
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
VI. ro čník 

 
 

„Takový je příští věk,  
jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ 

          Jan Amos Komenský 

V á ž e n í  p e d a g o g o v é ,  
od prvního setkání s těmi, kteří ve Vás vidí své průvodce, kteří jim mají předat vědomosti, 
zkušenosti a rady, rozbíhají se Vám hlavou myšlenky, co všechno z toho si ti malí 
nedočkavci odnesou do svého života. Brzy si uvědomíte, že většinu děti zapomenou. Přesto 
však většina z Vás zůstává a pomáhá těm dychtivým duším s jejich životní přípravou. 
Zůstáváte a začínáte uvažovat nad tím, jak působit na  dětské duše, které čekají, aby mohly 
čile vstřebávat vše, čeho se jim od Vás dostává. 
Diskutujete s nimi i v rámci svých hodin nad aktuálním děním a svým postojem k probíraným 
událostem se stáváte vzorem a nositelem mravních hodnot. 
Díky Vám dokáží na problémy nahlížet logicky, identifikují jejich klady a zápory, vhodně 
používají argumenty a beze strachu tvoří, vyslovují a obhajují svůj názor. 
Hledáte s nimi, jak své názory podpořit vhodnými argumenty, a to díky použití vhodných 
jazykových prostředků, počínaje spisovnou češtinou. 
Ukazujete jim, že problém se nikdy netýká pouze jedné oblasti, ale že je nutné věci řešit 
z pohledu několika různých oborů. 
Jdete jim příkladem na cestě k tomu, kde naleznou to, co neví, nebo co zapomenou. 
Vy, vážení pedagogové, pomáháte utvářet správné pořadí jejich životních hodnot. 
A pak jste odměněni tím, když zjistíte, že ti z nich, kteří uspěli na složité cestě života, v sobě 
nesou dál ten plamínek moudrého a vzdělaného člověka, 
který jste jim tak pečlivě předávali. 

Děkujeme Vám.  

            
KSČM Havířov 

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše 
a přesvědčujte se o všem sami!“ 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“ 
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ÚV KSČM: Nedůvěryhodný obrat ČSSD k levici (17. 12. 2016) 

Sociální demokraté po letošních volbách cítí, že ztrácí podporu mezi levicovými voliči. Snaží 
se ji proto účelově získat zpět svými sliby před nastávajícími parlamentními volbami. 
Důvěryhodnost politické strany je však v tom, jak se k předvolebním slibům staví po volbách. 
A i to, jak podle nich s nespravedlivým systémem bojovala ČSSD i po uplynulé tři roky ve 
vládě ČR. Vše se dá shrnout do jedné věty. Jednalo se ve většině případů o plané sliby. 

ČSSD měla problém s předvolebními sliby již po volbách v roce 2002. Bohuslav Sobotka 
tehdy jako ministr financí prohlásil, že předvolební sliby jeho strany nebyly zasazeny do 
reálného kontextu. Také po volbách v roce 2013 měla ČSSD problém co se sliby jako 
například v otázce církevních restitucí či daňové progrese. Poslanci za ČSSD ve své většině 
nepodporovali ani návrhy KSČM v sociální oblasti, které přitom nebyly v rozporu s jejich 
volebním programem. Z tohoto důvodu je nynější hra ČSSD na nesmlouvavou levici 
nedůvěryhodná a pouze slouží k oklamání voličů, vzhledem k padajícím preferencím této 
strany. 

KSČM nabízí všem ob čanům, a nejen zklamaným voli čům ČSSD, alternativu, která 
dlouhodob ě podporuje zajišt ění důstojného života pro každého ob čana v naší zemi. 
Máme připraven reálný volební program zahrnující pot řeby všech skupin obyvatel. 
Uvítáme další nám ěty a post řehy, které nám pomohou detailn ě zmapovat situaci 
v České republice p řed volbami do PS P ČR v říjnu 2017. K tomuto vyzýváme všechny, 
kteří mají zájem o zkvalitn ění svého života, d ůslednou obranu našich národních zájm ů 
a nástup skute čně levicové a sociáln ě odpov ědné politiky. Levice musí být 
důvěryhodná, plnit sliby a také um ět a chtít vzájemn ě spolupracovat. 

Autor:  ÚV KSČM 
 
 

KSČM požaduje nový mandát pro sn ěmovnu (10. 2. 2017) 

Předseda ÚV KSČM, místopředseda sněmovny Vojtěch Filip se tento týden obrátil 
otevřeným dopisem na předsedy sněmovních politických stran s cílem zjistit jejich vůli 
k rozpuštění sněmovny. Důvodem je rozhádanost koalice a hluboké rozpory mezi vládními 
stranami, které neplní ani vlastní programové prohlášení. 

V poslední době stále více zaznívají vystoupení, která svědčí nejen o hlubokých rozporech 
uvnitř koalice, ale o neúctě vůči parlamentnímu systému. Tyto neplodné spory zdržují 
projednávání důležitých zákonů. Zejména spory kolem sociální politiky ukazují, že vládní 
koalici nezáleží na občanech ČR, je jim milejší sedět ve vládních křeslech, v parlamentních 
lavicích. Neřešena zůstává otázka sociálního bydlení, zálohovaného výživného a dalších 
zákonů. Ať již opozičních, tak dokonce i vládních. V celé nahotě se tak ukazuje, jaký je 
skutečný přístup stran vládní koalice k sociálně zranitelným skupinám obyvatelstva, jimž 
naslibovaly pomoc již před minulými volbami a slibují jim ji znovu i před těmi letošními. 

Na vládních návrzích opakovaně není koaliční shoda, projednávání návrhů KSČM se 
záměrně zdržuje. Takto zablokovaná a nefunkční sněmovna není schopna plnit své ústavní 
funkce.  Nejen členové a voliči KSČM jsou s tímto stavem nespokojeni a opakovaně 
upozorňují, že sněmovnu, která není schopna dělat práci pro lidi, nepotřebují. Odpovídajícím 
řešením jsou předčasné volby v červnu 2017. 

Autor: 10. 2. 2017, VV ÚV KSČM 
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Zasedání probíhalo opět od 13 hod. v KD Radost. Na programu bylo celkem 30 bodů.  Po 
úvodních formalitách následovalo vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti 
Městské policie Havířov, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku a 
vyhodnocení činnosti Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů na 
území města Havířova za rok 2016. Tento materiál hovo ří o bezproblémovém soužití 
v našem m ěstě. Protože byl velmi obsáhlý, tak diskuze k tomuto bodu byla minimální. Je 
politování hodné, že současní p ředstavitelé vedení m ěsta hodnotí minulé období ve 
veřejných sd ělovacích prost ředcích v rozporu s touto skute čností.   

V dalších bodech byly projednávány prodeje a záměry prodeje pozemků - odsouhlaseno bez 
rozporů. V tomto duchu probíhaly i další body.  

Větší diskuze se odehrála při návrhu úprav rozpo čtu na rok 2017  a nejvíce pak k bodu, 
který se týkal návrh ů na poskytnutí dotací z rozpo čtu m ěsta Haví řova  „ostatní dotace a 
dary“ sportovním a mimosportovním subjekt ům.  Tento bod je dlouhodobě nejvíce 
sledovaným, protože se jedná o značné finanční prostředky, které jsou věnovány pro rozvoj 
sportu a mimosportovních aktivit. Přestože byla částka pro tento rok navršená o 3 mil. Kč. 
tak všechny požadavky nemohly být uspokojeny. V diskuzi byly navrhovány úpravy, které 
však většinově nebyly odsouhlaseny. Zdá se, že při přidělování těchto prostředků vládne 
v Havířově klientelistický systém, který v mnoha případech nezohledňuje skutečně 
vynaložené náklady, ale spíše zájmy skupin. Jako příklad byl v diskuzi prezentován postup, 
kdy organizace zajišťující havířovské motocyklové závody  místo v loňském roce 
poskytnutých 700 tis. Kč. snížila  Rada města tuto částku  na 200 tis. Kč.  Naopak byly 
poskytnuty prostředky na provoz kanceláří Hospodářské komory ve výši 200 tis. Kč, které 
s městem Havířov nesouvisí. V diskuzi byl vysloven i názor, že  se jedná v případě 
havířovských motocyklových závodů o postih předsedy klubu, který v minulosti vystoupil 
z Hnutí Ano. Toto podez ření je více než pravd ěpodobné a sv ědčí o nep řípustné 
politizaci rozhodování magistrátu.  

V bodě  pořízení  změny územního plánu Havířov vystoupili zástupci Asentalu, kteří 
požadovali změnu pro využití pozemků (skleníky). Vzhledem k tomu, že v dnešní situaci je 
menší poptávka po pozemcích pro výstavbu  prodejních ploch, chtějí rozšířit využití 
pozemků pro výstavbu výrobních zařízení. V této souvislosti byly položeny i otázky, jak jsou 
využity stávající pozemky na teritoriu Dolu Dukla, na kterých je doposud jen jeden investor a 
tato plocha je připravena již skoro dva roky. Do přípravy území pro výrobní činnost zde bylo 
proinvestováno cca 250 mil. Kč a dosud není plně využíván. Tento prostor je většinově 
v majetku firmy Asental.  

Nejvíce a nejvášnivěji diskutován byl návrh obecn ě závazné vyhlášky o regulaci, 
provozování hazardních her . Řada zastupitelů zejména za KSČM tento návrh kritizovala 
jako návrh v podstatě nic neřešící, pouze předstírající skutečnost, že něco v oblasti potírání 
hazardních her touto vyhláškou řešíme. Ve svém důsledku to znamená jen potvrzení toho, 
že na území města Havířova budou provozovány herny až do roku 2020. Problém 
hazardních her v Havířově je řešen již řadu let a i některé pokusy, které měly znamenat 
snížení provozní doby, byly zásluhou zastupitelů za ČSSD v minulosti zmařeny.  
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V diskuzi byla rovn ěž vyslovena otázka, pro č havířovští ú ředníci a právníci nejsou 
schopni dosáhnout úplného zákazu provozování hazard ních her v Haví řově, když  
například m ěsto Bohumín bylo schopno úplný zákaz prosadit.  I z tohoto důvodu 
zastupitelé za KSČM navrhli odložení tohoto bodu, abychom se mohli poučit od úspěšných 
měst, které již úplný zákaz mají. Bohužel hlasovací mašinérie, ve které mají výraznou 
převahu nově koaliční zastupitelé, toto zamítla.  

Všechny další body programu byly bezproblémově schváleny.   

V době od 15 hod., tak jak určuje jednací řád, byly projednávány interpelace občanů a 
zastupitelů. Do diskuze se přihlásila občanka Havířova Veronika Turská,  místo krajského 
zastupitele Lubomíra Volného, kterému nebylo dáno slovo, protože není občanem Havířova 
(poslankyně Halíková toto zkritizovala, protože každému by měla být dána možnost vyjádřit 
svůj názor). Občanka se opět zabývala otázkou přistěhovalectví. K této problematice se 
vyjádřil  i senátor Ing. Petr Vícha, bohumínský starosta.  

Ing. Miroslav Hanus poukázal na dlouhodobě se snižující  objem investic do oprav bytového 
fondu v MRA. Kritizoval i současné personální poměry v MRA.  

Občan Musiol kritizoval údržbu chodníků, kde se používá posypový materiál drcená struska, 
která zvyšuje prašnost.   

Pak následovala vystoupení zastupitelů. Darja Tomaniecová kriticky vystoupila k údržbě 
nebytových prostor v objektech města. Po práci instalatérů Městské realitní agentury zůstala 
spoušť. "Možná by bylo vhodné pracovníky proškolit, jak se chovat k nájemcům". Zajímala 
se také o to, proč byl odvolán ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Tomáš 
Gebauer a za jakých okolností byl jmenován nový ředitel Radomír Kácal, zda byl nový 
manažer SSRZ Antonín Polický z ANO vybrán do funkce na základě výběrového řízení. "Je 
zajímavé, že pan Polický dostal trafiku v městské společnosti, byť před tím byl 
nezaměstnaný a dlužil městu na nájemném za bydlení,".  

Další zastupitel za KSČM se zabýval otázkou pořizovací ceny pro výměnu oken v bytech 
MRA a to v souvislosti s tím, že při minulém výběrovém řízení došlo k chybě, za kterou 
Havířov zaplatil pokutu 1,5 mil. Kč.  

Dále byla požadovaná  informace o tom, kolik laviček bylo v minulém roce v Havířově  
opraveno a jaká částka fakturována a kde jsou tyto opravené lavičky umístěny. Na tyto 
opravy bylo zásluhou zastupitelů za KSČM v minulém roce pro období 2016 – 2017 
vyčleněno 1,2 mil. Kč. 

Dále KSČM reagovala na zprávu, že havířovské nádraží bude rekonstruováno až 
v souvislosti s přípravou rychlodráhy, jejíž realizace by měla nastat až po roce 2025. 
Vzhledem k tomu, že naše nádraží není přizpůsobeno pro pohyb imobilních občanů, je tento 
termín nepřijatelný. Měli jsme proto v úmyslu interpelovat ministra Ťoka prostřednictvím 
poslankyně Halíkové, které byly již před 3 měsíci slíbeny podklady vedoucím odboru 
investic, ale podklady předloženy nebyly. Nyní se dozvídáme,  že stejný problém řešil 
náměstek Bělica, bohužel s tříměsičním zpožděním. Zdá se nám, že havířovskými úředníky 
je porušována zásada rovnosti práv koaličních a opozičních zastupitelů. 

Zastupitelé postrádají Programové prohlášení nyn ějšího vedení m ěsta . Občané mají 
právo být informování, jaká zlepšení mohou očekávat  od nového vedení zejména proto, že 
dosavadní stav na území města v minulém roce je současným vedením až přehnaně a 
účelově kritizován.   

 

Klub zastupitelů za KSČM 
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Krajská nominační konference    

 
Ve čtvrtek 23. února 2017 se sešla 
krajská nominační konference, jejímž 
úkolem bylo připravit a navrhnout 
kandidátku do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky za Moravskoslezský kraj. 
 
Konference se zúčastnilo 48 delegátů a dále pozvaní 
hosté. Po projednání procedurálních záležitostí přednesl 
úvodní slovo ke zhodnocení práce Krajského výboru 
KSČM předseda s. Josef Babka. 
 

Následovala věcná diskuze, zaměřená především na hledání cest, jak dále 
oslovovat občany a hledat nové formy zviditelnění strany.  
 
Jednotliví kandidáti se poté představili v krátkých vystoupeních. Tajnou volbou 
byl zvolen lídrem kandidátky s. Leo Luzar. Byla schválena plná kandidátka 
v počtu 36.  Ve schválené kandidátce je 70 % vysokoškolsky vzdělaných, 11 
žen a 7 kandidátů do 35 let. Průměrný věk kandidátů je 45,5 let. Jje tedy 
zřejmé, že došlo k omlazení kandidátky. ÚV KSČM bude tak schvalovat 
navržené kandidáty, jejichž pořadí uvádíme na prvních 15ti místech: 
 
lídr  Leo Luzar   OV 
   Daniel Pawlas  KA 
  Ivan Žárský  NJ 
  Ladislav Sekanina BR 
  Alena Grosová  OP 
  Eva Mohylová  FM 
  Milada Halíková  KA 
  René Číp   OV 
  Petr Havránek  NJ 
  Jiří Blahota   FM 
  Jana Pohludková KA 
  Josef Babka  OV 
  Janetta Gazdová  OP 
  Kateřina Křenková NJ 
  Martin Špalek  BR   

 
Přejeme KSČM, aby usp ěla v podzimních volbách  

do Poslanecké sn ěmovny České republiky. 
 
Bronislav Bujok 
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Jiní o nás: 
Místní politici z komunist ů strach nemají 
Karvinsko - Je spolupráce s komunisty něco závadného či dokonce amorálního? Malou 
mediální bouři vyvolal nedávný výrok premiéra Sobotky (ČSSD), který se vyjádřil ve smyslu, 
že by se spolupráci s komunisty na vládní úrovni nebránil. Jenže například na lokální úrovni 
se něco takového děje už dávno. 

 

Zasedání havířovských zastupitelů. Foto: 
Deník/Libor Běčák 

Koalice ČSSD a KSČM v současnosti vede 
například radnici v Karviné. A podle náměstka 
karvinského primátora Jana Wolfa (ČSSD) jde 
o spolupráci bezproblémovou. 

 

JE TO O LIDECH 
„Není to o stranické knížce, ale o lidech, kteří se vždy dohodnou, i když mohou mít občas 
jiné názory," říká Jan Wolf. 

„Naším cílem je konkrétní práce pro město a jeho občany a funguje to. Jako bývalý člen 
krajského zastupitelstva jsem měl podobný pocit i z bývalé krajské koalice. Komentovat 
v tomto ohledu vrcholnou politiku asi nemůžu, my tady zákony netvoříme a ideologií se 
opravdu nezabýváme," dodává. 

Podobně to vidí také opoziční karvinský zastupitel Antonín Barák (ANO). „Samozřejmě, 
politika na lokální úrovni a na úrovni vládní se poněkud liší. Pro mě je ale rozhodující, zda 
s kolegy v zastupitelstvu dokážeme najít společnou řeč a udělat něco dobrého pro naše 
město. To je důležitější než jakou stranu dotyčný zastupuje," podotýká karvinský zastupitel. 

VOLEBNÍ DRESY 
„V komunální politice záleží na politické příslušnosti v období voleb. V samotném 
zastupitelstvu a radě už ale záleží na tom, jak kvalitní práci každý odvádí, jaká je kdo 
osobnost a jaký má charakter," míní k tématu sociálnědemokratický starosta Orlové Tomáš 
Kuča. 

A stejně to v tomto městě vidí i místostarostka za ANO Petra Ječmionková. „Na komunální 
úrovni záleží na tom, jaký vztah má dotyčný ke svému městu či kraji, jaký je to člověk, a co 
chce pro svou oblast udělat," říká. 

Usnesení o nespolupráci ČSSD s extremistickými stranami, mezi kterými byla jmenována 
i KSČM, pochází z roku 1995 a došlo k němu v Bohumíně. Také podle tamního starosty 
Petra Víchy (ČSSD) je dnes ale jiná doba. „Spolupráce s komunisty v našem regionu přeci 
probíhala a probíhá na komunální i na krajské úrovni. Tady opravdu záleží na jednotlivých 
lidech," shrnul. 

„Na parlamentní úrovni je to něco jiného, na úrovni kraje či města ale mohu i podle vlastních 
zkušeností říct, že spolupráce s členy KSČM probíhala bez problémů. Tady vždy záleží na 
každém jednotlivém člověku," neliší se od kolegů napříč městy i politickým spektrem ani šéf 
okresní organizace ČSSD a havířovský zastupitel Jiří Martinek. 

Autor: Richard Kutěj 
Zdroj: http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/mistni-politici-z-komunistu-strach-nemaji-20170228.html 
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KSČM požaduje nápravu všech podvodných privatizací 
6. 1. 2017 

Příkladem je privatizace bytů OKD do rukou Zdeňka Bakaly. Za naprosto směšný obnos se 
tento dobyvatel renty, za pomoci české politické elity, dostal k 43 tisícům bytů. A poté, co 
z nich vytěžil miliardové zisky, je prodal mezinárodní společnosti Round Hill Capital, 
hodlající z nich těžit další miliardy. 

Společnost RPG Byty, s.r.o. která bytový komplex vlastní, v něm i letos znovu zdražila 
nájemné. Během pouhých šesti let tak vzrostlo o téměř 60 %. V příštích letech je společnost 
hodlá zvyšovat ještě víc. Nájemníky tak bezohledně ždímá, parazituje však i na státu, od 
kterého inkasuje miliony z vyplacených sociálních dávek na bydlení. 

Taková nehoráznost je důsledkem toho, že dnešní stát na ochranu svých občanů zcela 
rezignoval. 

KSČM požaduje p řevod byt ů OKD do vlastnictví státu. Ten musí využít všech 
zákonných možností, jak OKD vzít zp ět do vlastních rukou. A p řevzít tak vše, co se 
v nich odehrává, pod d ůslednou kontrolu. 

Autor: VV ÚV KSČM 
 

 
 

 
 
 
Setkání s levicovými subjekty 

 
Dne 10. února 2017 se sešli zástupci Městského 
výboru KSČM s delegacemi levicových subjektů, 
které s komunisty spolupracují. V prostorách MěV 
se tudíž sešli zástupci Česko-ruské společnosti, 
Levicového klubu žen Františky Jasiokové,  
Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a 
také zástupci Sdružení na ochranu nájemníků.  

 
Jedná se o pravidelné schůzky, které slouží k vyhodnocení 
spolupráce v minulém roce a k upřesnění akcí, na kterých se 
budeme společně podílet. Byly prodiskutovány připravované 
akce pro letošní rok ,  jejich zajištění a koordinace. 
 
Tato spolupráce je přínosem pro všechny zúčastněné.  
 
Bronislav Bujok 
foto: Jindřich Franek 
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MěV KSČM HAVÍŘOV, KLUB ZASTUPITELŮ 

A LEVICOVÉ SUBJEKTY 
  

                   VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 

                  JJJAAARRRNNNÍÍÍ   VVVEEESSSEEELLLIIICCCIII   
   
 

25. BŘEZNA 2017 – OD 19.00 DO 01.00 HOD. 
V  PZKO, NA ZBORŮVCE, HAVÍŘOV – BLUDOVICE 

 
    K TANCI HRAJE: „CHERRY DUO“   
 
    VSTUPNÉ 200 Kč VČETNĚ VEČEŘE 
 

 Prodej vstupenek na MěV KSČM Havířov od 14. 2. 2017   
      Havířov – Město, Palackého 2 (tel. 596 436 357) 

 
 

S R D E Č N Ě  Z V E M E  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 p říštího čísla 28. 3. 2017 –  4. číslo vyjde 1. 4. 2017 

 
*** NEPRODEJNÉ***  


