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PĚKNÉ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

 

Vánoce, 
stres vyvolaný dárky dosud spočívajícími v regálech obchodů, na jejichž nákup nebyl do této 
chvíle prostor a jehož máme nyní ještě méně.  

Napětí, jestli uspokojí nároky těch, pro něž jsou určeny a zda odpovídají slibům, kterými jsme 
v průběhu roku zakleli aktuální nedostatek času. 

Milí Haví řované , zapomeňme na to, co vše jsme nestihli a zpomalme ten náš každodenní shon 
a spěch. Ukažme svým blízkým, že ty chvíle, jež trávíme spolu, jsou tím nejkrásnějším dárkem, 
který nám uvízne v paměti na mnoho, mnoho let. 

Projděme společně svět svých vzpomínek…pečení cukroví, sněhuláky a nelítostné koulovačky, 
návštěvy hor či jen společné hry v teple domova, k nimž na pozadí promlouvají pohádky.  

Dejme si ten nejkrásnější dárek a darujme těm, na kterých nám opravdu záleží radost do očí, 
úsměvy na rty, pohodu a spokojenost. 

KSČM Havířov si Vám tedy dovoluje pop řát krásné a klidné prožití váno čních svátk ů a do 
roku 2018 p řejeme zdraví, št ěstí a pohodu jak v život ě rodinném, tak i v tom pracovním. 
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Rozhovor Haló novin s poslancem Danielem Pawlasem (KSČM) 

Zákonodárci musí mít na paměti, že zákony se tvoří pro lidi 

Práce ve sněmovně je pro Vás nová zkušenost, na rozdíl od komunální 
politiky, kde působíte již řadu let v různých funkcích. Jaké jsou Vaše první 
dojmy z působení ve sněmovně? 

Musím říci, že první dojmy nevybočují z představ, které jsem měl o fungování 
Poslanecké sněmovny. Samozřejmě velký počet nově zvolených poslanců 
způsobuje občas trochu zmatek, ale to je jenom přechodný stav, se kterým 
museli všichni počítat, a určitě brzy pomine. 

V novém poslaneckém klubu KSČM jste jediným nováčkem. Vnímáte to jako 
určitou výhodu, nebo spíš naopak? 

Tak určitě je jednodušší, jestliže je nováčků v klubu více. Když jste sám, tak je to takový ten 
pocit, jako když přijde nový žák do třídy. Záleží jenom na vás, jak vás kolektiv přijme a jak na 
něho zapůsobíte. Ale můžu říci, že nezažívám žádná traumata, od prvního okamžiku se cítím v 
klubu jako doma, a to díky skvělým kolegům. 

Budovy Poslanecké sněmovny jsou pro začátečníky doslova bludištěm. Kdo Vám pomáhá 
zorientovat se zde? 

Vyznat se v prostorách Poslanecké sněmovny je pro začátečníka opravdu složitý oříšek, ale 
vždy se najde služebně starší kolega, který ochotně pomůže. Pokud však není nikdo nablízku, 
lze použít metodu pokus-omyl a je to svým způsobem objevitelská mise, kdy nevíte, kde na své 
pouti skončíte. Nebo také lze využít metodu davu, kdy skupina někam utíká, tak se jednoduše 
přidáte a někam dojdete. Ale teď vážně, není to zas až tak hrozné a za pár dnů se člověk už 
celkem slušně orientuje. 

V jakých výborech budete pracovat? 

Budu pracovat v zahraničním výboru a ve výboru pro zdravotnictví. Myslím si, že zahraniční 
politika a vnímání našeho státu v zahraničí je nesmírně důležité i s ohledem na celosvětovou 
situaci. Rád bych se při své práci v tomto výboru zaměřil na zlepšování vztahu se zeměmi, které 
vlivem mediální propagandy a jednostranné lživé masáže našich občanů nejsou v naší zemi 
pozitivně vnímány. Úkol je to nelehký, ale bojovat se musí. 

Nemáte obavy z práce ve zdravotnickém výboru? Přece jen tam budete muset spolupracovat 
především s lékaři… 

Obavy z práce ve zdravotnickém výboru nemám, právě naopak. Myslím si, že pohled 
nezaujatého člověka-nelékaře na zdravotnictví může být pro práci v tomto složitém výboru 
přínosem. Je pro mě jako poslance Parlamentu ČR, ale i běžného občana České republiky, za 
kterého jsem se vždy považoval a budu považovat, pobuřující a skandální, že lidé tohoto státu, 
kteří si poctivě platí zdravotní pojištění nebo celý život pracovali a dnes jsou státními pojištěnci, 
nedosáhnou na kvalitní adekvátní moderní léčbu. Příkladem může být například moderní 
biologická léčba různých druhů rakoviny, která prokazatelně prodlužuje kvalitní život 
onkologických pacientů. Je ostudou tohoto zkorumpovaného systému, že takto zoufalí lidé, v tak 
složité životní situaci, musejí často tuto nákladnou léčbu hradit z vlastních zdrojů nebo veřejných 
sbírek, neboť jejich vlastní zdravotní pojišťovna jim tuto nákladnou léčbu odmítla proplatit. Často 
jsou to mladí lidé v produktivním věku, otcové a matky od rodin s malými dětmi. A pak je jednoho 
dne zasáhne zlý osud v podobě kruté diagnózy a místo klidu a soustředění síly k boji s nepřízní 
osudu, tak musejí bojovat s pojišťovnami. Tento, a nebojím se to říci nahlas, prohnilý 
klientelistický systém důmyslných polomafiánských chobotnic vysává finanční prostředky z 
nemocnic tak, že i proslulá sicilská Cosa Nostra by bledla závistí nad dokonalostí a účinnosti 
těchto metod. 



 3 

To vše je pro mě velice silným impulzem, abych se tomu postavil čelem a bojoval za práva 
pacientů. Je třeba nebát se a ukázat prstem na konkrétní systémové chyby a propletence firem a 
jednotlivých osob, které bohatnou na lidském neštěstí. 

Jak jsem již uvedla, máte bohatou zkušenost z práce komunálního politika. V letech 2010-2014 
jste zastával funkci náměstka primátora pro sociální rozvoj a v letech 2014-2016 jste byl dokonce 
primátorem města Havířova. Myslíte, že Vám tato zkušenost pomůže při práci ve sněmovně? 

Nechci přeceňovat práci v samosprávě, ale myslím si, že starostové měst a obcí mají pozici 
velice složitou a těžkou. Vždyť kam jinam se mají občané obracet a hledat zastání ve svých 
složitých životních situacích, než na obec a lidi, které často důvěrně znají? Starostové se pak 
často musejí vypořádat se situacemi, které nespadají do kompetence samosprávy a schytávají 
pak kritiku za chybná nebo kontroverzní rozhodnutí kraje, vlády, parlamentu. Je proto důležité, 
aby zákonodárci měli vždy na paměti, že zákony se tvoří pro lidi. 

Jaká je nyní situace ve vašem regionu? 

Za zásadní problém našeho regionu považuji odchod mladých lidí za lepším životem do jiných 
regionů naší země nebo do zahraničí. Vzniká tak do budoucna významný problém v udržitelném 
rozvoji kraje. Tento trend se už dnes negativně projevuje v demografické struktuře obyvatelstva, 
kdy významně stoupá zastoupení seniorských věkových skupin ve skladbě populace. Je důležité 
tento trend do budoucna zastavit a změnit, protože jinak budeme těžko hledat východiska z této 
složité situace. 

 Jana Dubničková  
 

 
 

 

MĚV KSČM ZVOLENÝ KONFERENCÍ 7. 12. 2017 
 
 

Příjmení a jméno 
Rok 

narození 
Pawlas Daniel 1975 
Candulas Tomas 1978 
Holeksová Danuše 1949 
Kubelka Václav 1953 
Kupczak Radek 1971 
Ptáček Tomáš 1977 
Ryšánková Dosed ělová So ňa 1967 
Heczko Eduard 1948 
Zoubek Karel 1948 
Fukala Vladislav 1949 
Bujok Bronislav 1939 
Jeziorski Jaroslav 1949 
Mlčák Stanislav 1947 

 
nově zvolení členové 
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Neztrácet tvář  

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny nelze pro 
komunistickou stranu hodnotit jinak než jako neúspěch. 
Považuji v této situaci za svou povinnost poděkovat všem těm, 
kdo nepodlehli líbivým reklamám nebo obvyklým 
dezinformačním kampaním a volili KSČM.  

Hlubší, podrobná analytická hodnocení výsledku voleb, jak se 
shodují experti, teprve přijdou. Přesto už dnes je možné dělat 
některé prvotní, předběžné závěry. Příčin tak výrazného 
propadu hlasů pro autentickou levici, tedy KSČM, ale i pro pseudolevici, kterou reprezentuje už 
dlouho středová a často i středopravá ČSSD, je nepochybně více. Jednou z podstatných je 
skutečnost, že mnozí voliči nevnímali v těchto volbách KSČM a obecně levici jako hlasitou a 
výraznou, jako možnou alternativu a vůdčího oponenta systému klientelistického a korupčního 
kapitalismu, který ovládá Českou republiku.  

Hlasy dříve odevzdávané v parlamentních volbách pro levici se tentokrát podstatně přelily k 
jiným stranám. Především k těm, kdo jako nikoli skutečná, ale o to hlasitěji deklarovaná 
alternativa systému uspěli v reklamním soupeření, v němž lze propagovat a slibovat cokoli a 
skoro vše. Jakkoli se to kvalifikovaným politologům a zasvěceným z politického zákulisí zdá 
nepatřičné a mnohdy byly překvapeny i agentury průzkumů veřejného mínění, na roli systémové 
opozice k současným poměrům si hráli velmi úspěšně v těchto volbách ti, kdo žádnou 
systémovou opozicí nejsou. Na prvním místě obchodní strana miliardáře Andreje Babiše, jejíž 
lídr se uměl prosadit navzdory tomu, že se s Bohuslavem Sobotkou a s celou ČSSD přetahoval v 
souvislosti s kauzou tunelování OKD a podivnou dotací na Čapí hnízdo o to, kdo způsobil 
republice větší škody a kdo z nich by měl sedět. Uspěla i strana zkušeného hlasitého kritika 
poměrů a odpůrce imigrace a islámu Tomia Okamury. Zejména na mladé pak zapůsobil 
dynamický »útvar« piráta Ivana Bartoše.  

Již ve volbách do zastupitelstev krajů se ukázalo, že volby velmi silně ovlivnila a výsledek 
předurčovala centrální témata a působení politické reprezentace stranických center a špiček a 
poslaneckých klubů v médiích. Tím více se to potvrdilo ve volbách do Poslanecké sněmovny. A 
není lehké přiznat ten fakt, že KSČM, její reprezentace jako celek i úzký okruh jejích mediálně 
zabydlených tváří na ty, kdo jsou nespokojeni s poměry a režimem, dojmem systémové a 
důrazné opozice k režimu a systému soudobého kapitalismu dostatečně účinně zapůsobit 
nedokázaly. Jen pouhou nepřízní médií a mediální cenzurou se to vyčerpávajícím způsobem 
vysvětlit nedá.  

Klidné mediální debaty, konstruktivní umírněné úsilí o dílčí opravy legislativy a fungování 
asociálního a korupčního režimu vládnutí a výkonu moci voliče, jak se zdá, příliš nepřitahují. V 
daných podmínkách dočasné ekonomické stability a růstu příjmů nezabíraly ani reklamně jistě 
dobře míněné sliby všeho možného, kterými na plakátech hýřila ČSSD a v poněkud mírnější 
podobě i KSČM, protože takové sliby v těchto volbách dávali vlastně skoro všichni. O 
nápaditosti, barvitosti a výtvarné neotřelosti volební reklamy levice či sociálnědemokratické 
skorolevice lze také vést diskuse. Stejně tak je třeba posoudit i personální politiku, a to na všech 
stupních stranického života. 

Troufám si tvrdit, že česká spole čnost a Česká republika d ůraznou a silnou levici stále 
pot řebuje a bude ji pot řebovat o to více v dobách krizí, které kapitalismus  periodicky plodí 
a které p řijdou.  Není to ale potřeba automaticky naplňovaná a to, zda ji dokáže plnit KSČM, je 
věcí poctivého kritického hledání a tvrdé práce, kterou si to vyžaduje. Jde o usilovnou práci a pak 
i o to, nakolik zřetelně z jednotlivých dílčích prvků vystupuje a nakolik viditelně se z nich skládá 
čitelná tvář kvalifikovaně vedené, aktivní levicové strany, která chce a může být skutečnou 
alternativou.  

 Miroslav GREBENÍČEK, Haló noviny 
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Zpráva o průběhu 21. zasedání ZM Havířova 
 
Zasedání se uskutečnilo dne 27. 11. 2017 na základě rozhodnutí Rady města Havířova a to 
mimo stanovený plán. Hlavním důvodem pro jeho svolání byl návrh šesté úpravy rozpočtu  na 
letošní rok. Usnesením vlády totiž dochází od listopadu 2017 ke zvýšení platů učitelů a 
pracovníků v sociálních službách a navýšení prostředků v rozpočtu bylo podmínkou pro 
vyplacení zvýšených mezd.  

V úvodu jednání vystoupil p ředseda klubu KS ČM s tím, že respektujeme potřebnost takto 
vložené schůze, ale nevidíme nutnost svolání na 9.00 hod., protože občané jsou informováni o 
tom, že jednání začínají ve 13.00 hod. a dvě hodiny po zahájení probíhají interpelace občanů a 
zastupitelů. Tuto změnu mohou občané hodnotit jako omezení svých práv.  

Schůze měla na programu pouze devět bodů a proběhla bez komplikací i s podporou Klubu 
KSČM, mimo bodu týkajícího se poskytnutí mimořádné dotace Vysoké škole sociálně správní. 
My podporujeme činnost VŠ na území města Havířova, o čemž svědčí to, že v letošním roce 
dostala škola dotaci ve výši 62 tisíc korun. Další žádost přišla 31. 10. 2017 na akci u příležitosti 
10. výročí založení školy, která se konala 9. 11. 2017.  A na tuto akci žádala škola dotaci ve výši 
30 000 Kč na občerstvení hostů. Je známo, že škola změnila svého majitele. Nový majitel  by 
měl takovouto akci financovat sám, neboť se jedná o jeho prezentaci, nikoliv prezentaci města 
Havířova. Koaliční zastupitelé za ANO, ČSSD a KDU-ČSL nás však přehlasovali.  

Následovaly interpelace. Jediný občan vystoupil k tomu, že v době, kdy se vyhlašuje „den bez 
aut“,nedochází ke snížení počtu aut v Havířově. Požadoval, aby v tento den byl alespoň zakázán 
průjezd Havířovem. To necháváme na posouzení občanů. 

Zastupitelka za KS ČM se pozastavila nad tím, jakým způsobem byla odvolána ředitelka Santé, 
proč nebyly zveřejněny údajné podpisy petice zaměstnanců, která byla prý zaslána RMH. 
Zaměstnanci požadují ověření pravosti podpisů. Zastupitelka se tázala, zda je to náhoda, že 
v konkurzu zvítězila právě zastupitelka za ANO, i když se sama na minulém zastupitelstvu 
vyjádřila, že se do konkurzu nemíní přihlásit. 

Další zastupitel za KS ČM vyjádřil nespokojenost s odpovědí na svou interpelaci ve věci řešení 
ztráty 15 mil. korun pro naše město z titulu snížení základního jmění ČSAD Havířov, které mělo 
město řešit s vedením ČSAD. Jako odpověď dostal pouze e-mail od ředitele ČSAD a to bez 
zásadního stanoviska vedení města. Pamatují si radní sv ůj slib p ři své inauguraci, že budou 
hospodárn ě rozhodovat o financích?  Požadujeme, aby tento bod byl zařazen na příští 
zasedání ZMH. 

Proč ZMH nebylo informováno o tom, že v jedné z MŠ došlo údajně k zpronevěře finančních 
prostředků – kritizoval další zastupitel za KS ČM - když se to stalo v měsíci květnu a dodnes o 
tom nebyli zastupitelé informováni. Primátorka to zdůvodňovala tím, že se to vedení města 
dovědělo před několika dny. Řeší to prý policie. Jak ale funguje kontrola ze strany odboru 
školství nebo odboru kontroly, který je prý kádrově zlikvidován. Záměr? 

Posledním našim p říspěvkem  byl dotaz na paní primátorku, jaký je výsledek jednání 
s pověřencem vlády a senátorem ing. Ciencialou, který zde byl na pracovním  jednání. Dotaz 
zněl, zda byla projednávána otázka čerpání prostředků ve výši asi 20 miliard Kč, které přiřkla 
vláda Miloše Zemana v roce 2006 na úhradu ekologických škod pro Moravskoslezský kraj. Na 
minulém ZMH jsme informovali paní primátorku, že podle našeho zjištění z této částky vyčerpal 
Jihomoravský kraj 3,5 miliardy korun, MS 2,5 miliardy korun a dosud je nevyčerpáno 6,5 miliardy 
korun. Zda tato otázka byla předmětem jednání s ing. Ciencialou jsme se bohužel nedověděli. 
Jsme p řesvědčení o tom, že by to velmi zajímalo i naše ob čany.  

Zajímalo by nás také, jak  bude využito dalších více než 30 miliard korun, které našemu městu 
poskytla současná vláda v demisi pro období následujících čtyř let, aby to nedopadlo stejně jako 
v prvním případě. Že by Havířov investice nepotřeboval? 

Klub KSČM 
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Roční analýza stránek KSČM Havířov 

na Facebooku 
Rok 2017 je skoro u konce a já vám opět přináším analýzu našich 

stránek. Oproti loňskému roku se mnoho nezměnilo co se týče tematických zájmů. Návštěvníci 
stránek se nadále nejvíce zajímají o historii, tuzemskou i zahraniční politiku. Dění kolem radnice 
je příliš nezajímá, s výjimkou aféry Santé.  
 
V současné době označilo naše stránky jako „to se mi líbí“  415 lidí. Oproti minulému roku je to 
nárůst o 334 fanoušků, loni ve stejném období jich bylo 81. Jako novinku jsem letos přidal 
srovnáni politických stran či hnutí  v počtu „to se mi libí“ v Havířově. 
 

1 ANO, tohle je Havířov                822 
2 KDU-ČSL pro Havířov              433 
3 KSČM Havířov                           415 
4 Zelení Havířov                            415 
5 Nezávislí Havířov                        360 
6 Piráti Havířov                              314 
7 ODS Havířov                                160 
8 ČSSD Havířov                              119 
9 Hnutí pro Havířov                         90 

 
 
Oslovení lidé podle pohlaví a v ěku:  
 

věk ženy  muži  celkem 

13 - 17 1 % 1 % 2 % 
18 - 24 1 % 6 % 7 % 
25 - 34 5 % 13 % 18 % 
35 - 44 6 % 17 % 23 % 
45 - 54 6 % 14 % 20 % 
55 - 64 6 % 9 % 15 % 

65 + 5 % 10 % 15 % 
celkem 30 %  70 %  100 % 

 
Oslovení lidé dle státu:  
 

pořadí stát počet 

1 ČR 13 122 
2 Slovensko 606 

3 Německo  112 

4 Anglie 110 

5 Rusko  69 

6 USA 67 

7 Itálie 49 

8 Rakousko 42 

9 Polsko 38 

10 Makedonie 34 
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Do budoucna bychom chtěli zapracovat na tom, aby se naše stránky staly více atraktivnější 
a oslovovaly zejména občany Havířova. Budeme se snažit více zapojovat zastupitele 
zveřejňováním jejich příspěvků. Dalším krokem, který by pomohl se zvýšením sledovanosti 
občanů Havířova,  je vylepit na všech našich nástěnkách po městě odkaz našich stránek  
s logem Facebooku. 
 
Česká republika dle m ěst:  
 

pořadí město počet 

1 Praha 1 798 

2 Ostrava  655 

3 Brno 649 

4 Havířov 293 
5 Plzeň 239 

6 Frýdek-Místek 202 

7 Olomouc 187 

8 České Budějovice  146 

9 Karviná 146 

10 Liberec  133 
   
Níže uvádím tematický mix p říspěvků s největší sledovaností. Počet uvádím za 24 hodin. 
 

1 9. květen 1945 - nezapomínejme                                                9 184 

2 100 let od VŘSR  8 067 

3 Sdělení ministra obrany Stropnického (ANO) 8 032 

4 Západ zase hnědne                                                                     6 283 

5 Dost bylo privatizačních zlodějen. Lithium je naše!                      5 928 

6 Aktualizujeme: Kovbojské ukazování Trumpova ega 5 762 

7 Při volbách vzpomeňme, jak kdo hlasoval o našem tažení 
proti Rusku 

5 316 

8 Odvrátit teror, dokud je čas                                                        5 210 

9 KSČM byla jedním z organizátorů shromáždění Naděje 
budoucnosti v Praze na Klárově                                       

4 969 

10 Zisk z lithia musí zůstat u nás! 4 880 

11 Boje za nápravu „církevních restitucí“ se nevzdáme 4 806 

12 Informace o situaci v SANTÉ 4 434 

 
Na závěr musím konstatovat: naše stránky za celou dobu jejich provozu fungují  
bez placené reklamy , což vzhledem k tomu, že jsou stále na vzestupu, hodnotím 
jako velmi pozitivní. Doufám, že naše stránky budou i příští rok minimálně stejně 
úspěšné jako letos. 
 

Tomas  Candulas, člen MěV KSČM Havířov 
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Když se podaří, co se dařit má, podaří se také Mikuláš……  

O velmi dobré spolupráci základních organizací 
KSČM 59 a 61 jsme v našem  Zpravodaji mohli číst 
již několikrát, ale myslím, že by bylo škoda 
nenapsat o jejich další zdařilé akci. Jako 
každoročně i letos jsme byli pozváni na společnou 
členskou schůzi těchto dvou ZO. 

Po oficiálním programu, při kterém jsme tiše záviděli 
přijetí dvou mladých členů do řad ZO 51, 
následovala druhá část. Nejdříve si přítomní 
poslechli vánoční báseň, která navodila příjemnou 
atmosféru. Potom se ve dveřích objevila vysoká, opravdu důstojná postava Mikuláše, kterého 
doprovázela krásná čertice. Zaslechla jsem i poznámku: „S tou bych klidně šel i do pekla.“ Po 
ujištění, že všichni přítomní jsou moc hodní a nedělali vůbec nic špatného, následovala nadílka. 
Drobné, ale milé dárečky potěšily každého a vzájemně jsme se jimi pochlubili. 

Následovalo příjemné posezení u šálku kávy nebo čaje. Malé, ale velmi chutné občerstvení, 
které členky a sympatizantky těchto organizací připravily, chutnalo všem. Mohli jsme si také 
nakoupit krásné voňavé perníčky, které tradičně pečou členky Českého svazu žen ZO 5, s nimiž 
stranické organizace již dlouhá léta spolupracují. 

Samozřejmě nechyběla ani obvyklá soutěž, kterou vždy vymýšlí a připravuje předseda ZO 51 
Vladek. Tentokráte byla zvlášť pro ženy, zvlášť pro muže. Ženy měly odhadnout, kolik kusů 
burských oříšků je v sáčku, muži odhadovali, kolik váží láhev i s obsahem. I když vyhrát mohl 
samozřejmě vždy jen jeden soutěžící, pobavili jsme se všichni.  

I když tentokráte chyběla živá hudba (hudebník měl, bohužel jinou akci), zatančili jsme si i při té 
reprodukované. 

Čas ve veselé milé společnosti velmi rychle utekl. Nájem místnosti je drahý, není tedy možno 
akci prodlužovat i když bychom to někteří přivítali.  A tak nezbývá, než poděkovat za pozvání a 
příjemně strávené odpoledne a popřát oběma organizacím, aby se i jejich další spolupráce 
(myslím, že jediná ve městě) dařila, aby mohli připravovat i v budoucnu své akce, na které, za 
což zvláště moc děkuji, zvou i mne. 

 Marie 

 

Vážení čtenáři,  
redak ční rada vám p řeje klidné váno ční svátky 
a pevné zdraví v novém roce. 
Těšíme se na spolupráci s vámi v roce 2018.  

Bronislav Bujok, Ruda Treichelová, Danuše Holeksová 

 

    
Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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