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Volby do Senátu jsou důležité
Společně s komunálními volbami se ve dnech 5. - 6. října 2018 uskuteční i první kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR. Často se setkávám s tím, že zatímco vybrat svého zastupitele lidé
považují za důležité, nad tím, zda vhodí do schránky i lístek v senátních volbách, váhají. Horní
komoru parlamentu považují za zbytečnou a myslí si, že neúčastí v těchto volbách dávají
politikům najevo svůj názor. Jenže dokážou jediné. Že za ně si zvolí svého senátora někdo jiný.
Volby nemají žádný limit účasti, takže budou platné i při nízkém počtu hlasů. Občané, kteří k nim
nejdou, tak nevytrestají politiky, jak se domnívají, ale jen sami sebe. Senát tu zůstane, jen bez
lidí, kteří by zastupovali jejich zájmy. Proto je i horní komora tak významná, nikoli jako nějaká
neurčitá pojistka demokracie, jak se říkalo. Rozhoduje také o zákonech, které mohou být
přijímány buď ve prospěch lidí práce, nebo ve prospěch hrstky „vyvolených“. Aby nenastal ten
druhý případ, považuji za nezbytné, aby v něm byl slyšet i hlas senátorek a senátorů zvolených
za KSČM. Mohli bychom nabídnout i další přidanou hodnotu. Předně je to pravidelné setkávání s
občany jak na senátorských dnech, tak na různých akcích. Někdy se říká, že senátor nemůže
pro svůj volební obvod nic udělat, protože tato komora parlamentu neschvaluje státní rozpočet.
Omyl! Tedy aspoň v případě KSČM, kdy úzká spolupráce s klubem poslanců za KSČM i
vedením strany zaručuje, že náměty z volebního obvodu nezapadnou. Málo se také ví, že
občané mohou své připomínky a náměty uplatnit přímo v Senátu. K tomu slouží veřejná slyšení,
jichž se zúčastňuje jak zainteresovaná veřejnost, tak odborníci a ministři. K tomu, aby se
uskutečnila a petice občanů nezapadla, ale potřebují senátorku či senátora, kteří takové slyšení
budou prosazovat a hlavně nenechají jeho závěry zapadnout. I to zaručují zákonodárci zvolení
za KSČM.
Neplatí, že Senát je nějakým „odkladištěm“ vysloužilých politiků, proto je třeba hledat „jiné tváře“.
Pokud má senátorka či senátor opravdu plnit svou úlohu, pak by měl mít potřebné zkušenosti a
ne se roky v politice teprve rozkoukávat. Snažte se rozpomenout na někoho takto zvoleného za
nějaké hnutí či nové uskupení, zda jste pak o jeho práci vůbec něco slyšeli. Na druhé straně by
to ani neměl být „sběratel funkcí“, který sedí léta na několika židlích a práce v Senátu je pro něho
jen jakousi „přidruženou výrobou“ bez hlubšího zájmu o využívání všech jeho možností pro
zlepšení života obyvatel regionu, za nějž tam byl zvolen. Nabízím občanům zkušenosti z práce
jak v Zastupitelstvu statutárního města Havířova, kde jsem byla v letech 2002-6 primátorkou, tak
z poslanecké sněmovny, kde jsem například čtyři roky řídila výbor pro veřejnou správu a
regionální rozvoj. I proto jsem se rozhodla přijmout nabídku KSČM kandidovat do Senátu.
Nestavím vzdušné zámky, aniž bych věděla, o čem hovořím, ani nic předem nevzdávám.
Připouštím, že dostat se do druhého kola senátních voleb bude velmi obtížné. Ve chvíli, kdy píši
tyto řádky, je v tomto volebním obvodu pět kandidátů. Zda se přidá ještě někdo jiný, není jasné.
Říká se nám „silná trojka“ a postavit se proti kandidátům za KSČM, ANO a ČSSD se nikomu
moc nechce. Do druhého kola ale můžeme postoupit jen dva. Bude proto záležet na každém
hlasu. Měli bychom společně vysvětlovat svým blízkým a známým, že odložit volební lístek do
Senátu a rezignovat na účast, by mělo jediný důsledek. Zvolení toho, kdo se Vám až tolik
nezamlouvá. Chci Vás proto požádat o aktivní podporu tím, že půjdete k volbám a přesvědčíte v
okolí i naše sympatizanty, aby udělali totéž. Havířov, Bohumín, Petřvald, Rychvald či Dolní
Lutyně si zaslouží zkušenou a aktivní senátorku za KSČM!
Milada HALÍKOVÁ, kandidátka do Senátu ve volebním obvodu č. 74

Něco nového v zastupitelstvu Havířova? Ne. Jen se blíží volby.
V pondělí 25. června 2018 se uskutečnilo 26. jednání zastupitelstva, pravděpodobně
předposlední v tomto volebním období. Již při přípravě našeho klubu zastupitelů na toto jednání
nám Karel Ďurkáč oznámil, že z našeho klubu vystupuje a požádal, aby nemusel sedět u našeho
stolu, což mu, k radosti ostatních klubů v zastupitelstvu, bylo splněno. Důvodem je, že nebyl pro
nadcházející komunální volby zařazen na kandidátní listinu KSČM. Myslím si, že toto gesto bylo
zbytečné a neuvážené.
Na programu bylo jen necelých 50 bodů, ve většině nekonfliktních, které byly schváleny všemi
přítomnými zastupiteli bez rozdílu politické příslušnosti.
To nemohlo platit u záměru prodeje pozemku pro výstavbu dvou garáží, který byl již předložen
na předchozím, 25. zastupitelstvu. Vzhledem k zamítavému stanovisku některých odborů
magistrátu a na návrh našeho klubu byl odložen. Důvodem bylo zhoršení nebo zamezení
přístupu požární techniky a provedení jejího případného zásahu. Původní materiál byl doplněn o
kladné stanovisko odborníka na požární bezpečnost staveb. Odbor územního rozvoje na svém
nedoporučujícím stanovisku setrval a odbor ekonomický jej změnil a doporučil schválit. Přidal
jen lakonickou poznámku – pokud by bylo možné garáže na těchto pozemcích postavit, tak už
tam dávno stojí. Jednak toto bezpečnostní riziko, ale i osoba žadatele se stala předmětem naší
kritiky a následného návrhu tento záměr prodeje neschválit. Společně s Ing. Jaroslavem
Gongolem jsem poukázal na to, že žadatelem je manžel současné radní za Hnutí ANO paní
Kočí – Palkovské a v případě, že by žadatelem byl někdo jiný, než manžel paní radní, by
rada města záměr prodeje nedoporučila. Pak je ještě otázka, proč pan Kočí, který v Havířově
ani nemá trvalý pobyt, chce postavit dvě garáže. Buď mají v rodině dvě auta, což dneska není
žádná zvláštnost, a auta zabírají místa na veřejném parkovišti, nebo ze spekulativních důvodů,
dnes by se to dalo nazvat podnikatelským záměrem, kdy po postavení je se ziskem prodá nebo
pronajme. Naše návrhy na neschválení, případně odložení a nové posouzení odborníkem na
požární bezpečnost staveb z okresu Karviná, neprošly.
To v současných podmínkách
v Havířově není nic nového.
Dlouhodobým problémem v Havířově je provozování Hotelu Zámek. Od počátku současného
milénia jej spravovala společnost Zámek, s.r.o. zřízená městem. Většinou se hospodaření
pohybovalo ve ztrátě, ale byla i období s příznivými ekonomickými výsledky. Do zastupitelstva
byl překvapivě předložen materiál o ukončení smlouvy se společností Zámek, s.r.o. o
provozování hotelu a jeho převedení do správy městské příspěvkové organizace Správa
sportovních a rekreačních zařízení. S tímto převodem pak ještě souvisely dva další materiály –
změna zřizovací listiny SSRZ a navýšení rozpočtu na provoz příspěvkové organizace ve druhém
pololetí 2018. V rozpravách k těmto bodům vystoupilo několik zastupitelů za KSČM. Nejdříve
David Ondráček, který vykonával v období 2014 – 2016 ve společnosti Zámek jednatele,
s kritikou unáhleného rozhodnutí bez analýzy současného stavu včetně hodnocení kladů
a záporů navrhovaného řešení a k celkově nedostatečně připravenému materiálu. Navrhnul
proto jeho doplnění a rozhodnutí, v tak důležité věci, ponechat až novému zastupitelstvu po
volbách. V souvislosti s navrhovanou změnou zřizovací listiny a navýšením příspěvku pro
SSRZ pro 2. pololetí o 1,16 mil Kč vystoupila zastupitelka našeho klubu Darja
Tomaniecová. Pokud je požadováno více jak 1 mil. Kč na krytí schodku jen za jedno pololetí, tak
jaká ztráta Hotelu Zámek byla v loňském roce za celý rok? Nebo to je očekávaná ztráta za 1.
pololetí letošního roku? Kriticky se vyjádřila o práci současné jednatelky společnosti Zámek paní
Georgiu, zastupitelky za Hnutí ANO, která tuto finančně lukrativní funkci dostala jako „držhubné“.
A není to jen ona, takových finančně výhodných funkcí rozdala současná vládnoucí koalice
ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL více. Navrhla proto odvolání současné jednatelky a snížení
příspěvku na krytí předpokládané ztráty Hotelu Zámek na polovinu, protože pokud již
dopředu souhlasíme s úhradou ztráty v plné výši, pak to je demotivující pro zaměstnance.
Obdobně na tento problém poukázal i Daniel Pawlas, protože to můžeme považovat za
konkurenční výhodu vůči ostatním podnikatelům v této oblasti podnikání. Navíc připomněl,
že příspěvkové organizace jsou zřizovány za zcela jiným účelem a ne pro podnikatelskou
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činnost k vytváření zisku. Asi už budete vědět, jak dopadlo hlasování o pozměňovacích
návrzích Davida Ondráčka a Darji Tomaniecové. Tak jako vždy u našich návrhů, nebyly
schváleny.
Celkem poklidné bylo jednání o dotacích ve druhém dotačním kole. Pro velký počet žádostí a
zejména pro uspokojení potřeb havířovské nemocnice byly dotace schválené v rozpočtu města
navýšeny o dalších 4 540 200 Kč a celkově v letošním roce dosáhnou výše 48 840 000 Kč. Pro
nemocnici byla schválena dotace 7 mil. Kč jednak na nákup nových přístrojů za 5 mil. Kč a 2 mil
.Kč na rekonstrukci vstupního vestibulu. Z našeho klubu nevzešly zásadní připomínky, ba
naopak, toto navýšení i přidělení jednotlivým subjektům jsme podpořili. Paradoxem byly návrhy
paní primátorky Feberové a náměstka Šlachty z ČSSD k doplnění návrhů o tři další subjekty,
které však zastupitelstvo neschválilo.
Obdobně jsme podpořili i poskytnutí investičních dotací na spolufinancování projektů
„Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Slovan Havířov“ částkou 1,2 mil. Kč a na „Centrum
reprezentace stolního tenisu“ Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov částkou 20 mil
Kč. V obou případech byly naše dotace vždy podmíněny poskytnutím dotací i z jiných zdrojů,
konkrétně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což oba žadatelé doložili
příslušnými dokumenty. Vyslovili jsme pouze obavu, zda je projekt haly stolního tenisu
dostatečně připraven tak, aby mohl být dodržen stanovený termín realizace do 30. června 2019,
dokdy má být proinvestováno 40 mil. Kč. Předseda klubu pan Endal nás ujistil, že termín bude
dodržen a podmínky dotace dodrženy.
Již před zastupitelstvem bylo v tisku zveřejněno, že je připravován návrh vedení města na
zavedení bezplatné dopravy MHD pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let. Soňa Ryšánková
Dosedělová za náš klub tento návrh podpořila s doporučením, aby doprava v Havířově
byla zdarma pro všechny. Podpořila ji i Janina Želinská s poznámkou, že je lepší městské
peníze vracet tímto způsobem všem občanům, než v rámci dotací poskytovat nemalé
prostředky i soukromým subjektům. Náměstek Bělica z Hnutí ANO odpověděl, že v současné
době vzhledem k vysokým nákladům na MHD k tomu nelze přistoupit, ale do budoucna to
nevyloučil. Zcela nemístně a v rozporu s tím, co připustil náměstek Bělica, pak vystoupil
zastupitel Masarovič z Hnutí ANO, že doba, kdy se dávalo všem vše zadarmo je pryč a bylo to
v době, kdy jste popravili Miladu Horákovou (redakce nesouhlasí s vyjádřením zastupitele
Masaroviče; naše strana KSČM vznikla v roce 1990). Náš klub, povznesený nad tyto invektivy,
pak podpořil i původní návrh na omezenou bezplatnou dopravu MHD a vyjmenované skupiny
obyvatel tak již mohou od 1. 7.2018 bezplatně využívat MHD. Stejně tak i v jiném bodu programu
jsme podpořili prodloužení trasy linky MHD č.410 z Dolní Datyně až na Šumbark, o což
dlouhodobě usilovala občanská komise v Dolních Datyních.
V interpelacích nejdříve vystoupili občané s kritickými připomínkami i návrhy. Např. nebezpečný
stav křižovatky ulic Pujmanové a U Nádraží v blízkosti nového dětského dopravního hřiště,
požadovali novelizaci městské vyhlášky o pohybu psů, zajímali se o rekonstrukci nádraží a
přednádražního prostoru, kritizovali záměr developera realizovat výstavbu objektu v blízkosti
rodinného domu na Bludovickém kopci, což by bylo v rozporu s územním plánem.
S vážným obviněním současného vedení města vystoupila mluvčí aktivity občanů, kteří
nesouhlasí se zrušením výběrového řízení na ředitele ZŠ M. Pujmanové, do kterého se přihlásili
dva uchazeči a oba splnili požadovaná kriteria. Mluvčí současně uvedla, že byla členkou
výběrové komise, na které po otevření přihlášek přítomná náměstkyně za ČSSD Alena
Zedníková sdělila, že jeden z uchazečů je pro ni nepřijatelný. Přesto komise stanovila pořadí
uchazečů, ale rada města zrušila výběrové řízení z důvodu, že ani jeden nebyl natolik
přesvědčivý, aby rada mohla rozhodnout. My víme, proč se tak stalo. Do výběrového řízení se
totiž přihlásil bývalý člen ČSSD, který na konci předchozího volebního období v roce 2014
otevřeným dopisem popisoval tehdejší poměry v havířovské ČSSD, včetně podnikatelských
vazeb a klientelismu. Nevyhnul se ani kritice primátora za sociální demokracii Zdeňka
Osmanczyka. To bylo pravou příčinou zrušení tohoto výběrového řízení. Přesto jsme zvědaví, co
vedení města odpoví.
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V interpelacích vystoupili i naši zastupitelé. Janina Želinská ironicky upozornila na její odvolání
z komise rady města z důvodu, že není „držhuba“ a několikrát na zastupitelstvu vystoupila
s kritikou či nevhodnými požadavky na vedení města. V poslední době to byl požadavek o výši
odměn ředitelů příspěvkových organizací, na který dostala jen vyhýbavou odpověď, že rada
města musí prozkoumat, zda na to vůbec má právo. Jsme zvědaví, co rada vyzkoumá. Určitě to,
že tyto informace musí sdělit, protože se jedná o veřejné prostředky, ale jde jim o čas, aby
nebyly zveřejněny před volbami. Tomáš Ptáček poukázal na problematiku GDPR (nový předpis
EU o ochraně osobních údajů) a zajímal se, kdo je za jeho zavedení ve městě odpovědný. Darja
Tomaniecová už poněkolikáté upozornila na nedostatky a šlendrián při rekonstrukci chodníků na
Dlouhé třídě, když dílo mělo být dokončeno již 22. 5. 2018 a dodnes se tam pracuje. Já jsem se
dotazoval, čeho se týká podaná žaloba na město, kterou se zabývala rada města na svém
jednání 23. 5.2018, ale nikdo z členů rady si nemohl vzpomenout. Tak snad si vzpomenou
v písemné odpovědi. Rovněž jsem poukázal na to, jak si dnešní vedení města váží námětů,
připomínek a požadavků občanů a to v souvislosti s odpovědi na interpelaci paní Jany Mališové,
předložené na zastupitelstvu 23. 4. 2018 a týkající se chodníků a nekázně lidí, kteří si stejně
zkracují cestu i mimo chodníky. Ve své interpelaci nejen kritizovala, ale nabízela i řešení a
připravenost její i dalších občanů pomoci při realizaci, zejména výsadbou zeleně. V odpovědi se
mimo jiné dočetla, že „Projektované a budované chodníky jsou umísťovány tak, aby vyhovovali
co nejširšímu počtu uživatelů. Proto jsou konstruovány podélně a kolmo mezi bytovými domy,
aby se dalo odbočit jak doprava tak i doleva na navazující chodníky, ne napříč zelení jedním
směrem“. To paní Mališové, mimo jiné, odpověděl náměstek Ing. Karel Šlachta. Skutečně
odpověď hodna náměstka.
Ještě pozoruhodnější byla jeho reakce na vystoupení Ing. Jaroslava Gongola, který požádal
paní primátorku, zda by mu mohla odůvodnit, proč hlasovala proti jeho návrhu připravit žádost
města o dotaci z fondu pro zahlazování důlních škod na vybudování wellness centra v lokalitě
Sušanských rybníků. Pan náměstek Šlachta, sám vzděláním i původním zaměstnáním
báňský inženýr, se na Gongola již obvyklým způsobem obořil a vyčetl mu, že po dobu
14tiletého působení jako ředitel Dolu Dukla zdevastoval téměř polovinu území Havířova a
nyní si dovoluje žádat o peníze na revitalizaci toho, ca sám zničil. To způsobilo v jednacím
sále obecné veselí. Pan Šlachta už asi zapomněl, proč se vlastně uhlí dobývalo a pro koho
to bylo živobytí.
Jsme zvědaví i na odpověď PaedDr. Miladě Halíkové, která požádala o vyčíslení finanční ztráty
plynoucí z toho, že stále odvážíme část komunálních odpadů společnosti SMOLO do Ostravy,
místo na naši společnou, s jinými městy a obcemi, skládku DEPOSu, za zvýhodněnou cenu a
odměnu za každou tunu odpadu od obce Horní Suchá. Upozornila, že tím mohlo dojít ke škodě
města.
Ještě v jedné podstatné věci, týkající se říjnových komunálních voleb, rozhodlo zastupitelstvo –
příští zastupitelstvo bude mít stejný počet zastupitelů jako dosud, tedy 43.
Co říci závěrem? Do voleb to už jiné nebude, Jedinou opozicí jsou zastupitelé za KSČM.
Zastupitelé Hnutí pro Havířov se sice přímo na vedení města nepodílejí, ale své jisté za
mlčení a hlasování mají v jiných prebendách. A současná koalice si svou moc upevnila
lukrativními funkcemi, tzv. „držhubným“, jak to trefně pojmenovala Darja Tomaniecová.
Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období se bude konat 24. 9.2018. Určitě bude
zajímavé. Však bude co hodnotit.
Za klub zastupitelů KSČM
Ing. Eduard Heczko
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Tragédie na Dole Dukla
Ing. Jaroslav Gongol, bývalý ředitel tohoto dolu, ve 22. čísle Haló
novin podrobil kritice nový film České televize „Dukla 61“ a uvádí na
pravou míru mnohé z toho, co jsme ve filmu viděli. Letos 4. července,
opět jako každý rok, byly položeny k jejich památníku kytice květin.
Dovolím si ocitovat slova Ing. Gongola, kterými reaguje na to, že se
komunisté snažili zabránit informacím o tom, k čemu došlo:
„Není pravdou, že se tato tragédie
zamlčovala,
koneckonců
každý
soudný člověk ví, že to ani nebylo
možné. To jen opět zaperlila paní
Martha Issová, když prohlásila, že to
komunisté zatajovali .Když jsem se
stal ředitelem této šachty, nechal jsem
přemístit pomník obětem tohoto
důlního neštěstí z nedalekého nepříliš
udržovaného hřbitova až na nádvoří
dolu, abychom měli na očích jména
našich kamarádů, ale také si uvědomovali naši zodpovědnost za
životy horníků. Při každém výročí tragédie jsme uctívali jejich
oběti kladením věnců k pomníku padlých horníků a tuto tradici
dodržujeme dodnes za účasti horníků Klubu důchodců Dolu
Dukla, ale i funkcionářů magistrátu hornického města Havířova“
Mgr. Ruda Treichelová, členka tiskové komise MěV KSČM,

(foto z pietního aktu

2018 Ing. Karel Žák)

Slyšeli jste o Nadačním fondu Teplo na dlani?
Fond vznikl v říjnu 2017 a jeho zřizovatelem je Havířovská teplárenská společnost.
Jeho záměrem je podpořit osoby, ať fyzické či právnické, v oblasti sociální, kulturní, vědecké,
vzdělávací, sportovní, ekologické a humanitní.
Aktuálními projekty pro rok 2018 jsou:

Start do života
Nehoda mi změnila život
Bližší informace pro žadatele, včetně přihlašovacích formulářů, najdete na www.TeploNaDlani.cz
Mgr. Ruda Treichelová, členka dozorčí rady Nadačního fondu
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Ocenění pro historičku a hudebníky
U příležitosti letošního výročí 750 let Karviné uděluje město Medaile Wáclawa Olszaka, za
mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města.
Město ocenilo za zásluhy medailí Waclawa Olszaka hned tři osobnosti místní kultury: průvodkyni
a historičku Libuši Kolkovou, bývalého dirigenta orchestru Májovák Milana Bystroně a oceněný
orchestr Májovák převzal ocenění předseda správní rady Petr Ženč.

Foto: Milan Haluška

(Milan Bystroň je havířovským občanem a členem základní organizace KSČM č. 41)
Zdroj: https://karvinsky.denik.cz/kultura_region/oceneni-pro-historicku-a-hudebniky20180630.html

Redakční rada s. Milanu Bystroňovi k udělenému ocenění
upřímně blahopřeje.
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Pozor na bezkontaktní platební kartu, pokud cestujete veřejnou
dopravou v Ostravě !
Rozhodl jsem se příležitostně využít možnosti po překročení 65 let cestovat zdarma ostravskou
veřejnou dopravou a nahrál jsem si 365 denní kupón na kartu Odisky. Jaké bylo mé překvapení,
když jsem po čtyřech dnech zjistil na svém bankovním účtu, že mi byla zaúčtováno jízdné
v částce 20 Kč. Ještě víc mě pak překvapilo následné neuznání mé reklamace. V odůvodnění
neuznání reklamace ze strany Koordinátora ODIS, s.r.o. se objevila tato závažná informace:
„Používání platebních karet v dopravě je v souladu s požadavky karetních asociací Visa a
Mastercard včetně bezpečnosti a ochrany dat. Dopravce však není odpovědný za
nechtěné použití platební karty ve vozidle, a přiložení považuje za korektní nákup
jízdného. Při vzdálenosti karty cca 5,5 cm od čtecího pole terminálu dochází k
rozpoznávání karty ve čtecím poli. Při vzdálenosti karty 5 cm od čtecího pole terminálu
dochází k odbavování karty. Ve čtecím poli by přitom karta musela být přiložena nejméně
dvě sekundy.“
Doplním, že bezkontaktní platební kartu jsem měl v peněžence a ta byla v batohu. Jediné místo,
kde se mohla nevědomky karta přiblížit k platebnímu terminálu, byl prostor před výstupem
z tramvaje, kde jsem se bezprostředně před výstupem krátce držel madla.
S takovým způsobem vyřízení reklamace jsem nesouhlasil, a tak jsem se dotázal Koordinátora
ODIS, .r.o., kde takové závažné informace byly či jsou sděleny cestující veřejnosti a pokud
dosud nebyly, aby takové informace zveřejněny byly. A abych tomu dodal vážnosti, zaslal jsem
informace k vyřizování reklamace na vědomí i zřizovatelům, to je Moravskoslezskému kraji a
Statutárnímu městu Ostrava. Po měsíci jsem obdržel odpověď od ředitelství DP Ostrava, kde se
opakovala tvrzení z předchozího vyřizování reklamace, ale na mé otázky ohledně zveřejnění
informací cestující veřejnosti k této věci odpovězeno nebylo. Zajímavé však bylo, že mně byl
zaslán jako kompenzace bezpečnostní ochranný obal na platební kartu, který má hodnotu cca 50
Kč. A ve vší tichosti přišlo další překvapení.
Na webových stránkách DPO došlo s platností od 10. 6. 2018 ke změně informační příručky
„Cestujeme s bezkontaktní platební kartou“ /předchozí změna od 7.2.2018/, kde se v textu na 17.
straně objevuje „Upozornění: Neúčelnou manipulací s platební kartou ve čtecí zóně
terminálu se cestující vystavují nebezpečí nevyžádaného odbavení a zúčtování dané jízdy.
Na tyto případy nevyžádaného odbavení nebude při reklamacích brán zřetel“. Vida, tak aspoň
něco! Jak to myslí DPO s informováním veřejnosti vážně jsem se jal ověřit přímo v zákaznickém
centru v Ostravě. Dne 27. června informace nikde, pracovnice za informační přepážkou o ničem
nevěděla. Nejen DPO, ale i některé peněžní instituce mají problém. Má banka uvádí ve své
příručce jen tuto informaci: “Kartu je třeba přiložit k platebnímu terminálu na minimální
vzdálenost, proto je náhodná platba vyloučená“! Kdopak si tedy neplní své informační povinnosti
a vydává občana na pospas moderním technologiím? DPO situaci dobře znal již od července
roku 2016, ale jaksi „zapomněl“ tyhle důležité informace veřejnosti trvale zveřejnit. Proč asi ?
Takže rada závěrem:
1. Na bezkontaktní platební kartu si pořiďte ochranný stínící obal, který zamezí
nevědomému stažení peněz z karty.
2. K platebnímu terminálu v dopravním prostředku DPO se moc nepřibližujte, pokud
máte takovou bezkontaktní kartu bez obalu dle bodu 1.
Ing. Karel Žák, zastupitel města Havířova
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Byli jsme na zájezdu ......
O činnosti dvou ZO KSČM č. 51 a 49, v Havířově jsem psala již několikrát, ale ony si to opravdu
zaslouží. Nevím o jiných organizacích, které by takto spolupracovaly a pořádaly akce, na které
vždy pozvou i nás, nečleny a nečlenky. Akce jsou vždy velmi dobře připravené a všichni se na
nich rádi scházíme. Nezklamala ani ta poslední.
Samozřejmě jsme zase přijali pozvání na zájezd,
tentokráte na hrad Helfštýn. Když jsme se v
sobotu ráno scházeli na stanovišti autobusu, lilo
jako z konve a my přemýšleli, co tedy
podnikneme. Optimista Vladek prorokoval, že
určitě se počasí zlepší a měl pravdu. Před
Hranicemi už obloha byla modrá, svítilo slunko a
nevadil ani chladný větřík. Byli jsme první výprava
toho dne, takže se nás hned ujala mladá
průvodkyně, která nás provedla rozsáhlým
areálem a podala zajímavé informace z historie
hradu. Ten prochází velkými úpravami. Většina z
nás vystoupala i na nejvyšší věž, odkud byl krásný rozhled do širokého okolí.
Po malých problémech s autobusem, který se
nějak nechtěl rozjet, jsme odjeli do lázní Teplice
nad
Bečvou.
Někteří
navštívili
místní
aragonitové jeskyně, jiní dali přednost
procházce krásným lázeňským parkem či
posezení v cukrárně nebo restauraci a pak se
většina vydala k Hranické propasti. Je to
skutečně krásný výšlap. Pokud jste tam ještě

nebyli a zajímáte se o takovéto věci, určitě se tam
vydejte. Propast je snad nejhlubší zatopenou
propastí na světě, na její dno se ještě nikdo
nedostal. Sice se dělají pokusy s roboty,ale ani ti
zatím ještě neuspěli.
V Informačním středisku nám promítli nádherné
video, kde jsme viděli, jak to dole vypadá a
náročnou činnost potápěčů, kteří provádějí další průzkumy.
Uchození, unavení jsme rádi sedli do autobusu, který již čekal. S dobrou náladou a s veselými
písničkami jsme se vraceli domů.
Děkujeme organizátorům, zvláště předsedovi ZO 51 Vladkovi Fukalovi, za krásný zážitek.
Přejeme oběma organizacím mnoho dalších zdařilých akcí, kterých se velice rádi zase
zúčastníme.
Za všechny účastníky Marie
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Odborové hnutí v Havířově pracuje, ale také se baví
Podle plánu práce se konala členská schůze Odborové organizace v Havířově v sobotu 2.
června.. Tentokráte jsme se sešli v areálu zahrádkářské osady, kde nám vždy na požádání naše
akce umožňují.
První část schůze byla pracovní. Předseda zhodnotil dosavadní pololetní činnost, hospodářka
informovala o hospodaření organizace a informace z činnosti vyšších orgánů podal s. Mlčák.
Potěšilo nás, že nám přibyla nová členka. O členství požádala nám známá Dáša, kterou jsme
všichni rádi mezi sebou přivítali.
Druhá část naší schůzky byla velice zábavná. Na její zahájení zazněla
krátká básnička „ O smažení vaječiny“. Tu už ve velkém rendlíku začaly
připravovat šikovné kuchařky a opravdu se jim podařila. Všem skutečně
chutnalo a nešetřili jsme chválou.
Mezitím přestalo venku pršet. Přítomní muži rozdělali proto ohníček a
zájemci si ještě mohli opéci párek. Ale většina už opravdu nemohla. Zato
kávu jsme si dali všichni.
Na zahradě se moc hezky sedělo, besedovalo. Po
dešti se zahrádky rozvoněly, ozvaly se hlasy ptáků
a dokonce se na nás přiběhly podívat i veverky.
Při veselém povídání, kdy jsme probrali kdeco, čas
velice rychle utekl a bylo třeba se rozloučit. Popřáli
jsme si hezké léto a dovolenou a ukončili jsme první pololetí.
Děkujeme všem, kdo se na zdařilé akci podíleli, zahrádkářům moc děkujeme za propůjčení
prostoru a budeme se těšit na setkání po prázdninách.
Marie Kročková
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TURNAJ V NOHEJBALU
MEMORIÁL JANA SEIDLA
o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově

IX. ročník
se uskuteční dne 18. 8. 2018 od 9 hodin
v areálu tenisových kurtů Sport servisu Paulát na ulici
Makarenkova 1, Havířov – Město
(za Elektrotechnickou školou)
Startují tříčlenná družstva amatérských hráčů a náhradník
Startovné 50 Kč za účastníka včetně občerstvení hráčů

K vytvoření dobré sportovní atmosféry zveme i rodinné
příslušníky a příznivce nohejbalu
Závazné přihlášky do 8. 8. 2018 na tel.: 596 436 357
nebo E-mail: 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 29. 8. 2018 – 9. číslo vyjde 31. 8. 2018
*** NEPRODEJNÉ***
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