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

Na prahu roku 2018
Prožíváme první dny nového roku. Máme ještě v povědomí všechna ta přání, která jsme
dostávali i předávali: aby to byl rok úspěšný, abychom jej prožili v pohodě a zdraví.
Optimismu nám na přelomu roku denně dodávali politici i média. Podle nich si žijeme dobře a
navíc nám porostou platy, důchodcům důchody, takže bude ještě lépe. Zásluhu si připisuje
bývalá vláda, nová vláda a každý z politiků, kdo se ve sdělovacích prostředcích dostane ke
slovu.
Nastávající rok je rokem volebním. V lednu půjdeme volit prezidenta republiky, v říjnu senátory
a obecní zastupitelstva, takže si užijeme slibů, o jakých se nám ani nezdálo. A aby toho nebylo
málo, máme tady novou vládu, která zatím vládou je, ale jestli ještě bude, až budete číst tyto
řádky, to ví jen křišťálová koule.
A co si má za této situace myslet obyčejný občan? Politici a média hodnotí životní úroveň
z pohledu 20 % občanů s nejvyššími příjmy a snaží se tento názor vnutit celému národu. Pomlčí
o tom, že mnoho lidí na to, aby mohli důstojně žít, si musí půjčit. Zadluženost českých
domácností stoupá rychlým tempem ke dvěma bilionům korun. Slibované zvýšení mezd a
důchodů již dávno dopředu předstihla inflace a zvýšení cen základních životních potřeb. Jaký je
tedy opravdu životní standart učitele, zdravotní sestry či řidiče? Liší se v něčem od životního
standartu těchto profesí před 30ti léty? Zásadně nijak. Jsou na tom lépe ti, kdož zdědili po
rodičích či prarodičích družstevní bydlení nebo byt v osobním vlastnictví, který jejich předkové
dostali téměř zadarmo. Naopak těm, kdož byli nuceni se zatížit břemenem hypotéky nebo bydlí
v nájemním bytě se stále rostoucími náklady, není co závidět.
Lze jen těžko předvídat, jak si své současné postavení vyhodnotí občan – volič předtím, než
odevzdá svůj volební lístek. Poslední volby v loňském roce ukázaly, že jednání voličů je
nevyzpytatelné a v této složité době jsou ochotni uvěřit čemukoliv. Mnohem složitější to však
mají ti, kteří kandidují ať už na senátora nebo obecního zastupitele. Jak oslovit voliče?
Naši komunističtí kandidáti by to měli mít na první pohled jednoduché. Vždyť naši volení
funkcionáři nejsou zatíženi žádnými korupčními skandály. Kandidáti za KSČM mohou směle říkat
MÁME ČISTÉ RUCE. Naše jednání bylo vždy slušné a korektní. Stačí to ale současnému voliči?
To je otázka, která stojí před českými komunisty. Odpověď se pokusíme v dubnu hledat na
stranickém sjezdu. Nemůžeme však věřit na zázraky.
Obraz strany může v očích voličů zlepšit jednota vedení a razantnější hodnocení minulosti.
Majetek státu, který vytvořily generace, stačily polistopadové garnitury rozkrást nebo nechat
upadnout do cizích rukou. Užitek z toho, co vytvořili naši předkové, odchází do ciziny. Komunisté
nebyli k vládě připuštěni, aby celý ten „transformační“ proces nikdo nerušil.
Je nejvyšší čas, abychom se důrazně ozvali teď hned, když nás uplynulých 25 let nebylo
slyšet. Je to naše morální povinnost.
Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM

Zeptala jsem se
Ing. Eduarda Heczka, předsedy
KZ za KSČM a člena MěV KSČM
Především Ti chci poblahopřát ke zvolení do MěV KSČM. Vím, že někteří členové Tě chtěli
dokonce zvolit za předsedu. Bývalo zvykem, že předseda Klubu zastupitelů za KSČM (KZ)
se stával automaticky členem , Tys ale byl řádně volen a zvolen na osmé místo ve 13ti
členném výboru jako každý jiný kandidát. Proč ten rozdíl?
Děkuji za blahopřání. Ano, vím, že mne některé ZO navrhly za předsedu MěV, ale na konferenci
jsem to nepřijal z důvodu jednak mého věku a současně i z důvodu nevhodné kumulace
významných stranických funkcí. Doporučil jsem proto delegátům zvolit dosavadního předsedu a
nyní i poslance Daniela Pawlase, což jistě bude přínosem pro stranickou organizaci ve městě.
A k tomu rozdílu. Tento zvyk je zcela na místě, protože je důležitý přímý kontakt a spolupráce
mezi MěV a Klubem zastupitelů. O tom jsme diskutovali při přípravě městské konference i
v souvislosti s tím, že letos budou komunální volby a po nich již nemusím být předsedou KZ. Pak
jsem připraven z MěV odstoupit a přenechat místo novému předsedovi.
Nemohu se nevrátit k poslednímu zastupitelstvu, kde jsi velmi klidně ale důrazně reagoval
spolu s Miladou Halíkovou a Danielem Pawlasem na nevkusné vyjádření náměstka
Šlachty, že musí reprezentovat naše město a pořídit si modernější oblečení (stručně
řečeno). Jak je možné, že i zastupitelé za KDU-ČSL a za HPH hlasovali pro i po Tvém
vysvětlení! Plat našich náměstků a primátorky je tak ubohý?
Kritizovali jsme nerovnost mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, kteří jsou pověření
vykonávat svatební obřady, kdy primátorka a její náměstci si nechali schválit 5000 Kč/měsíc a
ostatním (neuvolněným) zastupitelům 2000 Kč/měsíc. O tom je více uvedeno ve zprávě o konání
22. ZMH na jiném místě tohoto Zpravodaje. Přitom plat primátorky a náměstků není vůbec
ubohý, jak jsi to nazvala. Ten podle nařízení vlády č.318/2017 Sb., které je veřejně přístupné na
internetu, od 1. ledna 2018 činí 79 020 Kč, respektive 69 538 Kč měsíčně.
Na hlasování zastupitelů KDU-ČSL není nic divného. Jsou nejslabší koaliční stranou, tak musí
poslouchat své silnější koaliční partnery ČSSD a Hnutí ANO. Hnutí pro Havířov je sice v opozici,
ale jsou velice vděčni za prebendy, kterých se jim dostává v dobře placených funkcích
v představenstvech a dozorčích radách městských společností. Zkrátka, tak to funguje
v současném zastupitelstvu.
Přehoupli jsme se do roku 2018, ve kterém nás čekají opět důležité volby. Nás v Havířově
budou ale nejvíce zajímat (za naší současné situace) volby komunální. Jaká máte v KZ a
také Ty osobně představu o tom, jak dopadnou?
Je to velice těžká otázka. Nevím, jak dopadnou, ale vím, co musí být našim cílem. Výrazně
uspět a nejlépe vyhrát. To však ještě neznamená, že se vrátíme do vedení města.
Nepředpokládám, že bychom získali nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, proto budeme muset
jednat o koaliční spolupráci. A tady vyvstává otázka s kým. Jednak nevíme, kdo všechno bude
v zastupitelstvu, a s těmi stávajícími budeme těžce hledat společnou řeč. Hnutí ANO, které po
volbách v roce 2014 chtělo dělat pořádek, a proto jsme s nimi uzavřeli koalici, dnes velice
čile spolupracuje s ČSSD, která se vůbec nezměnila. Mohu parafrázovat Ladislava Mňačka,
že i Hnutí ANO poznalo, „Jak chutná moc“. Jsem však optimista a věřím, že ve volbách i po nich
uspějeme.
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ÚV bude /až/ v dubnu hodnotit a odpovídat na příčiny volebního neúspěchu
v parlamentních volbách. Náš neúspěch v komunální politice jste již jistě zhodnotili a
hledali jste chybu i ve svém jednání. K jakému závěru jste došli? A prosím, abys
neopakoval opět chyby ČSSD a ANO a spíše kriticky zhodnotil chyby naše. Nebo nebyly?
Byly. Neznám práci, která by byla bez chyb. Z nich se však musíme poučit a v další činnosti se
jich musíme vyvarovat. V parlamentních i krajských volbách se obsahově řeší problémy vyšší
úrovně než v komunální politice, ale metody zůstávají stejné. Chybí nám větší „agresivita“
v hodnocení současného stavu, jednoduché pojmenování problémů a stručné, přitom
srozumitelné, způsoby jejich řešení, které osloví a zaujme voliče. Takto musí být koncipován i
volební program.
Pro výsledek voleb je jistě důležitá početná členská základna, ale volební výsledek dělají voliči,
většinou nečlenové strany. Členové strany pak musí být aktivními propagátory a agitátory,
ne z přinucení, ale z vnitřního přesvědčení. Za velmi důležitou považuji tzv. osobní, kontaktní
kampaň. Nespoléhat se jen na plakáty, billboardy, anonymní roznos letáků do schránek, které se
mnohdy do nich ani nedostanou, či ihned skončí v krabici na sběr, nebo jeden celoměstský
mítink.
Kandidáti musejí být před volbami v ulicích, v místech shromažďování občanů, v kontaktu
s občany a nesmí se bát ani negativních názorů některých z nich. Své místo, nejen
v předvolebním boji, musí mít dnes stále častěji používaná elektronická média, kterými máme
možnost oslovit mladou generaci. Velký význam bude mít kandidátka. Měl by to být mix
mládí a zkušeností, známých osobností obou pohlaví, různých profesí a zájmů, aby voliče
zaujala, aby kandidátům dali svůj hlas.
Ale zpátky k MěV, který začal po prosincové konferenci pracovat v novém složení. Stále
se volá po omlazení. Podařilo se? Jaký je věkový průměr nového výboru? Zajímá mě, zda
vidíš v nových členech naději na to, že dojde v městské organizaci ke zkvalitnění práce
tak, aby skončila nervozita u těch, kteří mají práce hodně a aby si někteří jen svou funkci
„neodseděli“. Rozhodně by se neměly opakovat případy, že funkcionář MěV tzv. „seřve“
řadového komunistu. Není to náš hlavní problém práce s lidmi ?
O tom nic nevím. Musím ti dát za pravdu, že k velkému omlazení MěV nedošlo. Neznám
současný věkový průměr, ale o tom, kolik mladých se do MěV dostane, rozhodovaly základní
organizace svou nominací a na konferenci rozhodli delegáti. Do 13ti členného výboru byli nově
zvoleni čtyři členové, z toho dva, kteří již v minulosti v MěV pracovali, tedy zkušení a dva noví
mladí členové, ale zkušení z práce zastupitelů. Rovnoměrné rozložení práce na všechny členy
bude záležitostí předsedy, místopředsedů a dohody všech členů MěV.
Jsem však přesvědčen, že ne jen mládí je předpokladem dobré práce a stáří práce špatné.
Na výsledky práce MěV si budeme muset počkat. První hodnocení nám vystaví komunální volby
v letošním roce. Je třeba ale zdůraznit, že vedle nezadatelné řídící a organizátorské práce MěV,
je zde práce každé základní organizace, každého člena strany. A tady si musíme přiznat, že ne
vždy je dobrá. Znám naši členskou základnu v Havířově, a proto i přes některé nedostatky, patří
se funkcionářům ZO za jejich nelehkou práci poděkovat.
A na závěr snad: Co přeješ občanům našeho města v novém roce s

8 na konci?

Nám starším především zdraví a štěstí, hodně blízkých a přátel, na které se můžeme
spolehnout. Těm mladším, ať se jim daří a jsou spokojeni v rodině i v zaměstnání. A
samozřejmě i jim přeji zdraví a štěstí. A nám všem společně, ať se nám daří stranická
práce, jejímž výsledkem bude úspěch ve volbách.
Mgr.Ruda Treichelová, členka tiskové komise
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INFORMACE Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 18. 12. 2017

Na programu tohoto jednání bylo celkem 43 bodů. Po úvodních procedurálních otázkách bylo
přistoupeno k projednávání rozpočtu MRA, s.r.o. na rok 2018, která spravuje městské byty. Zde
se zastupitel za KSČM pozastavil nad tím, že výdaje na opravu bytového fondu jsou plánované
ve stejné výši jako v roce 2017, i když výběr nájemného je vyšší o osm milionů Kč, díky
dokončené výměně oken a tudíž i zvýšení nájemného v těchto bytech. Zastáváme názor, že
zvýšené příjmy z nájmů se mají investovat zpět do bytového fondu. Před MRA stojí v roce 2018
náročné úkoly, proto jsme vedení města položili otázku, proč dosud není obsazena funkce
ředitele MRA, když proběhla již dvě výběrová řízení.
Tuto funkci i odpovědnost snad nechce nikdo převzít? Náměstek primátorky i jeden z jednatelů
společnosti nás ujišťovali, že MRA je stabilizovaná a že ke své práci potřebuje klid, tak proč ho
neustálými připomínkami narušujeme. No uvidíme.
Následující body se týkaly záměrů a prodejů pozemků a probíhaly bezproblémově, až na prodej
pozemku na ul. Hálkova. Poukázali jsme na to, že v červnu 2017 jsme sousední pozemek (tedy
naprosto stejný), prodali stejnému kupujícímu za 379 Kč/m2, ale nyní má být prodán pouze za
309 Kč/m2. Logicky jsme požadovali, aby se cena zvýšila na 379 Kč/m2, ale náš návrh nikdo
nepodpořil. Město má na rozdávání?
Rozsáhlejší diskuze se rozvinula k bodu týkajícího se žádosti společnosti Gbagbos k uzavření
dodatku ke kupní smlouvě na prodej pozemku, kterým by se prodloužila lhůta realizace stavby
parkoviště na tomto pozemku ze dvou na čtyři roky. Společnost tuto žádost odůvodnila tím, že je
s ní vedeno neoprávněně insolventní řízení, což jí neumožňuje nakládat s finančními prostředky,
tedy ani realizovat stavbu parkoviště. RMH navrhla ZMH tuto žádost neschválit. Zastupitelé za
KSČM vzhledem k tomu, že tato firma má zájem vybudovat parkovací místa, která město
potřebuje, byli opačného názoru. Ale současná „vládní mašinérie“ opět zafungovala, tak jako
již mnohokrát v uplynulém roce. To, co navrhují komunisté, je pro ně nepřijatelné. Máme další
příklad toho, že se firmám ve městě neměří stejně. V tomto případě hlavní příčinou byla osoba
jednatele společnosti.
Dále se ZMH zabývalo harmonogramem významných celoměstských akcí v roce 2018. Na náš
návrh byl harmonogram doplněn o pietní akt havárie na Dole Dukla a to dne 7. 7. 2018.
Poněkud obsáhlejší diskuze byla k bodu týkajícího se záměru poskytnutí dotace na
spolufinancování výstavby Sportovního centra talentované mládeže stolního tenisu na
Šumbarku. Zastupitelé KSČM tento projekt dlouhodobě od roku 2013 podporují s podmínkou, že
bude financován i z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Svým hlasováním
jsme podpořili i navýšení případné dotace města o 8 mil. Kč na celkových 32 mil. Kč
s čerpáním ve výši 20 mil. Kč v roce 2018 a 12 mil. Kč v roce 2019 za podmínky schválení a
transferu z MŠMT.
V podstatě nejdůležitějším bodem tohoto zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města na rok
2018. Je sice deficitní – příjmy 1 966 944 milionů Kč a výdaje 2 056 912 milionů Kč. Záporné
saldo téměř 100 mil. Kč bude pokryto z vlastních finančních rezerv města, a tudíž nehrozí
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zvýšení zadlužení. V roce 2018 dojde ke snížení dluhu města o 105 mil. Kč formou splátek
úvěrů. Nebylo našim zájmem rozpočet neschválit, proto jsme jej podpořili. Neschválení by
znamenalo zavedení rozpočtového provizoria a ohrožení investic, ale i financování platů učitelů a
pracovníků v sociálních službách.
V Komisi pro rozvoj při Radě města Havířova se naši zástupci pokoušeli navýšit prostředky na
rekonstrukci budovy bývalé Základní školy Mánesova na Domov seniorů, což považujeme
vzhledem k stárnutí našich občanů a nedostatku míst za prioritu. Navrhovali jsme zvýšení částky
pro rok 2018 z 15 mil. Kč na 50 mil. Kč a tím urychlení rekonstrukce. Návrh však komisí nebyl
doporučen, což považujeme za nepochopitelné.
Jistou pochybnost o účelu a potřebnosti dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v obci s rozšířenou působností Havířov“ a zejména pak dotaz, kdo to zpracoval a kolik to
stálo, předložil náš zastupitel. Odpověď však nedostal. Na odpovědi však budeme trvat.
Současné vedení města využilo možnosti nového zákona a v Jednacím řádu ZMH vypustilo
pravomoc zastupitelstva rozhodovat o zvolení či odvolání zástupců města v orgánech
obchodních společností, ve kterých má město 100% účast (HTS, TSH, MRA a Zámek).
Neprošel ani návrh naší zastupitelky, aby ZMH bylo alespoň dodatečně informováno o
těchto změnách. Tak se opět potvrdilo, že v personálních záležitostech je nezajímá názor
ostatních zastupitelů, především nás, opozičních.
Neprošel ani náš návrh, aby Jednací řád byl doplněn o tzv. faktickou poznámku, která je velice
často využívána v Parlamentu ČR, což by umožnilo zkvalitnit demokratickou diskuzi a zrychlit
jednání. Zastupitel za sociální demokracii nás poučil, že oproti předchozímu režimu do roku
1989, demokracii (prý) už máme. Teď ještě abychom měli i ty demokraty.
Ostré kritice podrobila naše zastupitelka návrh odměn pro oddávající, ve kterém uvolněným
členům ZMH (primátorce a náměstkům) přísluší měsíční odměna 5 000 Kč a neuvolněným
(radním i ostatním zastupitelům) jen 2 000 Kč. Ptala se, proč tato nerovnost a diskriminace.
Předložila proto návrh, aby odměna byla pro všechny bez rozdílu 2 000 Kč/měsíc. Tento návrh
se nelíbil uvolněným členům, tzn. vedení města, protože reprezentují město nejen na svatebních
obřadech. Argument zastupitelky za Hnutí ANO, že se takto postupuje i ve firmách, jsme odmítli
s tím, že ve firmách se jedná o soukromý majetek a vlastník rozhoduje o výši a formě odměn pro
své zaměstnance, kdežto město hospodaří s veřejnými prostředky. Touha po penězích byla
silnější, proto náš návrh neprošel.
V interpelacích vystoupil ředitel nemocnice v Havířově, který nás ujistil, že se zúžení služeb
neplánuje. I přesto, že proti minulému roku se očekává příznivější hospodářský výsledek, bude
nemocnice ve ztrátě i za rok 2017. Pro nás příznivou informací bylo to, že zisk nemocniční
lékárny bude okolo 15 mil. Kč. Svůj podíl zde mají i poslanci za KSČM, kteří se postarali o
příliv peněz ze státního rozpočtu na vybudování lékárny. Původní byla neuváženě zprivatizována
minulým vedením nemocnice.
Další jednání Zastupitelstva města Havířova budou již 29. 1. 2018 a 26. 2. 2018 a budou určitě
zajímavá pro občany Havířova. Určitě se přijďte podívat.
Za Klub zastupitelů KSČM
Jaroslav Gongol a Eduard Heczko
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Podívejme se na některé roky prý s osudovou osmičkou na konci
1348:

Založena Karlova univerzita

1378:

Zemřel Karel IV.

1618:

Začala třicetiletá válka

1848:

„Rok revoluce“ , „Jaro národů“ přinesl např. zrušení roboty,
ustavení obecních samospráv i další občanské svobody

1868:

Položení základního kamene Národního divadla

1918:

Vznik ČSR, T.G. Masaryk zvolen prvním prezidentem
Konec 1. světové války

1928:

Spojením Moravy a Země Slezské vzniká země Moravskoslezská

1938:

Adolf Hitler se stal vrchním velitelem německých ozbrojených sil
Anšlus Rakouska
V Bratislavě vznikla Hlinkova garda
Všeobecná mobilizace Československé armády
Mnichovská dohoda, ČSR postupuje Německu své pohraničí (Sudety)
Abdikace prezidenta Eduarda Beneše, prezidentem zvolen Emil Hácha

1948:

Přijetí demise nekomunistických poslanců prezidentem Benešem
Zvolení K.Gottwalda prezidentem
XIV. Olympijské hry – 11 medailí
Zemřel Eduard Beneš

1958:

Vzniklo Evropské hospodářské společenství – EHS
Úspěch na výstavě EXPO 58
Ukončen spor o Těšínsko – podepsána smlouva o vytýčení hranic

1968:

Začalo „ Pražské jaro“
Lednové plénum KSČ – 1. tajemníkem zvolen A. Dubček
Odstoupil prezident A. Novotný, prezidentem zvolen Ludvík Svoboda
Vstup armád pěti států Varšavské smlouvy na naše území
Přijat zákon o československé federaci
Letní OH v Mexiku - 13 medailí

1978:

V Bajkonuru vypuštěna raketa SOJUZ 28, na palubě náš V. Remek
600 let úmrtí Karla IV. – výstava korunovačních klenotů

1988:

Federální vláda pod vedením L.Štrougala podala demisi
70. výročí vzniku ČSR – 28. říjen opět státním svátkem

1998:

Prezidentem zvolen V. Havel
Zimní OH Nagano – 3 medaile
Předčasné parlamentní volby – KSČM třetí
Demise vlády Tošovského, jmenována vláda M. Zemana
Povodně v Čechách

2008:

Přestupný rok – celosvětová krize: zemětřesení, záplavy, terorismus, války……
Opět zvolen prezidentem V. Klaus
Odstřel těžní věže Dolu Dukla Havířov
OH Peking - 3 zlaté, 3 stříbrné, 1 bronzová medaile

A co rok letošní? Hlavně, ať je klidný, mírový!
Zpracovala: Marie Kročková
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Německá politika
Po skončení německých voleb se všeobecně očekávalo, že německá politika bude po několik
měsíců zcela paralyzována povolebním vyjednáváním. A tak dva dny po nich francouzský
prezident Emmanuel Macron zveřejnil v projevu na pařížské Sorbonně své plány na reformy
Evropské unie.
Základním bodem Macronovy reformy je dvourychlostní Evropa. Na pomalejší země se prý čekat
nebude. Navrhuje zmenšit počet členů EK ze současných 28 zástupců na pouhých 15 členů, tak
jak tomu bývalo v EHS koncem 80 let.
Podle Macrona je nezbytné, aby vzniklo Evropské ministerstvo financí. Národní ministerstva
financí by postupně zanikla. Všechny země EU by musely přijmout EURO.
Nová instituce s názvem Evropská prokuratura má vést trestně právní procesy ve všech 28
zemích a spolupracovat přitom s nově zřízenou Evropskou policií, která by rovněž měla
působnost v celé EU.
Macron také navrhuje zřídit Evropský azylový úřad, který bude direktivně umísťovat uprchlíky
do jednotlivých zemí EU. Kdo odmítne migranta přijmout, bude platit. Reálně jeden migrant může
přijít na 5 milionů Kč ročně. Při plánované kvótě 25 000 migrantů v letech 2018 - 2020 by tak ČR
musela zaplatit zhruba 250 miliard Kč.
Macron touto zrůdností nazvanou „reforma“ umožní ještě tužší nadvládu velkokapitálu.
Co my komunisté na to? Budeme i nadále volit své kandidáty do Evropského parlamentu,
anebo se vydáme cestou Komunistické strany Řecka a Portugalska, které jasně a hlasitě volají
po vystoupení z EU a eurozóny.
Desátý sjezd KSČM by měl rozluštit i tuto tajenku, to znamená vztah KSČM - EU. Myslím, že i
toto téma sehrálo roli v nedávných parlamentních volbách!

Tomas Candulas
člen MěV KSČM Havířov

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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