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15.březen 1939 

Letos uplyne již celých 80 let od data, kdy začala jedna 

z nejtemnějších kapitol historie našeho  státu. 

Když půl roku před tímto dnem ( v září 1938) podepisovali 
zástupci našich „ přátel a spojenců“ – Itálie, Francie a 
Anglie s Německem tak zvanou „ Mnichovskou dohodu “, 

tvrdili, že zachránili světový mír. Hitler ujišťoval, že všechny 
požadavky a podmínky byly splněny a žádné další 
následovat nebudou. To však skutečně trvalo jen půl roku.  

 Hitler a nacistické Německo si splnili své dávné touhy – zničit samostatný stát, o kterém oni tvrdili, že byl 

vytvořen uměle a neprávem vytrhoval české země ze životního prostoru německého národa. 

  Je tomu už skutečně 80 let, pamětníky bychom dnes těžko hledali, ale jsou data, která by neměla být 

opomíjena a mizet z našich kalendářů. 

  Připomeňme si tedy alespoň něco z této doby : 

 14.3. 1939 odjeli prezident Hácha a ministr zahraničních věcí Chvalkovský do Berlína na jednání 
s Hitlerem. Ale ještě týž den  v 17,30 překročily první německé ozbrojené jednotky naše hranice a 
vstoupily na území našeho kraje. V Místku došlo mezi nimi a našimi vojáky k boji. Bylo zraněno 6 českých 
vojáků, na německé straně byli i mrtví.  V 18,40 byla obsazena Moravská Ostrava, v noci pak obsadili 

Němci důležité budovy v Brně. 

 15.3. oznámil Hitler naší delegaci, že v 6 hod.ráno vpochoduje německá armáda do Čech ( ta už tam 
čátčně byla!) Varoval před jakýmkoli odporem, padly výhružky o zničení Prahy, pokud požadavky 
nebudou splněny. Hácha, který právě prodělal srdeční příhodu, nakonec podepsal „ Prohlášení německé 
a česko – slovenské vlády. Tam se mimo jiné říká: „Československý prezident prohlásil, že klade osud 
českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ 

  Už před polednem byla Praha obsazena německým vojskem, přijely i oddíly policie, gestapa. Byla 

vyhlášena různá opatření  ( zákaz nočního vycházení, zrušení večerních představení divadel, kin apod.). 

  V 19,15 přijel na Hrad Hitler se svým doprovodem. 

 16.3. byl vydán „ Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava". Hned byla přijata řada dosud 

neznámých opatření. Začalo zatýkání, věznění, popravy, úřední řečí se stala němčina, byly zavedeny 
dvojjazyčné nápisy, přídělový systém, uplatňovány protižidovské zákony a nařízení, později došlo 
k uzavření českých vysokých škol atd. atd. 

  Uvádí se, že v době Protektorátu zahynulo až 360 000 našich občanů, z toho asi 270 000 Židů. Lidé byli 
trestáni, popravováni za sebemenší podezření. Nikdy nemůžeme zapomenout jména Lidice, Ležáky, 

Javoříčko, Ploština, Prlov, naše Životice a mnoho, mnoho dalších. 

  Řešila se samozřejmě i otázka, co udělat s českým národem po vítězství Německa. Vítězily návrhy na 
úplnou likvidaci  „ méněcenné slovanské rasy“, odsun někam na Sibiř apod. Naštěstí válka dopadla jinak, 
než Velkoněmecká říše čekala . 

 V květnu 1945 osvobozené Československo vykročilo na novou cestu. Vzpomínky a dík všem, 

kdo za to položili své životy, by však měly žít stále. 

Marie Kročková 
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                                              28.březen - Den učitelů 

Jan Masaryk: Měli bychom si uvědomit, že dokud budeme platit generálům více 

než učitelům, nebude na světě mír 
 

Možná se to nezdá, ale pomalu se chýlí ke konci zimní období. Přichází březen a s ním i počátek 

jara. Je škoda, že již delší čas není tento měsíc spojován s knihou. Březen – měsíc knihy. A nejen knihy, 

ale osvěty a vzdělanosti obecně. Dnešní média sice nabízejí nepřeberné množství informací, ale vyznejte 

se v nich.  A tak místo zbytečné polemiky, raději něco konkrétního. Když knihy -tak knihovny. Když osvěta 

a vzdělanost -tak vzdělávací instituce. A jsme u podstaty. Škola základ života jak hlásá slavný český film 

(ale také kniha). Místo již navždy spojené s osobností nejen českého, nejen 

evropského, ale světového formátu. Spojené s Janem Amosem Komenským, 

který se právě v březnu narodil. Konkrétně 28.března 1592.  

Kým byl Jan Amos Komenský? 

Byl to poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých 

myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především 

jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl 

jediným tvůrcem originální pedagogické soustavy v českých zemích,  zabýval se všeobecnou teorií 

výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za 

Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Dvéře jazyků otevřené, známé 

jako Brána jazyků otevřená a  Svět v obrazech. Komenský je považován za zakladatele moderní 

pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. 

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v 

exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy 

encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší znalosti a vědomosti. 

Zanechal však také díla teologická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do 

obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s 

názvem Labyrint světa a ráj srdce. 

Není proto náhodou, že byl v roce 1955 stanoven den narození Jana Amose Komenského, učitele 

národa a zároveň patrona českého školství za Den učitelů. V posledních letech se ale na tento svátek 

zapomíná. Částečně i z důvodu, že od roku 1994 z rozhodnutí Unesca je za Světový den učitelů 

považován 5. říjen. 

Je docela ironií osudu, že právě naše společnost si učitelů obecně příliš neváží. Jejich práce často 

není patřičně doceněna  ani respektována. Přitom jsou to právě oni, kdo významně ovlivňují budoucnost 

celé naší společnosti.Připomínat si Den učitelů je proto naprosté minimum, které pro zlepšení jejich postu 

ve společnosti můžeme učinit. Vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí.A pokud se v tento den 

děti rozhodnou své učitele čímkoli potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí 

dobře a že si svých učitelů skutečně váží.  

Mgr.Radek Kupczak 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrská
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvéře_jazyků_otevřené
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_světa_a_ráj_srdce


 

Lék lze vydat, pokud si je lékárník jistý 

Člen sněmovního zdravotnického výboru (a předseda Městského 
výboru KSČM v Havířově) Daniel Pawlas považuje toto 

rozhodnutí za rozumné. »Zachycení padělků v ČR je minimální, 
v podstatě nulové, takže v tuto chvíli nehrozí, že by se 
k pacientovi dostal nějaký špatný lék. Jsem přesvědčený, že 
lékárníci znají své distributory, takže v tom nevidím žádný 
problém,« reagoval pro Haló noviny. 

Počet podnětů na padělky v EU roste 

Česká lékárnická komora (ČLnK) nový systém kritizuje, protože 
podle ní lékárníkům prodlužuje vydání léku. V ČR se navíc podle nich žádný 
padělaný lék neobjevil. »Počty podnětů na padělky a odcizená léčiva na legálním 
trhu v EU rostou. Zatímco v roce 2013 nebyl žádný, v roce 2016 jich bylo 37 a loni 
53,« dodala ředitelka SÚKL Irena Storová. V Německu byly podle ní zadrženy 
falešné léky s příbalovým letákem v češtině a slovenštině, které mohly mířit na 
český trh. 

Pawlas kritiku lékárníků chápe, pravdou podle něj je, že v ČR se padělky léků 
v podstatě nevyskytují, nicméně do budoucna podle něj nelze vyloučit, že by 
k něčemu takovému mohlo dojít, což koneckonců už dokládají případy z jiných 
zemí EU. »Přidanou hodnotou protipadělkové směrnice ale je, že se uvidí, jaký je 
tok léků v rámci celé ČR, kolik léků se odebírá, kolik léků lékárny vydají, nebo kde 
se více vydává určitý typ léčiv, umožní také sledovat, jestli nedochází k přeprodeji 
léků do zahraničí, protože protipadělková směrnice a elektronický systém umožňují 
monitorovat celý proces vydávání léčiv v podstatě od výroby, přes distribuci až 
k pacientovi,« reagoval na kritiku lékárníků. 

Pro pacienty se nic nemění 

Pro pacienta se podle ministerstva nic nezmění, prioritu má to, aby dostal svůj lék. 
Lékárník při výdeji načte kód z krabičky léku a lék vydá, ať už bude hlášení 
jakékoliv. »Pokud se v lékárně nepodaří ověřit ochranný prvek, měl by zafungovat 
určitý systém alertů. Upozornění odchází do národního úložiště a informativně na 
SÚKL,« řekla Storová. Výrobce hlášení ověří a kód, pokud je lék originálem z jeho 
výroby, potvrdí. 

Halo noviny 
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Na svého hrdinu nezapomínáme ..... 

 
 100. výročí narození kpt. Rudolfa Jasioka si připomenuly členky Levicového klubu 
žen v Havířově, který nese jméno jeho matky Františky Jasiokové, a také členové 
a členky KSČM. 
  Památku uctili položením květin k pamětní desce, která je umístěna ve vestibulu 
školy Kpt. Jasioka v Havířově - Suché. 
   Potěšilo srdečné přivítání vedení školy. Také ta si výročí důstojně připomenula. 
Ve vestibulu byla připravena malá vkusná výstavka fotografií a textů, které 
srozumitelně popsaly Jasiokův život, nechyběl přehled jeho vyznamenání, která 
tomuto hrdinovi byla udělena. Potěšující je, že na vyhledávání či zhotovení 
některých materiálů se podíleli sami žáci školy a tak věříme, že jméno Jasiok 
nebude u nás ani v budoucnu zapomenuto. 
 

 
Marie Kročková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Informace o poradnách SON v Havířově  

 

Nájem a podnájem_rozdíly 

Občanům města Havířova i celého regionu je  i v  roce 2019  k dispozici poradna Sdružení nájemníků ČR 
pro oblast všech forem bydlení, nájemného a kontroly vyúčtování služeb. Regionální poradenské centrum 
Havířov  má pro osobní konzultace vyčleněno každý druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek od 16.30 hod. do 
18.00 hod. na ul. Palackého 2 v Havířově-Městě. Informace a objednávky k poradnám SON – tel. 
777 810 174, 723 697 356 nebo na  e-mail adresu: son.havirov@seznam.cz . Individuální objednávky k 

osobním konzultacím, případně dotazy jsou možné telefonicky nebo mailem  i mimo pravidelný termín 
konzultací v době od 10.00 hod. do 18.00 hod.. V měsíci červenci a srpnu osobní konzultace pouze po 
předchozím telefonickém či mailovém objednání. Konzultace se poskytují na bázi členství ve Sdružení 
nájemníků ČR nebo odborových svazů, se kterými má SON ČR uzavřeny dohody o spolupráci. 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. Ve spolupráci 
s Radou seniorů ČR zajišťujeme pro seniory bytové poradenství také v poradně v Ostravě na stejných 
telefonních a mailových kontaktech. 
Poradenská činnost roku 2018 pomohla desítkám lidí, setkali jsme se opět nejčastěji s problémy kolem 
vyúčtování služeb, zejména tepla a vody, ale i s problematikou zvyšování nájemného, , postupy při 
reklamacích , výpovědích, skončení nájmů, předávání a odevzdávání bytů i problematikou oprav.  
Jak se liší nájem a podnájem 

V tom, zda si nemovitost nebo její část pronajmete přímo od majitele, nebo od někoho, kdo ji má sám v 
nájmu, je rozdíl. Odvíjí se od toho mimo jiné práva obyvatel bytu a ochrana nájmu.  
Chcete si pronajmout byt či dům? Zajímejte se o to, zda vám jej pronajímá vlastník reality, nebo člověk, 
který má nemovitost pouze v nájmu. Protože ačkoli v obou případech budete uzavírat písemnou smlouvu, 
budou vaše práva hodně odlišná. Ve druhém případě můžete například dostat výpověď z bytu či domu 
bez udání důvodů.  
Nájem versus podnájem 
Pro pochopení podobných situací je důležité ujasnit si pojmy. Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?   
Nájem: vztah mezi pronajímatelem neboli vlastníkem bytu a nájemcem, na který se vztahuje ochrana 

nájemního bydlení dle občanského zákoníku. 
Podnájem: vztah mezi nájemcem a podnájemcem, dosud je k podnájmu třeba souhlasu pronajímatele. 
Pozor, na podnájemce se nevztahuje ochrana nájmu, a rozhodující tak je úprava v podnájemní smlouvě, 
kterou lze vypovědět bez důvodu. 
Mnoho lidí se mylně domnívá, že o podnájem jde jen v případě, že si někdo pronajme například jednu 
místnost většího bytu.  
Co je to pronájem?  

Pronájem je označení obvykle používané například v komunikaci s realitními kancelářemi, které však 
označuje nájem. Zákony týkající se bydlení slovo pronájem neznají, podobně nepracují se slovem 
pronajímatel, kterým je vlastník věci, v tomto případě domu, bytu či například zahrady. S tímto vlastníkem 
nájemce (lidově nájemník) uzavírá nájemní smlouvu, a tím vzniká nájem bytu či jiné nemovitosti včetně 
povinnosti hradit drobné opravy v nich.  
Nový občanský zákoník přitom částečně vztah těchto dvou osob upravuje, bude například snazší dát 
nájemci výpověď kvůli neplacení nájmu, stejně jako bude snazší nájem zvýšit. Ale ani tak nebude možné 
smlouvu ukončit náhle a bez udání důvodu.  
Co je to podnájem?  

Rovněž u podnájmu se sepisuje písemná smlouva a jde o situaci, kdy nájemce přenechává 
podnájemníkovi byt nebo jeho část. Nově nebude nutný souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že půjde 
do podnájmu pouze její část. Podnájemník má však mnohem menší práva než nájemník - podnájem lze 
vypovědět bez uvedení důvodů, pokud se strany nedohodnou jinak, a podnájem končí nejpozději se 
zánikem nájmu. Podnájemce nikdy nemá právo na náhradní podnájem, protože vlastník reality má 
povinnosti pouze vůči nájemci, nikoli vůči podnájemníkovi.  
Zatímco dosud nebylo možné část pronajatého bytu či domu pronajímat dál, nový občanský zákoník to 
mění. A tak pokud například nájemník sám v pronajatém bytě trvale bydlí, bude moci dát část bytu do 

podnájmu, aniž by k tomu potřeboval souhlas majitele. 
 
Ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR 

mailto:son.havirov@seznam.cz
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Organizační komise opět hodnotila… 

O činnosti této komise vás informujeme pravidelně. Nebude 
tomu jinak ani  tentokráte. 

 Vždy po našem tradičním plese, který se koná v lednu, se  
členky a členové komise scházejí, aby zhodnotili svou práci 
za uplynulé období. 

  Tentokráte jsme se sešli v pátek 15. února. Kromě členů komise byli přizváni všichni, kdo nám 
v naší práci pomáhají. Jsou to členky LKŽ,  členky ZO ČSŽ č. 5 , které jsou vždy ochotné se do 
práce zapojit a členové některých ZO KSČM. A nesmíme samozřejmě zapomenout na naše 
známé kuchařky, které vždy připraví chutné večeře a jiné občerstvení na naše akce. Od svých 
hostů vždycky slyšíme chválu, jak bylo vše dobré. 

  Přítomné přivítal náš obětavý předseda s. Kubelka .      
Poděkoval všem za práci a připomenul nejbližší 
akce, které nás čekají.Pak vystoupil místopředseda 
MěV KSČM s. Bujok. Ocenil celoroční činnost 
komise, která skutečně zajišťuje a organizuje vše, co 
se během roku dělá.  

    Pracuje  se podle plánu. Dá se říci, že začínáme      
v lednu tradičním plesem, pak následují oslavy MDŽ, 
od kterých MěV v Havířově nikdy neustoupil. Stejně 
tak tomu bude i letos. Na akci, která se bude konat 
7.3., jsou zvány všechny ženy z Havířova a čeká na 
ně pěkný hudební program.V dubnu organizujeme 
Předmájovou veselici, samozřejmě připravujeme 
oslavy 1. máje, svou dobrou pověst má také naše 
Vinobraní, které pořádáme v říjnu.  

  Není to opravdu málo a mnoho lidí si ani neumí představit, kolik práce a starostí s přípravou 
bývá. Někdy jsou problémy se zajištěním potřebných lidí. Mrzí nás     nezájem  ZO KSČM, které 
se nijak na práci nepodílejí a jejich členy ani pak na akcích nepotkáváme. 

  O to větší poděkování patří právě těm, kteří pomoc nikdy neodmítnou. 

 A toto hezké posezení s malým občerstvením a sladkostí pro všechny členky                 
(pozornost k MDŽ) je malou odměnou, která hodně potěšila. 

  V bohaté diskuzi se pak objevovaly různé nápady, připomínky. Přes různé problémy, které se 
vyskytly a určitě v budoucnu vyskytnou, jsme se shodli na tom, že na svou práci můžeme být 
pyšní a že pokud to půjde, zapojíme se i  nadále. A vy všichni, kteří máte zájem na tom, 
abychom se v Havířově prezentovali na důstojných akcích a  jste ochotni s čímkoli pomoci, 
budete mezi námi moc vítáni. 

Marie Kročková 
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Setkání levicových subjektů v Havířově 

  proběhlo v pondělí 18.2.2019. Tato setkání se stala už tradicí. Zástupci jednotlivých subjektů 

zde hodnotí činnost za uplynulý rok a dohodnou se na spolupráci a koordinaci akcí v letošním 
roce. Iniciátorem tohoto setkání je MěV KSČM v Havířově. 

Také tentokráte se na sekretariátě MěV setkali zástupci Česko – ruské společnosti, 
Levicového klubu žen, Odborového sdružení a SON, nechyběli zástupci 
organizační komise při MěV  KSČM. 

   Přítomné přivítal místopředseda MěV s. Bujok.  Poděkoval  za práci v uplynulém roce. 

Konstatoval, že tato spolupráce probíhá úspěšně již řadu roků a právě díky tomu se naše strana 
ve městě prezentuje, občané jsou informováni o všech významných akcích – ať už se jedná o 
různá setkání, pietní akce či oslavy. I když se, samozřejmě, v dnešní politické situaci v našem 
městě ne vše vždy stoprocentně podaří, nenecháme se ani nadále odradit a budeme v práci 
pokračovat. 

  Zajímavým příspěvkem byla informace o historii i současné situaci pomníků a pomníčků na 
území našeho města, dozvěděli jsme se hodně o činnosti SONu. Tato organizace se schází 
dvakrát v měsíci a vždy má co řešit. Zájemci nejsou vždy jen z našeho města, mnoho dotazů se 
řeší i telefonicky a předseda SONu navštěvuje  ty, kdo se z různých důvodů nemohou osobně 
jednání zúčastnit, i doma.  

  Samozřejmým pomocníkem při všech akcích jsou členky LKŽ F. Jasikové. Ty skutečně 
nechyběly nikde, kde bylo třeba cokoli udělat. 

  Hodně jsme se dozvěděli také o činnosti vyšších orgánů Česko – ruské společnosti, např. o 
činnosti ruského konzulátu u nás.S.Šplíchal poděkoval těm, kdo v době jeho nemoci přispěli, aby 
činnost nebyla narušena ( manželé Mlčákovi, s. Jelínek).K předloženému plánu činnosti a akcí 

nebyly připomínky. Shodli jsme se na tom, že přes všechny problémy se tato 
spolupráce  MěV a všech subjektů osvědčila a že v ní nadále budeme pokračovat. 

 Marie Kročková 
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Seznam členů komisí Rady města za KSČM 

Komise bytová 
 Tomáš Horák  

Komise energetická 
Vladislav Fukala   

Komise pro občanské záležitosti 
Stanislava Čujdíková  

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 
Ing. Eduard Heczko  

Komise sociální a zdravotní 
Markéta Fikáčková  

Komise sportovní 
Ing. Vladimír Slížek  

Komise školská 
Jana Kubečková  

Komise životního prostředí 
 Zdeňka Mokrošová   

Občanská komise č.1 Havířov - Bludovice 
Vladislav Fukala  

Občanská komise č.3 Havířov - Dolní Suchá 
 Soňa Ryšánková Dosedělová   

Občanská komise č.5 Havířov - Šumbark 
Ing.Karel Žák  

Občanská komise č.7 Havířov - Podlesí 
 Iva Tomanová  
 
 

Výbory zastupitelstva 

 
Finanční výbor ZMH 
Ing. Eduard HECZKO  
Kontrolní výbor ZMH 

Bc. Monika Havlíčková ,Ing. Karel Žák 
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Komise, do kterých rada města nejmenovala navržené 

zástupce za KSČM 

 
 

KOMISE KULTURNÍ A LETOPISECKÁ 

 
KOMISE PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 
KOMISE PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
KOMISE PROTIDROGOVÁ A PREVENCE KRIMINALITY 

 
KOMISE ROZVOJOVÁ 

 

OBČANSKÁ KOMISE č.2 Havířov - Dolní Datyně 

 
OBČANSKÁ KOMISE č.4 Havířov – Prostřední Suchá 

 
OBČANSKÁ KOMISE č.6 Havířov – Životice 

 
OBČANSKÁ KOMISE č.8 Havířov - Město 

 
  

 

 
                                              

 
 

  KSČM Havířov 
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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 příštího čísla 28. 3. 2019 –  4 . číslo vyjde 5. 4. 2019 

*** NEPRODEJNÉ*** 

 

M ě V  K S Č M  A  K L U B  Z A S T U P I T E L Ů  

V  H A V Í Ř O V Ě  

 

Vás srdečně zve na 

 

 

 
 

 

 
 

 

KDY:    7. března 2019 v 16.00 hod. 

 

KDE:    Kulturní dům PETRA BEZRUČE 

 

PROGRAM: KAREL GOTT REVIVAL MORAVA 

(Písně z repertoáru Karla Gotta) 

 
VSTUP VOLNÝ 

 

mailto:mv.havirov@kscm.cz

