
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
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Motto: 
 
Spojí-li se špatní lidé tak, že tvo ří sílu, pak musí čestní lidé ud ělat totéž. 
To je p řece velmi prosté. 
           L. N. Tolstoj 
 

 

 

KDO DNES VLÁDNE V HAVÍŘOVĚ ???  

 

S hlubokým znepokojením právě rozjímám nad současnou koalicí, která řídí 
naše krásné město Havířov. Předmětem mého znepokojení není politická 
stránka této koalice (všichni dobře víme, kde jednotlivé  politické strany 
zařadit), ale kroky, které učiní a které mohou být nevratné pro další osud 
našeho města. 

Musíme si uvědomit, že lidé jsou velmi kreativní, když na tom mohou vydělat. 

Zde tkví to největší nebezpečí pro obyvatele našeho města. Bohužel a to slovo 
bohužel musím několikrát zdůraznit, se o současných dějinách nerozhoduje 
tam, kde by člověk předpokládal a běžný občan zákonitě čekal, to jest na 
RADNICI, ale rozhoduje se v potemnělých kavárnách, kde si dávají schůzky ti 
praví zákulisní hráči. Ti praví loutkáři, kteří jako své loutky řídí ty, kteří by měli 
sami rozhodovat o věcech veřejných, čili vedení a rada města. Kdo to je, jaké 
cíle sledují, jakou mají minulost, přítomnost a co čekají a zamýšlejí v dnech 
budoucích?  

To jsou ty pravé otázky, které by nás měly zajímat. Tyto ekonomické, 
podnikatelské s lobbyistické skupiny, které získaly nad politiky kontrolu, jsou 
pro společnost tou největší rakovinou a zhoubou do budoucna. 
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Nezbývá nám nic jiného, než být maximálně ostražití a nevěřit každé informaci, 
která je nám předkládána, neb jejich motto a zbožné přání jest, že občané jsou 
jenom stádo tupých ovcí, které je třeba nakrmit, zahnat do ohrady a jednou za 
čas pořádně ostříhat. 

Stará známá pravda praví, že informace mají velkou cenu, ale ty pravé, ty mají 
opravdu cenu zlata. A věřte, že havířovští komunisté se nikdy nebáli pravdu 
říci, nebo ji přímo vykřičet. A já mohu slíbit, že tomu tak bude i nadále.  

Žít v pravdě , snažit se nelhat, je důležité a většina normálních lidí to dokáže. 
Bohužel ve veřejném prostoru se lež až s podivem toleruje a dokonce 
legitimizuje, jako by si ji politik mohl klidně dovolit. Lež se nedá soudně stíhat, 
protože se nesnadno dokazuje. Když vám vrchní v hospodě řekne, že sto a sto 
je tři sta, můžeme si myslet, že je to lež, on se ale vždycky obhájí tím, že se 
spletl. Přitom lež je společensky velmi nebezpečná věc.  

Viděli jsme to například v přímém přenosu na prosincovém zastupitelstvu, kdy 
dnes už koaliční spojenci hnutí ANO, ČSSD a KDU - ČSL, zcela účelově lhali a 
co více - kriminalizovali ing.Heczka a pracovníky ekonomického odboru MMH z 
nezákonného jednání při přípravě rozpočtu města na rok 2017. Zvlášť je to 
úsměvné od ČSSD, která tento rozpočet bez připomínek v radě města 
schválila, tedy až na jednu výjimku, a to pana Martínka, který se od prohraných 
krajských voleb už na radě neukázal. Asi měl jiné starosti, důležitější než chodit 
na radu města, řešit problémy občanů a plnit mandát zastupitele.  Kde byl? 
Možná v těch potemnělých kavárnách. Úsměvné je to dvakrát, protože si pak 
tento údajně nezákonný rozpočet páni koaliční zastupitelé bez výhrad schválili 
a úsměvné je to natřikrát, když se tímto rozpočtem dnes bez problému řídí a 
ještě mají tu drzost tvářit se, jako by ho sami sestavili. A nezapomenou se 
chlubit v Radničních listech.. 

Věřím však, že pravda, slušnost a poctivost zvítězí. Nebude to ale snadné, tak 
jak je to už od úsvitu lidských dějin. Je to nekonečný souboj dobra se zlem, 
světla s temnotou a i když se nám může zdát, že zlo a temno stále vítězí, není 
tomu tak. Vždy, když už to vypadalo, že je vše ztraceno, že není naděje, tak 
kolo osudu a dějin otočilo se tím správným směrem.  

   
    Daniel Pawlas, 

 předseda MěV KSČM 

         Havířov 
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MMĚĚSSTTAA  HHAAVVÍÍŘŘOOVVAA  DDNNEE  2233..  11..  22001177 

 

Na programu bylo tentokrát jen 30 bodů. Účast občanů na tomto jednání byla výrazně nižší 
než na 15. zasedání, které se konalo v prosinci 2016 a na kterém došlo ke změně koalice - 
ČSSD odešla z koalice s KSČM a to pouze po pěti měsících trvání a vytvořila novou s 
hnutím ANO.   
 
Podle našeho názoru  byl důvodem, i když ne oficiálně uváděným, boj o post v orgánech 
městských obchodních společností, které poskytují finanční příjmy pro zastupitele. To se 
také potvrdilo v průběhu 16. zasedání ZMH, když byli odvoláni stávající členové těchto 
orgánů a to bez jakéhokoliv hodnocení dosavadní činnosti. Někteří byli dokonce odvoláni a 
ihned následně do těchto funkcí opět zvoleni. Koalice ANO, ČSSD a KDU – ČSL má 
dostatečný počet hlasů a tak si vše odhlasovala.  
 
Větší diskuze  se rozvinula u bodu pojednávajícím o zrušení povinnosti kontroly nošení 
zbraní na jednání ZMH v kulturním dom ě Radost.  Opoziční zastupitelé argumentovali tím, 
že stávající bezpečnostní situace ve světě se přiostřuje a že proto není rozumné kontrolu 
nošení zbraně rušit, obzvláště proto, že v minulosti došlo právě na jednání ZMH k použití 
zbraně a smrtelnému zranění. Tento názor vyjádřila i občanka Havířova v diskuzi. Koalice 
však si svůj názor prosadila hlasováním.  
 
Na minulém zasedání ZMH se zastupitelé za ANO vyjádřili k rozpočtu města na rok 2017, že 
se jedná o protiprávní rozpočet. Přesto pro něj hlasovali. Proto zastupitel Ing. Heczko vyzval 
zastupitelé za ANO, aby tuto situaci vysvětlili. Po několika nelogických pokusech se musel 
pan Masarovič za svůj výrok omluvit, protože jeho argumenty byly smyšlené.  
 
V průběhu interpelací vstoupil zástupce firmy RESIDOMO (bývalá RPG), který sdělil, že 
chce vyvrátit některé dohady o tom, že jeho firma pronajímá volné byty imigrantům. Dle jeho 
informace se jedná pouze o 20 bytů, které jsou uvolněny na žádost Ministerstva vnitra a 
tento počet v žádném případě zvyšován nebude.Následovala velmi vzrušená debata občanů 
města, kteří uváděli vlastní zkušenosti, zejména s porušováním chování dětí imigrantů ve 
školách. Do budoucna musí město provádět kontrolu, zda se byty nebudou imigranty 
obsazovat přes jiné organizace.  
 
Na závěr snad jedna z příjemnějších informací. Na návrh komunistických zastupitel ů se 
kone čně poda řilo zajistit v Haví řově tzv. „senior taxi“,  které mohou použít starší občané 
a lidé se zdravotním postižením k cestě k lékaři nebo na úřady, za symbolickou cenu 20 Kč 
za jednu jízdu.  Myslíme si, že tito občané zprávu přijmou pozitivně. Nám jde totiž o 
zlepšování života občanů, nikoliv o posty (koryta). Není bez zajímavosti, že si právě tuto 
zásluhu přisvojují jiní. Inu, úspěchy mají mnoho otců, neúspěchy zůstávají siroty. 
 
Klub zastupitelů za KSČM 
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Okresní nominační konference    
 

 
V pondělí 30. ledna. 2017 se v Karviné uskutečnila nomina ční konference KS ČM pro 
volby do Poslanecké sn ěmovny 2017  a také volba delegátů na Krajskou nominační 
konferenci, která se bude konat v Ostravě 23. února 2017.   
 
Konference se zúčastnili jako hosté 
stávající poslanci za KSČM PaedDr. 
Milada Halíková, Ing. Leo Luzar,  Ing. 
René Číp a tajemnice KV KSČM Ivana 
Kalousková.  
 
Předseda OV KSČM Jiří Nytra 
zhodnotil plnění stranických usnesení 
v podmínkách okresu Karviná. 
Přítomni delegáti v diskuzi poukazovali 
na potřebu změnit rétoriku strany na 
všech úrovních tak, aby lépe a na 
úrovni doby oslovovala voliče.  
 
 
 

 
V tajné volb ě bylo za okres Karviná 
doporu čeno pro krajskou 
kandidátní listinu šest kandidát ů a 
dva náhradníci. Kandidáti se podle 
získaných hlas ů umístili v tomto 
pořadí: 1. Daniel Pawlas, 2. Jana 
Pohludková, 3. – 4. Milada Halíková 
a Miroslav Hajdušík, 5. – 6. Monika 
Havlíčková a Tomáš  Stuchlík. Jako 
náhradníci Lucie Orzulíková a 
Tomáš Gallik.  
 

 

Přejeme karvinským kandidát ům, aby usp ěli na krajské 
nomina ční konferenci tak, aby náš okres mohl mít op ět svého 
poslance v Parlamentu České republiky. 
 
Bronislav Bujok 
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Setkali jsme se   
 
V souvislosti s rozhodnutím nové vládnoucí koalice 
v Havířově došlo k odvolání členů výborů ZMH a komisí 
RMH, nominovaných za KSČM. Vzhledem k tomu, že nová 
koalice nekonzultuje obsazení těchto funkcí s opoziční 
KSČM před jejich odvoláním, vznikla potřeba projednat 
tuto záležitost osobně se všemi, jichž se to týkalo. Dne 25. 
ledna 2017 pozval MěV KSČM na setkání všechny své 
dnes již bývalé zástupce KSČM, kteří pracovali ve výborech Zastupitelstva města Havířova 
a v komisích Rady města. 
 
Předseda MěV KSČM poděkoval všem za vykonanou práci a vyjádřil své přesvědčení, že ve 
spolupráci budeme nadále pokračovat.  Přítomné informoval, proč MěV a KZ rozhodl o 
obsazení míst v komisích RMH pouze zastupiteli a to zejména proto, aby v době, kdy 
nemáme nikoho v RMH byli zastupitelé pružně prostřednictvím těchto komisí informováni o 
dění ve městě.  
 
V obsáhlé diskuzi vyjádřili přítomni své názory i ochotu také v budoucnu zastupovat KSČM 
ve městě a spolupracovat s městským výborem zejména v oblastech, kde doposud působili. 
 
Bronislav Bujok 

 

 

 

 

 

Informujeme: 
 
Od 1. ledna 2017 přešla z rozhodnutí členské 
schůze Základní organizace KSČM Horní 
Bludovice jako přímo řízená organizace pod OV 
KSČM Karviná. Existovala  totiž určitá 
nelogičnost – jiná struktura státní správy 
(Havířov) a jiná z pohledu stranického řízení 
(Frýdek-Místek). 
 
 

Základní organizace má v současné době 19 členů a 
jeho předsedou je Miloslav Lička. KSČM Horní 
Bludovice má zastoupení ve vedení obce – starostka a 
sedm zastupitelů z 15. Starostkou je Jana Pohludková, 
která je již druhé volební období v Zastupitelstvu 
Moravskoslezského kraje. Zároveň je členkou komise 
žen při ÚV KSČM a předsedkyní mikroregiónu 
Žermanické a Těrlické přehrady.  

Danuše Holeksová 
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Zeptala jsem se 
Bc. Darji Tomaniecové, zastupitelky :   
 
Přestože jsi zastupitelkou od za čátku tohoto volebního období, 
v klubu KS ČM jsi teprve sedm m ěsíců. 
Můžeš našim čtenářům vysv ětlit, co se stalo? 
 
V Hnutí ANO, do jehož klubu jsem předtím patřila, již delší dobu 
panoval neklid a neshody, což se později projevilo i na rozpadu koalice. Osobně jsem 
nechtěla být účastná praktikám některých mých bývalých kolegů, počínaje šikanou a 
výhružkami, konče sledováním a odposlechy. Vrcholem byla smyšlená obvinění vůči mé 
osobě a některým kolegům, která měla za úkol nás zdiskreditovat a ovládnout tak místní 
organizaci ANO, ve které jsme měli většinu. Poté, co třetina organizace napadla platnost 
volebního sněmu a nedemokraticky si dosadila vlastního předsedu, jsem věděla, že v tomto 
hnutí již nechci působit.  
Podobný nátlak tito členové ANO působili také na své koaliční partnery, tedy i KSČM. 
Příkladem mohu uvést volbu ředitele SSRZ, kdy ve výběrovém řízení vyhrál pan Gebauer. 
Někteří členové ANO však tvrdě prosazovali svého člověka, pana Kácala. Rada města 
vybrala vítěze pana Gebauera, což předsedu zastupitelského klubu ANO (pana Bělicu) 
vyprovokovalo tak, že oznámil rozpad koalice. Tuto skutečnost však s námi členy 
neprojednal a začal vyjednávat s ČSSD o vzniku koalice nové, bez KSČM, ale i bez vědomí 
nás členů. Po tomto incidentu jsem panu Bělicovi poslala mail s oznámením, že odcházím 
z hnutí ANO i z jejich zastupitelského klubu. 
Dnes už víme, že jedním z důvodů prosincového vzniku nové koalice ČSSD a ANO, bylo 
právě dosazení pana Kácala do SSRZ, tentokrát dokonce bez výběrového řízení. Tento fakt 
mne utvrzuje v tom, že jsem udělala správně, když jsem se chtěla od jejich praktik 
distancovat. Místo transparentnosti zavedli klientelismus a „kamarádské kšefty“ na nejvyšší 
úrovni. 
 
Co Tě vedlo k tomu, p řidat se k zastupitel ům za KSČM? 
 
Po událostech, které předcházely rozpadu koalice ANO a KSČM, jsem se rozhodla podpořit 
zastupitelský klub KSČM a dotáhnout tak rozdělanou práci pro havířovské občany do konce.  
V prosinci se však rozpadla i druhá povolební koalice s ČSSD, která teď vládne s hnutím 
ANO a KDU-ČSL. Důvodů tohoto zvláštního sloučení je mnoho. Hovoří se o vydírání 
některých členů ČSSD v souvislosti se zakázkami na kraji, o potřebě umístit nezaměstnané 
členy hnutí ANO do dobře placených pozic, o situaci kolem SSRZ nebo MRA, kde by mělo 
dojít k vyčíslení škody vzniklé netransparentními veřejnými zakázkami a jejich snahou vše 
ututlat. Vše ukáže čas. 
 
A Tvé pocity z toho, že situace se zm ěnila a tys mohla op ět být se stranou ANO 
v koalici? 
 
Šla jsem do politiky s cílem pracovat pro občany, nikdy mi nešlo o pozice či tzv. koryta. 
Svého odchodu z ANO nelituji. Naopak, koalice ČSSD a ANO, která v Havířově nedávno 
vznikla, vznikla pouze účelově s cílem ovlivnit vyšetřování kolem MRA a dosadit za odměnu 
„své lidi“ do významných pozic.Takového jednání se odmítám účastnit. 
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Takže svého p řestupu nelituješ? A jak jsi spolu se svými dv ěma kolegy byla v ůbec 
v novém klubu p řijata? 
 
Jak jsem řekla, odchodu z hnutí ANO nelituji. Přijetí do klubu bylo dle mého pocitu přátelské, 
s mnohými kolegy jsme se již znali z jednání. Každopádně dnes nechodím z jednání klubu 
se staženým žaludkem a jsem v psychické pohodě. To je pro mne velmi důležité, neboť 
v ANO tomu tak nebylo.  
 
Děkuji Ti za odpov ědi a na záv ěr- můžeš nám říci něco bližšího o sob ě? 
 
Právě jsem oslavila 29 narozeniny. Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Veřejná 
ekonomika a správa, přičemž při studiu jsem v 19 letech začala podnikat. Dnes mám vlastní 
firmu působící především na trhu s nemovitostmi. Protože miluji děti, věnuji volný čas právě 
práci s dětmi. Také z tohoto důvodu studuji druhou vysokou školu, tentokrát obor Speciální 
pedagogika.  
Ráda sportuji - lyže, běžky, badminton a často mne můžete potkat v Beskydech na kole.  
Co se týče politiky, tak tu sleduji snad od školky. Vždy jsem věděla, že chci pomáhat lidem a 
změnit věci k lepšímu. Dnes se na mne, jakožto zastupitelku, obrací řada občanů s žádostí o 
pomoc a já jsem velmi ráda, když jim s jejich problémem pomohu, přestože ne vždy je to 
jednoduché. Doufám, že budu moci být nápomocná co nejdéle, a že dám lidem důvod, proč 
bydlet v našem krásném městě. 
 
Přeji Ti,ale i haví řovským ob čanům,  aby Tě Tvá chu ť do práce neopustila a a ť se Ti 
daří ve studiu i v podnikání. 
 
Mgr.Ruda Treichelová, členka tiskové komise 
 
 
 

 
 

 

 

Informace o poradnách SON v Havířově 

– zkušenost roku 2016 a nově v roce 2017 
 

 

Občanům města i okolí Havířova je  i v  roce 2017  k dispozici poradna Sdružení nájemníků ČR pro 
oblast všech forem bydlení, nájemného a kontroly vyúčtování služeb. Poradna se koná každý druhý 
a čtvrtý pracovní čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hod. na ul. Palackého 2 v Havířově-Městě. 
Informace k poradnám SON – tel. 777 810 174 nebo 723 697 356. Telefonické a e-mailové 
objednání osobní konzultace nejpozději 24 hodin předem má přednost, lze si dohodnout konzultaci i  
mimo pravidelný termín poradny. E-mail: son.havirov@seznam.cz . Internet: http://www.son.cz . 
V měsíci červenci a srpnu osobní konzultace pouze na telefonické či e-mailové objednání. Zvlášť 
výhodné  pro členy většiny odborových svazů, protože za porady v bytových záležitostech  členům 
většiny odborových svazů poskytuje příslušný odborový svaz SONu  příspěvek na činnost. 

Pokud se týká hodnocení poradenské činnosti roku 2016, setkali jsme se nejčastěji s problémy 
kolem vyúčtování služeb, zejména tepla a vody, ale i s problematikou zvyšování nájemného, 
vymáhání dluhů a to oboustranně, postupy při reklamacích, výpovědích, skončení nájmů, předávání 
a odevzdávání bytů i problematikou oprav.  Ne vždy bývá pravda jen na straně uživatelů bytů, někdy 
je to složitější. Blíže bych se proto zmínil o jednom případu, která v sobě zahrnuje problematiku 
vyúčtování studené vody. 
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Obrátil se na nás /a následně také na naši poslankyni dr.Halíkovou/  jeden uživatel bytu, abychom 
mu pomohli s reklamací údajně chybného vyúčtování studené vody v důsledku rozdílných termínů 
odečtu fakturačního vodoměru a odečtů vodoměrů bytových. Zřejmým impulsem k tomuto zjištění a 
hlavní příčinou problému však byla porucha fakturačního vodoměru, na kterou se přišlo až se 
zpožděním. Vodárny v rámci opakované reklamace pronajímatele uznaly za chybné dvě odečtová 
období v souladu se zákonem. Je nepochybné, že zjištěná odchylka nárůstu vykázané spotřeby 
studené vody přes 45 % oproti předcházejícímu stavu se nemůže líbit nikomu. Odchylky však 
vznikají z různých příčin, které se mohou i kumulovat jako jsou: nevhodný způsob montáže 
vodoměru  (poměrového i fakturačního), opomenutí napojení všech výtoků přes vodoměr, tolerance 
při minimálních průtocích, poruchy vodoměrů, různost typů vodoměrů, nevhodná velikost vodoměrů, 
nesoučasnost odečtů bytových vodoměrů a fakturačního vodoměru, vadnost odečtů, úniky vadných 
spotřebičů např. splachovač, špatné napojení spotřebičů, propojení teplé vody do studené /např. u 
praček a směsných baterií/ chybějící zpětná klapka, individuální nedovolené zásahy, černý odběr, 
jiné měřené užití - např. pro úklid, zahrádky, chyby při zpracování podkladů k  vyúčtování  včetně 
vlastního provedení vyúčtování (i u dodavatelů a cizích vlastníků). Problémem může být i prošlá 
lhůta ověření vodoměru jako stanoveného měřidla. 

Běžná výše odchylky je až do výše 20 %. Provedli jsme kontrolu vodovodní přípojky a 
osazení fakturačního vodoměru na patě domu a stejně tak kontrolu vodoměru v bytě. 
Z kontroly podkladů i na místě samém byla hlavní příčinou nadměrné odchylky za rok  
špatná funkce fakturačního vodoměru v důsledku poruchového stavu, kdy vodoměr začal 
v období od května reklamovaného období vykazovat zvýšenou spotřebu vody v denním 
průměru 6,26 m3/24 hod. Přezkoušení však proběhlo až o rok později. Další příčinou 
odchylky v celém průběhu reklamovaného období byla menší přesnost měření bytovými 
vodoměry daná jejich vlastnostmi. Další menší příčinou je, že takový vodoměr se užívá i na 
odběr SV pro úklid společných prostor a jeho spotřeba se započítává do celkové spotřeby 
SV pro vyúčtování. Bylo zjištěno, že postup pronajímatele byl v daném případě více než 
odpovídající  a předmětná reklamace uživatele nebyla oprávněná.  

Přesto jsme doporučili opatření: sledovat fakturační vodoměr nejméně ve čtvrtletních 
intervalech, lépe v měsíčních intervalech a v případě nárůstu spotřeby nutno doplnit kontrolu 
o noční odposlechy to je měření úniků v nočních hodinách obvykle mezi 1 a 3 hod. ranní, 
orientační měření jak bytových vodoměrů, tak i fakturačního vodoměru / lze využít 
podružného měření pro úklid/, dále samoodečty v bytech a začít také sledovat počet osob 
v jednotlivých bytech za dům. Vhodným řešením je pak instalace nových přesnějších 
bytových vodoměrů s dálkovým vyhodnocováním spotřeb i v průběhu roku.  

Na každém opožděném zjištění poruchy fakturačního vodoměru /zejména pokud začne 
vykazovat vyšší spotřebu/ mohou  vydělat pouze vodárny a v případě poruchy bytového 
měřidla vody lze rychleji reagovat. Je samozřejmě dobré, pokud se uživatelé aktivně podílí 
na kontrole správnosti fakturace např. studené vody, ale zatím to není vždy pravidlem a to je 
s ohledem na cenu vodného a stočného ne zrovna nejlepší. Lidé by se m ěli zajímat více o 
své peníze.  

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 workshopů a seminářů k problematice bydlení. 

 
 
Připravil: Ing. Karel Žák, 
 poradce SON ČR  
a Rady seniorů ČR, člen ZMH 
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Julius Fučík 

 

V dějinách každého národa jsou jména, která by neměla být zapomenuta i když mínění o 
jejich nositelích se mění podle toho, kdo právě řídí ideologii naší společnosti. Jednou 
z takových osobností je i Julius Fučík – komunistický novinář, literární a divadelní 
kritik,překladatel a spisovatel. 

Narodil se 23. 2. 1903 v Praze v dělnické rodině. Když 
mu bylo 10 let, přestěhovala se rodina do Plzně,  kde 
vystudoval gymnázium. Po maturitě studoval externě 
Filosofickou fakultu UK. Už v roce 1921 vstoupil do 
KSČ. 

Působil jako dopisovatel v Moskvě, kde vznikly známé 
reportáže pod názvem „Země, kde zítra již znamená 
včera“. 

Po nacistické okupaci našich zemí Německem se zapojil do odboje, vydával ilegálně Rudé 
právo i jiné tiskoviny, byl členem 2.  ilegálního ÚV KSČ. 

V roce 1942 byl zatčen a po nelidském mučení odsouzen k smrti. Byl popraven 7. září 1943. 

 

Jeho nejznámější kniha „Reportáž psaná na oprátce“ byla 
přeložena do mnoha jazyků, pravidelně byla vydávána až do roku 
1990. Její kompletní vydání vyšlo v r. 1995. 

Přes všechny připomínky, výhrady, kritiku je to kniha kvalitního 
literárního zpracování, krásného jazyka, je v ní bezprostřední 
prožitek vězení, čekání na smrt.  

 

 

 

 

A stále pravdivá – možná ješt ě  varovn ější – zůstávají poslední 
slova  -  „Lidé, bd ěte!“  

 
 
 
 
 



 10 

Rudolf Jasiok  

Hrdina našeho kraje, se narodil 8.února 1919 v Dolní Suché, dnes je to 
součást Havířova. Jeho otec byl horníkem na nedaleké šachtě. 

V 30.letech v důsledku hospodářské krize a následující nezaměstnanosti se 
rodina, jako mnoho jiných, dostala do tísně a bídy. V té době přijel na 

Ostravsko náborář, který hledal odborníky na sovětské šachty. 

Jasiokův otec a spolu s ním dalších 12 havířů podepsali smlouvy a odjeli do Sovětského 
svazu. Luganská oblast jim nepřipadala cizí, svými šachtami a těžkým průmyslem 
připomínala rodné Ostravsko. 

I dvanáctiletý Rudolf si brzy zvykl, vychodil desetiletku a začal studovat chemickou 
průmyslovku. 

Po přepadení Sovětského svazu Německem  se přihlásil do nově budované československé 
vojenské jednotky v Buzuluku. Ukončil  školu pro důstojníky, absolvoval tankové učiliště a 
byl jmenován velitelem jednoho z  prvních tanků T- 34. Byl znám svou statečností i 
nápaditostí v boji. 

Když se česká vojenská jednotka zvětšila, Jasiok se pečlivě staral o výcvik nových 
příslušníků. 

V září r.1944 vypukly boje o Duklu a začala bitva o přechod našich hranic. Zde skončil i život 
našeho hrdiny. Bylo to 30.9.1944. 

Za života a také in memoriam mu byla udělena řada 
ocenění a vyznamenání, např. dva Československé 
válečné kříže, Zlatá hvězda hrdiny ČSSR, Sokolovské i 
Dukelské medaile, řád Rudé hvězdy a další. 

Byl to skutečně člověk, u kterého by si nikdo neměl 
dovolit zpochybňovat jeho hrdinství a jeho památka by 
neměla být zapomenuta. 

V Havířově máme školu, která nese jméno kpt.Jasioka a 
je v ní umístěna pamětní deska. Pod jménem jeho 
maminky Františky Jasiokové pracuje havířovský 
Levicový klub žen, který každoročně v den narození i 
úmrtí položí k pamětní desce květiny.  

Marie Kročková 

=  
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Stále nás zajímá: 
Církevní restituce - souhrn 

 

Odluka bude dokončena až po třiceti letech od přijetí zákona, tj. v roce 2043, 
do té doby bude stát církvím platit a platit. 
Fyzické vydávání majetku je skoro ukončeno, průběžný přehled uveřejňuje Státní 
pozemkový úřad i Lesy ČR jako největší povinné osoby. 
Přehled o vydávání Státního pozemkového úřadu  
http://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce/informace-o-podanych-vyzvach-a-dohodach 
Přehled o vydávání - Lesy ČR 
http://www.lesycr.cz/o-nas/cirkevni-restituce/Stranky/informace-o-vyzvach-a-dohodach.aspx 
 
Vláda zřídla výbor pro vyrovnání s církvemi, ten se moc neschází a ještě méně zveřejňuje 
dokumenty,většinou je to až po upozornění v Parlamentu, že na webu něco chybí... 
Vládní výbor pro vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vladni-vybor-k-dopadum-zakona-o-majetkovem-vyrovnani-s-
cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-117679/ poslední zápis z června 2016. Jak i z 
posledního zápisu je patrné, největším problémem vydávání jsou žaloby církví na osoby, 
které podle zákona nemají povinnost vydat, tj. obce a kraje. 
Tento problém je ze strany vlády neřešený, zavírá před ním oči. A přitom by stačilo vyhlásit, 
že se budou krátit peněžité náhrady, které jsou právě za nevydávaný majetek obcí a krajů. 
Poslanci KS ČM i Jiho český kraj p ředložili návrh zákona o zdan ění peněžitých náhrad , 
Babiš sice verbálně návrhy podpořil, ale ve Sněmovně odmítá ANO spolu s ČSSD tyto 
návrhy zařadit na pořad jednání. 
V médiích se za poslední rok objevují jen informace o "zdárném" průběhu vydávání a 
případné soudní spory s obcemi a kraji (např. madona z Veveří). 
Vladimír Koníček 

Víra, restituce – a pokrytectví   (vybráno z článku Erazima Koháka – Právo 2012 ) 

………… Naše hlavní evangelické církve se hlásí k d ědictví M. Jana Husa a Petra Chel čického, kte ří 
ost ře kritizovali sv ětské bohatství církve a za k řesťanský postoj považovali skromnost, ne náro čnost . 
………….Počty věřících výrazně klesají – za posledních deset let skoro o polovinu – počty duchovních 
placených státem stoupají. V nejlepších případech – u církví, jejichž počet duchovních odpovídá minimální 
potřebě duchovní služby – zůstávají stejné. 
Sám jsem přesvědčený věřící, člen českobratrské církve. Považoval bych za zhoubné, kdyby stát zase 
rozhodoval, koho uzná jako duchovního – či postaru, komu „dá souhlas“. To mohou posoudit jen věřící. 
Zároveň bych však považoval až za katastroficky zhoubné, kdyby stát přestal přispívat na podporu duchovní 
služby církví. Faráři a kněží poskytují významnou službu nejen svým věřícím, nýbrž společnosti jako celku, 
zvlášť v údobí dramatického poklesu veřejné morálky. Společnost jako celek je potřebuje podpořit i ve vlastním 
zájmu. Jenže jak? Společnost nepochybně potřebuje usilovat o nápravu škod z údobí totality mezi Únorem a 
Listopadem, ovšem ne tak, jak to dělali komunisté – náhradou stejně plošnou jako jejich konfiskace – nýbrž 
právně, případ od případu. Potřebuje také zajistit podporu práce církví – a zároveň tuto podporu pojistit před 
zneužíváním. Podporu může stát vyplácet třeba úměrně k počtu věřících, případně úměrně k počtu občanů 
ochotných se přiznat k dobrovolné „církevní dani“ jako v Německu. Jediné, co považuji za naprosto nevhodné 
a co se příčí náboženským přesvědčením, která čerpám z Písma, z Mistra Jana, z Petra Chelčického a všeho 
toho oblaku svědků, je přístup plošných konfiskací – nebo plošných restitucí. 
Z hlediska těchto přesvědčení nepostupuje sociální demokracie ve svém odporu k navrženému „vyrovnání“ 
pokrytecky. Naopak, postupuje v souladu s křesťanským učením tohoto oblaku svědků. Přál bych si, aby se 
moje církev v tomto sporu postavila na její stranu. Vydala by tím počet ze své víry a zůstala by věrna svému 
vyznání. 
 
Autor je filozof a člen Církve českobratrské evangelické.  
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Zase jsme se pobavili 
 
Jako každým rokem tak i letos uspořádal MěV KSČM  
v Havířově tradiční společenský ples. 
 
21. ledna se zaplnily oba sály v prostorách PZKO na 
Zborůvce.  Pořadatelé vítali stálé a známé návštěvníky 
stejně jako řadu nových, kteří přišli na tuto naši akci poprvé.  
 
Oficiálně všechny přivítal a pěknou zábavu popřál předseda 
MěV KSČM Bc. Daniel Pawlas. K poslechu a především 
k tanci hrálo Duo Classic a diskotéku v malém sále ovládl 
Karel Chrápek. 

 
Krásné předtančení předvedli členové souboru 
Floduráček, který pracuje v Havířově pod vedením 
lektorky Lenky Roikové. Přítomní obdivovali jak výkony 
staršího a vyspělejšího páru, tak také nejmladších 
tanečníků. Byl to opravdu hodnotný kulturní zážitek. 
 
Samozřejmě nechybělo bohaté a chutné občerstvení, 
velkou zábavou byla i  bohatá tombola. 
 
Městský výbor KSČM  děkuje všem za podporu a pomoc a všechny příznivce zve na další 
připravované akce, ať to bude 9. března MDŽ v Kulturním domě Petra Bezruče nebo Jarní 
veselice 25.  března 2017 opět v prostorách PZKO. 
 
předseda organizační komise 
Václav Kubelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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