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

Ing. Kateřina Konečná

DĚKUJEME
ZA VAŠE
HLASY
Výsledky voleb – KSČM - srovnání

MS kraj
9,74 %
4. místo

Okres Karviná
11,97 %
3. místo

Havířov
12,98 %
2. místo

Výsledky hlasování za územní celky
Okrsky

Obec: Havířov

celkem

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
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79

60 417

12 631

20,91

12 625

12 489

98,92

číslo

hlasy celkem

v%

1

Klub angažovaných nestraníků

název strany

8

0,06

2

Strana nezávislosti ČR

39

0,31

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

30

0,24

4

Národní socialisté

9

0,07

5

Občanská demokratická strana

1 119

8,95

6

ANO, vytrollíme europarlament

293

2,34

7

Česká str.sociálně demokrat.

689

5,51

8

Romská demokratická strana

9

Komunistická str.Čech a Moravy

10
11

10

0,08

1 605

12,85

Koalice DSSS a NF

43

0,34

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

30

0,24

12

Koalice Rozumní, ND

83

0,66

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

24

0,19

14

NE-VOLIM.CZ

16

0,12

15

Pro Česko

6

0,04

16

Vědci pro Českou republiku

104

0,83

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

5

0,04

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

1

0,00

19

PRO Zdraví a Sport

21

0,16

21

Moravské zemské hnutí

11

0,08

22

Česká Suverenita

13

0,10

23

TVŮJ KANDIDÁT

5

0,04

24

HLAS

162

1,29

25

Koalice Svobodní, RČ

55

0,44

26

Koalice STAN, TOP 09

586

4,69

27

Česká pirátská strana

1 295

10,36

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

1 370

10,96

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

11

0,08

30

ANO 2011

3 784

30,29

31

Agrární demokratická strana

12

0,09

32

Moravané

46

0,36

33

PRVNÍ REPUBLIKA

5

0,04

34

Demokratická strana zelených

69

0,55

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

15

0,12

36

Koalice Soukromníci, NEZ

63

0,50

37

Evropa společně

31

0,24

38

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

2

0,01

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

725

5,80

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

94

0,75

2

2

V. Filip:
Podle sebe soudím tebe
Jedna demonstrace za druhou… Proti premiérovi, proti
nové ministryni spravedlnosti, proti všem. Za vším jsou
údajně tři studenti, kteří založili projekt Milion chvilek pro
demokracii. Jak píší na svých stránkách, účelem jejich
spolku je „podpora a kultivace demokratické kultury,
občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice“. To jako myslí vážně?
Jak demonstracemi, na kterých si zúčastnění rozhodně neberou servítky, chtějí kultivovat
naši společnost? Urážkami a pomluvami například na účet nově jmenované ministryně
spravedlnosti Marie Benešové? Opravdu? O veřejné diskusi už ani nemluvím. Proč nedají nové
paní ministryni prostor a čas, aby představila své plány a priority ve vedení ministerstva? Rád
bych všem „chvilkovým aktivistům“ doporučil, aby si nejdřív zjistili a pečlivě nastudovali, kdo je
Marie Benešová a jak pestrou profesní dráhu má za sebou. Pak teprve mohou přemýšlet o tom,
zda půjdou protestovat a s jakými hesly.
Copak stačí v dnešní době přečíst jen pár účelově napsaných nenávistných článků, aby si člověk
udělal o někom názor? Žel, pro některé asi stačí! A tomu někdo říká demokracie? Říká se, že
podle sebe soudím tebe. U těchto „chvilkařů“ to platí dvojnásob. Tvrdí o sobě, že „nejsou
navázáni na žádnou aktivistickou skupinu, politickou stranu, univerzitu či podnikatelskou
strukturu“. O tom by se dalo přinejmenším pochybovat. Otázkou tedy zůstává: Kdo všechno je
schováván za tímto projektem?
Vojtěch Filip,1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a předseda ÚV KSČM

Jičínský : Demonstrace na obranu justice nedávají smysl
Požadavky demonstrantů na urychlené změny v justici jsou naivní,
věcná debata o reformě nemůže probíhat ve zjitřené atmosféře,
říká profesor ústavního práva ČSSD Zdeněk Jičínský.
..............Lidé by měli respektovat hodnoty právního státu. Navíc
demonstranti musí brát na vědomí, že v demokracii rozhoduje
většina občanů prostřednictvím svých hlasů........
Demonstrace na obranu justice nedávají smysl, protože reálně
nezávislost justice ohrožená není - to ostatně potvrdil i předseda Ústavního soudu Rychetský,
který prohlásil, že nemá obavu u existenci právního státu.
............Právo demonstrovat je třeba uznat, ale neměli bychom se stavět k protestům tak, že
nutně znamenají něco pozitivního pro praktický chod demokracie, kvůli níž se konají.
Právo 27.5. 2019
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Vážení členové a příznivci,
v současné době dochází ke značnému zdražování bydlení v bytech MRA. U řady nájemníků to
činí přes tisíc korun, z tohoto důvodu se mohou dostat do
složitých situací. Doporučujeme, abyste se všichni, kdo
podepsali novou smlouvu s MRA, obrátili s žádostí o
příspěvek na bydlení na Úřad práce, který je u nás
v Havířově na Junácké ulici. Tam si vyzvednete formuláře a
připravíte si doklady potřebné k posouzení žádosti.
V případě, že si nebudete moci sami poradit, můžete
požádat na MěV KSČM o pomoc při vyplňování potřebných dokumentů a my tuto pomoc
zkontaktujeme.
Zastupitelé za KSČM nesouhlasili se skokovým zvýšením nájmů a proto nehlasovali. Je to
práce současné koalice na radnici.
Není to ostuda, že se dostáváte do nezáviděníhodné situace, vždyť zvýšení nájmů daleko
překračuje zvýšení důchodů, které se vám letos dostalo. Stejné ANO, které neustále
připomíná, že zařídilo zvýšení důchodů, vám v Havířově podstatně zvyšuje nájmy.
Nezapomeňte si žádost vyřídit, Úřad práce ji posoudí, jde o vaše peníze, jde o váš
důstojný život.
Pokud se vás tento problém dotýká, doporučujeme prostudování článku ing. Žáka
v tomto čísle
Danuše Holeksová, MěV KSČM

Příspěvek na bydlení
S ohledem na současnou situaci ve městě s ohledem na skokový nárůst nájemného v bytech
města je na místě informovat o možnosti využít i příspěvku na bydlení.
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými
příjmy.
• Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k
trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a
koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města
Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
• Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné
období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě
hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady
na své potřeby, se nevyžaduje.
• Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob.
Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
• Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v
souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále).
• U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění
poskytované s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované
poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod,
provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě,
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•

odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou
anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.
Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro
období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc částku:
počet osob v rodině

náklady srovnatelné s
nájemným u bytů
vlastníků a družstevních
bytů

částky, které se
započítávají za pevná
paliva

jedna
2 050
781
dvě
2 805
1 068
tři
3 668
1 397
čtyři a více
4 424
1 727
• Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení vždy rozepsány na
jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. Náklady placené zálohově
musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše
dvanáctiměsíční.
• Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za
předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je
uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v
bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období
nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně
posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován
příspěvek na bydlení.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné
náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a
energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2019 do 31.
prosince 2019 pro:
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce nebo družstevníka
a vlastníka v Kč
50 000 – 99 000
50 000 – 99 000 obyvatel
počet osob v
obyvatel
rodině
obec
družstvo a vlastník
jedna
6 233
4 670
dvě
8 708
6 661
tři
11 710
9 050
čtyři a více
14 491
11 268
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 a na území hlavního města Prahy
koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na
bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným
příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.
Konzultaci v dané záležitosti poskytne i poradna Sdružení nájemníků ČR, Havířov, Palackého 2,
telefonické objednávky mezi 10 a 18 hod. na tel. 777 810174.
Ing. Karel Žák, SON ČR
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Největší Slovák
Prvního května vyvrcholila u našich sousedů anketa o největšího Slováka,
pořádaná slovenskou veřejnoprávní televizí. Významný představitel
komunistické strany Slovenska Gustáv Husák se dostal do finálové desítky,
ale Slováci zvolili jako nejvýznamnější osobnost své země Milana Rastislava
Štefánika - spoluzakladatele Československa. Během finálového večera v
přímém přenosu obhajovaly finalisty ankety slovenské osobnosti a vyjadřovali
se k nim i historici. Slovní přestřelku vyvolalo zejména hodnocení Gustáva
Husáka, kterého v televizním vysílání hájil někdejší poslanec komunistické
strany Slovenska Samuel Zubo. Polistopadoví historici 30 let po
kontrarevolučním převratu stále deformují dějiny a paměť našich národů. Aktuální dění v
globální politice a sociální zkušenost současných generací s neoliberalismem nám dává
šanci na objektivní hodnocení období a osobností spojených s naší nedávnou
socialistickou minulostí. Vývoj po roce 1945 směřoval k naplnění těch nejhumanističtějších,
nejdemokratičtějších a sociálních hodnot, jaké kdy lidské myšlení a společnost zplodily. Pravdou
však je, že tyto změny se neobešly bez omylů. Období posledních dvaceti let socialistického
vývoje v Československu přineslo občanům obrovská pozitiva ve všech oblastech
společenského života. Právě s tímto obdobím je spojena osobnost Gustáva Husáka.
Gustáv Husák, narozený 10. ledna 1913 v Dúbravce (část Bratislavy) prožil na vlastní kůži těžký
život v časech Habsburské monarchie a nově se rodící Československé republiky. Těžký život
lidí, chudobu i hlad vnímal velmi intenzívně. Právě tyto sociální otřesy ho nasměrovaly do KSČ.
V období 2. světové války a fašistického Slovenského státu patřil mezi hlavní představitele
protifašistického hnutí a vedoucí osobnosti SNP. Vnímal potřebu budování poválečného
Československa na nových demokratických principech. Po 2. světové válce se Husák stal obětí
politických procesů v těžkých 50. létech. Byl obviněn z buržoazního nacionalismu a uvězněn. Na
svobodu se dostal v roce 1960 a úplně rehabilitovaný byl v roce 1963. Ani přes tak negativní
zkušenost Husák nepřestal věřit socialistickým hodnotám. Po jeho opětovném aktivním zapojení
do politického života v 60. létech se stal jednou z hlavních tváří reformního proudu KSČ spolu s
Alexandrem Dubčekem. Výhodou Husáka bylo, že dokázal správně analyzovat globální procesy,
chápal geopolitické rozdělení světa a tím dokázal rozpoznat upřímné procesy k reformám a
zachování socialismu od snah o politický převrat. Dnes s odstupem času už víme, že události v
srpnu 1968 směřovaly k tomu, co se stalo v listopadu 1989. Po hektických srpnových událostech
roku 1968 se stal nejvýznamnější osobností Československa. V létech 1969 až do května 1971
byl prvním tajemníkem KSČ a od května 1971 do roku 1987 byl generálním tajemníkem ÚV
KSČ. V květnu 1975 byl zvolený prezidentem republiky a v této funkci setrval až do
prosince 1989. Po pádu socialismu a dokonce po vyloučeni z komunistické strany v roce 1990
zůstal Husák věrný socialistickým hodnotám. Gustáv Husák však nebyl neomylnou postavou
našich dějin. Jeho povaha obsahovala i rysy politické dravosti a vypočítavosti, jinak by nedosáhl
takových cílů a společenského vlivu, jaký měl. Každopádně byl historickou postavou, která svým
mimořádným intelektem a upřímným vztahem k občanům Československa usilovala o
povznesení našich národů v časech studené války. Husákova inteligence a schopnost
analytického myšleni měly značný a pozitivní vliv na události po vstupu vojsk Varšavské smlouvy
do Československa. O údajné Husákově vlastizradě nemůže byt ani řeč.
V období, zvaném mnohými jako normalizace, postupně došlo k uklidnění atmosféry ve
společnosti a k jejímu dalšímu rozvoji ve všech sférách, ať už ve zdravotní, kulturní či životní
oblasti. O společenských jistotách té doby si může dnešní generace jen nechat zdát. Tím, že se
Gustáv Husák v anketě o největšího Slováka dostal do finálové desítky, se ukazuje, že západní
mediální a psychologická propaganda se míjí účinkem a že občané začínají uvažovat jinak, než
jak jim vnucuje oficiální propaganda sloužící ekonomickým elitám. Slováci, kteří hlasovali pro
Gustáva Husáka, tak hlasovali i za jeho historickou rehabilitaci.
Tomas Candulas, člen MěV. KSČM Havířov
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MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM A ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST V HAVÍŘOVĚ
společně uskutečnili pietní akt k uctění památky
umučených sovětských vojáků k 74. výročí osvobození
našeho regionu Sovětskou armádou dne 2. května
2019 na hřbitově v Prostřední Suché. Stalo se již
dlouhodobou tradicí, že takto činíme pravidelně.

Po přivítání předsedy ČeskoRuské společnosti za
doprovodu pochodu padlých
revolucionářů jsme položili
květiny a poslechli
vzpomínku, kterou v letošním
roce přednesl předseda Klubu
zastupitelů Eduard Heczko. Připomenul hrůzy války, zdůraznil, že
oběti těch, kdo bojovali a položili životy za naši svobodu, nesmějí být
zapomenuty. Tato válka měla být poslední válkou na světě, my však,
bohužel vidíme, že tomu tak není. Válčí se stále a nová ohniska
konfliktů hrozí pořád. Škoda, že lidstvo má tak krátkou paměť, škoda,
že naše mladá generace se dnes nedovídá pravdu, že se někteří
novodobí „ historici“ stále snaží dějiny překrucovat.

Delegace Městského výboru KSČM se taktéž zúčastnila
vzpomínky Ostravsko – opavské operace a pietního aktu
ke Dni vítězství, které organizuje magistrát města. U
všech těchto aktů jsme položili květiny k památníku u
kostela Svaté Anny a zároveň ke všem pomníčkům jak
z První tak i Druhé světové války. Červené karafiáty
připomínají naši účast.

Havířov 2. května 2019

Danuše Holeksová, foto Karel Žák

7

7

SKONČILO V ČERVNU
“Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden
činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány
ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je
zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána priorita, která
překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou
federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na
základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen
čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v
Jugoslávii a dopad na NATO” Václav Havel – humanitární bombardování…
Jediným Čechem, který v té době v Kosovu z pověření OSN pobýval,
byl Jiří Dienstbier starší, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v
Jugoslávii, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku. A ten opakovaně
prohlásil, že k masovému exodu Albánců a jejich humanitární krizi
došlo až v souvislosti s bombardováním NATO. Etnické čistky z let 1999 a 2004, kdy bylo
vyhnáno přes 300 tisíc lidí, vypáleno 52 tisíc domů, zničeno 130 křesťanských kostelů a klášterů.
Human Rights Watch uvedla a potvrdila Dienstbierova slova, že bylo více než 500 civilistů zabito
při úderech NATO v bývalé Jugoslávii. A rovněž spadly bomby na čínské velvyslanectví v
Bělehradu, kde též zabily čtyři Číňany… Prý omylem pod taktovkou USA, resp. NATO.
Po brutální a krvavé kosovské válce z let 1998 až
1999
zbyly
dodnes
stovky
pohřešovaných
kosovských Albánců i Srbů. Předpokládá se totiž, že
v průběhu konfliktu v Kosovu bylo nejméně 300
srbských válečných zajatců dopraveno do Albánie,
kde se pravděpodobně dostali do rukou „černých
transplantologů“, řekl náměstek prokurátora Srbska
pro válečné zločiny Bruno Vekarič. A tím to však asi
vše zmizí do ztracena. Vyšetřování skončilo,
zapomeňte.

Po 13 letech obránce svého národa Vojislav Šešelje mohl
říct, co si myslí:
„Haagský tribunál je globální nástroj, který byl vymyšlen,
aby soudil ty, kteří se postaví proti americkým
geostrategickým zájmům. Aby se to mohlo uskutečnit,
musely se na Balkáně objevit nějaké velké zločiny. A dva
největší byly Vukovar ve Slavonii a Srebrenica v Bosně. A
ukázalo se, že to všechno bylo objednáno zvenčí. Mně se
během mého procesu podařilo zcela odhalit to, že západní zpravodajské služby platily
konkrétním lidem, kteří páchali ty zločiny, a jejich jména jsem uvedl. A nyní, co je cílem
Američanů? Cílem Američanů bylo mít nějaký instrument, kterým by strašili všechny budoucí
politiky na celém světě. Aby je mohli strašit tím, co se jim může stát, pokud se jim budou protivit.“
Ruda Treichelová, členka tiskové komise
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JEŠTĚ MALÉ OHLÉDNUTÍ DO KVĚTNA
Tradiční oslavy 1. máje v PZKO Na Zborůvce se opět vydařily. Počasí, které v předcházejících
dnech hrozilo deštěm a chladem, se umoudřilo a ráno jsme se probudili do jasného slunného
dne. Ozývaly se dokonce domněnky, že máme někde mocného přímluvce, který nám počasí
zařídil.
Ti, kdo na naši akci přišli, nemuseli litovat. Přivítal je a pozdravil předseda MěV KSČM
v Havířově, poslanec Sněmovny s. Daniel
Pawlas. Za vyšší stranické orgány vystoupil
předseda OV KSČM člen ÚV s. Jiří Nytra. Ve
svých projevech zdůraznili význam 1. máje: stále
je to mezinárodní svátek práce a pracujících
celého světa.
Poděkovali za věrnost straně, práci pro ni a
samozřejmě připomenuli blížící se volby do

Evropského parlamentu.
Velmi se pak všem líbilo kulturní vystoupení zejména
dechové hudební skupiny Rozmarýnka z Jižní
Moravy. Rádi jsme si všichni zazpívali známé písně a
někteří se pustili i do tance.
Samozřejmě chutnalo připravené občerstvení.
Kuchařky opět slyšely zaslouženou chválu.
Městský výbor KSČM děkuje všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a organizaci tohoto
krásného dne.
Marie Kročková, členka tiskové komise

Během prázdnin vyjde dvojčíslo
********************************************************************************************************************
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 24. 7. 2019 – 7- 8. číslo vyjde 12. 8. 2019
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