem a ekonomickým
přínosem pomáhal zajišťoval solidní životní úroveň občanů, očekává, že se budou
moci i v budoucnu život poctivou prací. Básník Petr Bezruč by dnes asi napsal: „Už pro
nás není ani práce, vzali nám i tu těžkou robotu, na Modravě strmí paláce z krve mé a mého
potu“. Co vy na to pane Bakalo? Prý odcházíte z republiky, nezapomeňte ale zaplatit své
dluhy a vrátit zisky, které jste neoprávněně vyvedl z republiky.
Existuje vůbec nějaké řešení? Samozřejmě že ano, jen musí být přijata správná rozhodnutí.
Ale nesmí se otálet, neboť to bude ještě dražší a bude se týkat mnoha lidí. Přivítal jsem
proto, že Klub KSČM ve Sněmovně PČR prosadil do programu svého jednání bod,
který se zabývá kritickou situací OKD. Škoda, že media jako vždy se o tom skoro
nezmínila. Ještě větší škoda je, že tento bod nebyl dokončen a zejména nebyla zaúkolována
vláda, aby přijala opatření na pomoc regionu. Jsou zde totiž, bohužel, i signály že krize
přeroste i do hutní výroby a dojde k dalšímu snížení tisíců pracovních příležitosti.
Občané voliči, zanedlouho opět půjdeme k volbám. Opět uslyšíme sliby těch, kteří již
mnohokrát zklamali. Vzpomeňte si na to, kdo vždy stál na vaši straně.
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Odpojování od centrálního zásobování teplem /CZT/
není v zájmu občanů Havířova
Občané města Havířova, zvláště pak členové SBD jsou v současné době oslovováni
s nabídkou na přechod k údajně levnějšímu teplu instalací vlastního zdroje tepla – tepelných
čerpadel. Nic proti pokroku, pokud by to bylo skutečně výhodnější. Určitě se najdou takové
objekty, zejména tam, kde není přístup k plynu či CZT, případně je stávající tepelný zdroj
nehospodárný a cena tepelné energie je z něj vysoká. Taková situace však v Havířově není.
Průměrná cena tepelné energie za 1 GJ se pohybuje v Havířově kolem 560 Kč vč. DPH a i
přes celkem teplejší zimy patří tyto ceny svou úrovní do spodní poloviny v ČR. Vždy, když
mě nějaká firma přesvědčuje, že jsou levnější a výhodnější, tak si to radši dvakrát ověřím.
Mnoho občanů v našem městě se takhle nechalo zlákat i tzv. levnější energií od různých
nových firem v roli distributorů a výsledky nebyly vždy odpovídající. A na poli zajištění
dodávek tepelné energie platí něco podobného, jen je vše trochu dražší. Častým jevem u
firem, které nabízejí instalaci tepelných čerpadel, je klamavá reklama, která se týká
výsledné ceny tepla za GJ a údajně menší spotřeba tepelné energie.
Právě nedávno se mi dostal do rukou časopis Praktický rádce pro SVJ z května 2016, který
je určen i pro bytová družstva, kde se snaží zavedená firma ACOND prezentovat úspěchy
po ročním provozu tepelných čerpadel, které montovala v Jindřichově Hradci v bytovém
domě s 24 byty údajnou úsporou za rok o 422 Kč za GJ na cenu 251 Kč. Neserióznost
takových prezentací a nabídek, které si dovolují srovnávat údajně levnější ceny tepla
z tepelných čerpadel (bez nákladů na nákup, instalaci, údržbu a provoz soustavy s tepelným
čerpadlem) s cenou tepla z CZT, která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s
dodávkou tepla z CZT, je přímo do očí bijící zvláště, když si ještě přisadí, že se vlastně
jedná o úsporu nákladů. Firma Alternativní teplo.cz není o moc jiná. I zde se slibuje a
srovnává na jedné straně cena 300 Kč /která určitě neobsahuje všechny náklady/
s nadsazenou cenou 644 Kč, která se v našem regionu vůbec nevyskytuje, aby ty domnělé
úspory vynikly. Na jiném místě firma slibuje cenu mezi 320 a 350 Kč za 1 GJ. Pokud se
ukáže, že cena bude podstatně vyšší, jen těžko dosáhnete nápravy.
Na stránce nejsou aktualizovány ani změny v tarifu a cenách el. energie. Provoz tepelného
čerpadla musí mít samotný přívod i samostatné měření. Je rozdíl, jestli se jedná o
domácnost a rodinný dům, nebo obytný dům s více byty. Proto pokud se chcete vážně
přesvědčit, zda kalkulace ceny a s tím použité náklady a informace jsou odpovídající,
je třeba si vyžádat veškeré podklady a vysvětlení, k ověření a doplnění informací
využít i nezávislých poradců v energetice. Nabídka skrývá další rizika, která nejsou na
první pohled zřejmá. Jedno z nich je však naprosto logické. Pokud se začnou jednotlivé
domy odpojovat od CZT, hrozí postupné navyšování ceny pro zbývající domy napojené na
CZT v důsledku snížení počtu odběratelů. Již jsem se setkal s případem v Ostravě, kde
v důsledku odpojení jiných odběratelů se zvedla cena za GJ až na dvojnásobek a nakonec
si musel i ten poslední odběratel vybudovat svůj tepelný zdroj, který navíc vytváří další
emise. Legislativa bohužel dostatečně nechrání ani konečné odběratele, ani CZT, do
kterého se investovalo a dále vkládají nemalé prostředky. Nové firmy to zkouší a pokud
zákazník podlehne, cesta zpět je velmi obtížná. U velkých domů a panelových vůbec je
použití tepelných čerpadel naprosto nevhodné.
Osobně nedoporučuji u bytových domů v Havířově přecházet na tepelná čerpadla, není to
v zájmu naprosté většiny našich občanů v našem městě.
Ing. Karel Žák, předseda komise pro technické otázky při RR SON ČR,
člen energetické komise RMH
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Mírumilovní Američané?
Letos uplynulo 71 let, kdy byly Američany svrženy dvě
atomové bomby, a to 6. 8. 1945 na Hirošimu a 9. 8. 1945
na Nagasaki. Tím bylo zmasakrováno statisíce civilistů.
Důsledky se v těchto městech projevují ještě dnes.
Američané oficiálně tvrdí, že tím byly ušetřeny životy
statisíců amerických vojáků, ale také Japonců při invazi
na japonské ostrovy. Je to však trapné ospravedlňování
Američanů.
Dokonce Churchill pochyboval ohledně důvodu pro použití atomové bomby. Uvedl, že
porážka je jistá, protože v té době už neexistovalo válečné japonské loďstvo.
Faktem je, že japonská města, většinou dřevěná, byla od poloviny roku 1944 decimována
americkým letectvem pomocí svazků zápalných pum. Tokio hořelo několikrát. Ty nižší
odhady uvádějí
milión uhořelých
civilistů a nejméně
tolik zraněných.
Američané jsou
odborníci na
bombardování.
Předvedli se
v Hamburku nebo
v Drážďanech, kde
vyvolali ohnivou
smršť, kde teplota
přesahovala 900°C.
Američané jsou také odborníci na načasování.
Ani ne měsíc před koncem války bombardovali Plzeň, Prahu.
Ale zpět k výmyslům Američanů na shození dvou amerických pum – jediných, které v té
době byly vyrobeny. Už na Jaltě slíbil Stalin Rosweltovi, že tři měsíce po ukončení války se
Sovětský svaz zapojí do války s Japonskem. 17. července 1945 Stalin v Postupimi znovu
potvrdil prezidentovi Trumanovi, že platí, co bylo dohodnuto na Jaltě. Stalin také sdělil, že
Japonsko přes vyslance žádá o mírová jednání. Truman a Churchill však předstírali, že neví,
o čem se mluví. O žádosti Truman věděl od svých tajných služeb. Churchill byl však
nahrazen novým předsedou vlády Attlee Clementem Richardem. Američané neakceptovali
návrh Stalina na mírová jednání s tím, že došlo k změně vlády v Anglii. Později se také
Truman vyjádřil, že nešlo promrhat obrovské finance, tehdy víc jak dvě miliardy dolarů. A
hlavně, že Američané ukážou světu a hlavně Sovětskému svazu, kdo je pánem světa.
A tak 6. srpna 1945 byla svržena první atomová bomba. Zpráva zastihla Trumana na moři,
když se vracel z Postupimské konference. Dle přítomných svědků triumfálně zvolal „Tohle je
největší věc v dějinách“. Na japonskou vládu to však nezapůsobilo.
8. srpna 1945 vypověděl Sovětský svaz Japonsku válku. 9. srpna v 1 hodinu ráno překročily
úderné skupiny – předvoj Rudé armády – Mandžuskou hranici po celé délce Japonci
okupovaného Mandžuska.Hlavní síly představovaly více než 1,7 milionů vojáků na frontě
široké 4 500 km proti 1 mil. japonských vojáků. Sovětští vojáci pronikali přes všechny druhy
terénu – přes mongolské pouště, rozsáhlá skalnatá pohoří Malý a Velký Chingan, přes
močály a hluboké lesy u Japonského moře.
Pro Sovětský svaz znamenala mandžuská operace vyvrcholení čtyřletého zničujícího
zápasu s Německem a čtyřleté obavy z japonské akce na Dálném východě. Rudá
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armáda dokázala se ubránit Wehrmachtu v létech 1941, 42 a 43. V druhé polovině roku
1943, 44 a 45 porazila fašistické Německo. V době úporné obrany v závěru roku 1941 (bitva
o Moskvu) a druhá polovina roku 1942 (Stalingrad) stáhla část vojáků z Dálného východu.
To byli tvrdí vojáci, kteří doslova smetli vše, co měli před sebou. Sověti si nemohli dovolit
stáhnout víc vojáků z obav útoku Japonců z Mandžuska. Tak tam bylo blokováno cca 700
tisíc vojáků.
Jak jsem uvedl, už na Jaltě Stalin slíbil vypovězení války Japonsku s tím, že po válce
bude mít vliv na Mandžusko, Severní Koreu, Sachalin, Kurilské ostrovy, případně na
severní část ostrova Hokaido. Tak také začalo
sovětské velení plánovat největší strategickou operaci
v dějinách 2. světové války. Přesun z Evropy se
pohyboval mezi 6,5 až 10,5 tisíc kilometrů, což byl
nadlidský výkon. Přesouvalo se víc jak milión vojáků, 400
tisíc koní, tanky, auta střelivo, pohonné hmoty, voda,
potraviny, vojenské nemocnice, léky atd. To bylo třeba
zajišťovat pouze po transsibiřské magistrále, která navíc
byla ve východní části ohrožená případnými útoky
Japonců (dělostřelectvo, letectvo) Bylo nutné budovat
nové komunikace a postupně je měnit. Toto se začalo realizovat od poloviny března 1945.
Jednotky byly stahovány hlavně z Československa, Polska, Rakouska a Maďarska.
Vynikající příprava, zkušené vojenské jednotky a velitelé dokázali během 9 dnů postoupit o
500 až 950 km do hloubky Mandžuska, obsadit všechna obydlená centra. Tím donutila tzv.
Japonskou Kvantunskou armádu kapitulovat, včetně vnitřního Mongolska. Mandžuská
operace představovala a stále představuje ten nejvyšší stupeň sovětského
vojenského velení a umění. Do konce srpna byly dobyty Kurilské ostrovy a Sachalin. Od
útoku na japonský ostrov Hokaido Stalin upustil. To proto, že USA a Anglie si nepřáli tak
velké rozšíření sovětského vlivu v Pacifiku a Stalin nechtěl rozkol mezi spojenci.
Stalin jak slíbil – přesně na den, 3 měsíce od ukončené války v Evropě, zahájil útok na
Japonsko.
To byl hlavní důvod pro svolání celé japonské vlády 14. srpna 1945. Názory členů vlády se
však značně rozcházely. Císař Japonska proto rozhodně prohlásil: „Pokud již nikdo nemá
co podstatného sdělit – vyjadřujeme vlastní názor. Žádáme vás, abyste s námi souhlasili.
Zjišťujeme, že Japonsko zachrání už jen jediné. To je důvodem k tomu, abychom učinili tato
rozhodnutí a snášeli nesnesitelné a dovolili nedovolitelné“ Poté rozhlas oznámil, že
Japonsko kapitulovalo. Většina pozemních jednotek však ještě bojovala dál.
2. září 1945 podepsali zástupci Japonska oficiální
kapitulaci na palubě americké bitevní lodi Missouri
v Tokijském zálivu za účasti vojenských zástupců Rudé
armády.
Druhá světová válka skončila po 6ti létech a 1 dnu, co ji
zahájil Hitler přepadením Polska.
Američané 71 roků „přátelsky“ setrvávají na návštěvě
v Japonsku, Německu, Filipínách, Koreji, Itálii atd., kde
mají víc jak 760 vojenských základen. Příští rok přibudou v Polsku a Pobaltí.
Rusko prý nebezpečně zbrojí. Mírumilovní Američané vydávají na zbrojení 9krát než
Rusko.
Dnes už snad každý, kdo chce vidět, vidí mírumilovnou politiku Američanů od Koreje,
Vietnamu, Afganistanu, Iráku, Libye, Sýrie a další – vždy nejméně 6 tisíc kilometrů od USA.
Karel Sachmerda, člen ZO 61
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Pietní akt k tragickým
událostem v Životicích
Letos se konal právě v den této události – 6. srpna.
U pomníku nevinných obětí nacistického běsnění se
sešli představitelé veřejného života – primátor i
náměstci primátora Magistrátu města Havířova,
poslankyně PaedDr. Milada Halíková, krajský
hejtman Miroslav Novák, zástupci základních
organizací KSČM, členky Levicových žen
v Havířově a nechyběli samozřejmě pozůstalí. Jako
vždy se zúčastnili zástupci dalších organizací –
PZKO, Političtí vězni, Protifašističtí bojovníci, hosté
z Polska a řada občanů z Havířova.
Úvodní slovo přednesl primátor města Bc. Daniel Pawlas, projev v polském jazyce měl
předseda PZKO. Zazněly vzpomínky na zavražděné občany, ale i varování, že by se tyto
hrůzy a události mohly opakovat. Právě proto se nesmí tyto smutné události zapomínat či
zlehčovat a je třeba s nimi seznamovat zvláště mladou generaci.
S kulturním programem vystoupil sbor Canticorum a
mužský sbor, svíce zapálili duchovní katolické i
evangelické církve, přítomní položili k pomníku
květiny.

I když už uplynulo tolik let, vzpomínka
zůstává živá, bolest pozůstalých trvá a
účastníci se neubrání dojetí. A jistě si
všichni přejeme, aby něco takového bylo
opravdu už jen smutnou historií, která
nebude zapomenuta a nesmí se již
opakovat.
Marie Kročková
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ ČESKO - SLOVENSKÉ
VZÁJEMNOSTI
Letos se již druhým rokem konalo v Brušperku. V příjemném
prostředí zahrady areálu U Hynečků se za krásného počasí
sešli návštěvníci z mnoha obcí, plný autobus dorazil z Vrbna,
účastníci přijeli z Prahy, Studénky, Frýdku – Místku, milí hosté
přicestovali z Čadce, samozřejmě nechyběli karviňáci a také
několik nás – z Havířova.
Úvodní slovo přednesl 1. místopředseda ÚV KSČM s. Petr
Šimůnek. Jezdí rád a často do našeho kraje a poděkoval
organizátorům akce za záslužnou práci. Připomenul, že přes
rozdělení Československa přátelství dvou národů přetrvává a
společná setkání jsou toho důkazem.
K současné situaci řekl,
že je skutečně znepokojující, zvláště na Ukrajině, v
Pobaltí a teď hlavně v sousedním Polsku. Zdůraznil
také, že jsme jediným z mála krajů, kde máme ve
vedení komunisty a budeme usilovat, aby tomu tak
bylo i v budoucnu. Proto je třeba věnovat předvolební
a volební práci patřičnou pozornost.
Za ÚV KSSS přednesl zdravici s. Parča. Připomenul
výročí SNP, ve kterém bojovali i občané naší vlasti,
zdůraznil, že vinu na rozdělení státu nesou hlavně slovenští pravičáci a potvrdil, že přátelské
vztahy stále trvají. Naše delegace se v minulých dnech zúčastnila oslav výročí SNP, vysoce
je ceněna práce naší KSČM.
Zmínil se o současné situaci na Slovensku, která je neutěšená. Mnoho lidí žije v bídě,
nemají prostředky na základní léky nebo na studia pro své děti. Popřál mnoho úspěchů ve
volbách naší straně, která je zárukou důstojného života všech.
Lídr naší kandidátky s. Babka představil některé z kandidátů do Senátu a kraje, slyšeli jsme
tedy krátká vystoupení Mirka Hajdušíka z Karviné, Milana Strachoně, Mirka Opálky, Aleny
Grossové, Jiřího Blahuty, Svati Recmana a mnoha dalších.
Závěrem pozdravila přítomné Katka Konečná. Poděkovala všem za to, že jdou do voleb,
popřála mnoho úspěchů a hlavně vyzvala k pomoci a účasti u voleb.
Pozdravy a podporu zvláště kandidátkám vyjádřila předsedkyně Rady levicových žen Květa
Šlahůnková, oficiální část uzavřela Žaneta Žišková - předsedkyně MěV KSČM Frýdek –
Místek.
O veselé kulturní vystoupení se postarala dechová kapela „Hlučíňanka“, méně se už líbila
zpěvačka Lenka Krainová.
Vzpomínkou na zesnulého Statise Prusalise byla nahrávka jeho písní.
Na závěr vystoupilo „TRIO SENIORES“ harmonikáři z Havířova, které
možná někteří z vás znáte. Pořadem opravdu kvalitně, příjemně provázel
moderátor Dalibor Kališ.
Určitě pořadatele velmi zklamalo, že nepřišel soubor „Děti ráje“, který své vystoupení přislíbil
a ani neuznal za vhodné přijít s omluvou. Ale i přes toto nedopatření se akce vydařila.
Marie Kročková
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TURNAJ V NOHEJBALU
MEMORIÁL JANA SEIDLA
o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově

VII. ročník
Již sedmý ročník turnaje v nohejbalu, který nese jméno zakladatele tohoto turnaje se
uskutečnil v sobotu dne 13. srpna 2016 v areálu tenisových
kurtů Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1 v Havířov
– Město. Turnaj organizuje Klub zastupitelů za KSČM a
Městský výbor KSČM v Havířově. Jsme rádi, že se akce
zúčastňují ve velkém počtu i mladí lidé.
V letošním roce se akce zúčastnilo 8 přihlášeným družstev.
Mimo samotné sportovce se akce zúčastnil velký počet
příznivců a fandů z řad přátel a rodinných příslušníků, což
svědčí o oblibě tohoto turnaje,
který je určen
neregistrovaným sportovcům v této disciplíně.
Účastníky a přítomné hosty přivítal předseda Klubu ing.
Eduard Heczko, popřál dobrou hru a dobrou zábavu.
Soutěžilo se o putovní pohár, ale družstva obdržela i malé
pohárky, které zakoupil Klub zastupitelů za KSČM, jako
upomínku na akci.

A výsledky:
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

LOPATA
KAMENÍCI
MYČKA
V. I. P. LOPATA
RAPID
SENIOŘI
DELFÍNI
KOSMOS

A co na závěr? Poděkování patří i hlavnímu
rozhodčímu a organizátorovi samotné hry panu
Mgr. Petru Chomovi. Účastníci se již těší na další
ročník a doufají v pokračování akce i
v následujících létech.
Danuše Holeksová
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ANI TATRY, ANI ALPY, ALE KEPRNÍK……..
Vloni nám po náročném výstupu na Velký
Javorník slíbil organizátor výletů Vladek
Fukala, ZO č. 51, že se letos vydáme do Tater
nebo do Alp, což mínil samozřejmě v žertu,
když si spočítal ty své zmožené ovečky při
zpáteční cestě. A tak si pro nás letos připravil
přece jenom méně náročný výlet do lázní
Jeseník, na Šerák a Keprník.
V sedm hodin se 36 účastníků zájezdu
shromáždilo na AN, odkud jsme vyjeli směr
Opava, Krnov, Jeseník. V Krnově nám Vladek sice slíbil přestávku na kávu v hezké
restauraci, nakonec jsme si ji dali u našeho pana řidiče Lumíra Marču přímo v autobuse.
Cestou nás provázelo proměnlivé počasí, jasná obloha se střídala s oblačnou, takže až do
Jeseníku jsme nevěděli, jaké počasí nás bude čekat.
V Jeseníku se od nás oddělilo 7 účastníků, kteří si netroufali na
horské výšlapy a raději si chtěli prohlédnout lázeňské město.
Ostatní sedli do autobusu a jeli do Ramzové, kde jsme nasedli
na lanovku, na kterou stál lístek 270 Kč. S přestupem na
Černavě jsme dojeli na stanici Mračná, z které je to kousek na
Jiřího chatu na Šeráku.
Jedná se o významný
bod
Hrubého
Jeseníku. Horská chata Jiřího, původně z r. 1888,
byla po požáru z r. 1893 obnovena a nazvána
podle vratislavského arcibiskupa Georga Koppa,
který věnoval pozemek na její stavbu. Najdeme
zde také meteorologickou stanici a je zde konečná
stanice sedačkové lanovky vedoucí z Ramzové.
I tady se vytvořily skupinky – jedni zůstali
na chatě, kde se občerstvili a prohlédli si blízké
okolí, další skupina v čele s Vladkem se vydala na Keprník. Dva opozdilci se vydali za nimi,
avšak nabrali špatný směr a teprve u Koňské vyhlídky
zjistili, že jdou zpět k lanovce na Černavě a ne na
Keprník, takže se museli vrátit na rozcestí, kde jeden
pokračoval na Keprník, druhá se raději vrátila na chatu.
Po pobytu na Šeráku a Keprníku jsme se lanovkou
vrátili do Ramzové a odjeli jsme do Jeseníku, kde jsme
si prohlédli krásné lázeňské budovy, načerpali si vodu
ze Slovanského pramene, koupili si pohledy a
lázeňské oplatky. Po šesté hodině jsme se vydali na
zpáteční cestu domů, kam jsme dorazili kolem deváté.
Počasí nám přálo, přes chvílemi zamračenou oblohu naštěstí nepršelo, avšak na lanovkách
nás to pěkně profouklo.
Za organizaci zájezdu patří velký dík Vladkovi Fukalovi a jsme zvědaví, co pro nás vymyslí
příští rok. Účastníci zájezdu - členové a sympatizanti ZO 51 a 49, jakož i členky ZO ČSŽ se
už těší na další společné setkání.
Zapsala: D.Racková, Foto: Ing.Karel Žák
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Program:

-

Slovo místopředsedy ÜV KSČM PhDr. Josef Skály
Seznámení s kandidáty
Vystoupení mažoretek MKS
Hudba: Duo Iveta a Jarek

Zve: OV KSČM Karviná MěV KSČM Havířov

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 27. 9 2016 – 9. číslo vyjde 3. 10. 2016
*** NEPRODEJNÉ***
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