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DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Letos uplynulo 80 let ode dne, který
byl začátkem šestiletého utrpení
téměř celého světa.
Dne 1. září 1939 přepadlo fašistické
Německo Polsko. Několik dní před
tím
provedli
Němci
řadu
fingovaných akcí a provokací. Jednou z nich bylo přepadení vysílačky v Gliwicích
příslušníky německého Abwehru (Německá vojenská zpravodajská služba), kteří měli na
sobě polské uniformy. Toto přepadení se stalo záminkou pro vpád Němců do
Polska.
Polská armáda se sice bránila, ale proti německé přesile se ubránit nemohla,
Polsko bylo obsazeno. Tak vlastně započal největší válečný konflikt v dějinách
lidstva. Zúčastnila se většina zemí světa, zahynulo v něm více než 60 miliónů lidí.
Součástí byly dosud nevídané zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, nehumánní
zacházení s válečnými zajatci. Ušetřeno nebylo ani civilní obyvatelstvo a to od
nejstarších až po ty nejmenší.
Například na základě německé rasové ideologie zahynulo asi 6 miliónů Židů z celé
Evropy, běžné a hrozné bylo páchání zločinů na nevinných, bezbranných lidech.
Stačí připomenout naše Javoříčko, Ploštinu, Lidice, Ležáky a další, i nám blízké
známé Životice. A takových míst bychom našli mnohem více nejen u nás, ale i v
jiných zemích.
Do války brzy vstoupily další a další země, válčilo se nejen v Evropě, ale i Africe,
Japonsku a jinde.
Až po dlouhých krutých šesti letech se přiblížil závěr této světové katastrofy.
Dne 30. dubna 1945 pronikli vojáci Sovětské armády do středu hlavního
německého města Berlína. Hitler spáchal sebevraždu, němečtí vojáci se vzdali
Sovětům.
I přes podepsání bezpodmínečné kapitulace Německa se ale stále bojovalo, u nás
poslední výstřely padly až 11. května 1945.
Oficielně tedy hrozná 2. světová válka skončila v Evropě 8. května 1945 a většina
lidí doufala, že je to poslední válečný konflikt, že se lidstvo dostatečně poučilo. Ale
bohužel, tyto naděje se zatím nesplnily, vlastně se pořád někde bojuje a vypuknutí
vážných válečných konfliktů stále hrozí.
Právě proto je nutné toto období připomínat, proto nesmějí být hrůzy a oběti války
zapomenuty, proto bychom stále měli být vděčni těm, kdo za ukončení války, za
mír ve světě bojovali, položili své životy.
Marie Kročková, tisková komise
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AKTUÁLNĚ:

Díky, Kateřino, mluvíš za nás za všechny.
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Pietní akt k tragickým
událostem v Životicích
V letošním roce 6. srpna uplynulo již 75 let ode dne,
který navždy změnil osudy a životy lidí tehdy malé
vesnice Životice a okolí. Nesmyslná pomsta za akci
partyzánů, kteří dva dny před tím zaútočili na příslušníky
gestapa. Ale potrestáni byli naprosto nevinní lidé,
bezbranní občané, kteří neměli s akcí nic společného. I
když uplynula řada let, dá se říci jeden lidský věk –
vzpomínky na tyto události zůstávají v paměti starší
generace
I v letošním roce se konal v sobotu 3. srpna pietní
akt u památníků v Havířově – Životicích, kterého se,
stejně jako ve všech minulých létech, zúčastnili také
naši
zástupci.

Nechyběli členové městského výboru, okresního
výboru, členové základních organizací KSČM

z Havířova i okolních obcí, poslanec parlamentu
ČR Daniel Pawlas, zastupitelé za KSČM, členky

Levicového klubu žen Františky Jasiokové, Česko-Ruské společnosti i Českého svazu žen. Bez
našich zástupců by byla účast sotva poloviční.
Zopakujme si slova z minulých let: Pokud si někdo klade otázku, zda má smysl si takové
události připomínat, říkáme: Ano, má. A zvláště by se o nich měla pravdivě dozvídat
mladá generace. Nebezpečí terorismu i válečných konfliktů totiž stále hrozí a na osudy
takovýchto obětí se nesmí zapomenout!
Danuše Holeksová, foto: K. Žák, J. Franek
Poznámka redakční rady: Stojí za úvahu, zda by organizátoři podobných pietních akcí, nemohli volit
vhodnější čas, aby se mohla zúčastnit i školní mládež.
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Co zaznělo u pamětního aktu
k 58. výročí „Dukelské tragedie“
Dnes je to již po osmapadesáté, co si připomínáme
smutné výročí tragické události, při které přišlo o život
108 horníků.
Mohu říci, že jsem pravidelným účastníkem této
vzpomínkové akce, neboť jako čerstvě promovaný horní inženýr jsem v době havárie byl v dole.
To, co jsem prožíval, když jsem vyfáral z dolu a dozvěděl se, že v dole zůstalo 108 mých
spolupracovníků, se nedá vymazat z mysli ani po tak dlouhé době.
Proto také jsme každoročně se spoluzaměstnanci a částí rodinných příslušníků zahynulých
horníků přicházeli k pomníku padlých, věnovali jim tichou vzpomínku a položili kytičku. Ano
v tichosti a s úctou.
Musím vyjádřit poděkování zástupcům vedení města, že po ukončení těžby na Dole Dukla se
ujalo organizace těchto pietních aktů a to i za účasti hornických spolků a klubu důchodců Dolu
Dukla.
Promiňte mi, nemohu mlčet a myslím si, že na to mám právo, vyjádřit svůj nesouhlas s
průběhem vzpomínkové akce v minulém roce, kdy u tohoto památníku byla vyřčena slova
představitele Havířova za ČSSD, že si to horníci zavinili sami, neboť se nechali koupit
poskytnutím bytů.
Ano, republika potřebovala uhlí, aby mohly být odstraněny následky války, lidé potřebovali byty
pro své rodiny. I proto vzniklo město Havířov, kde horníci dostávali byty za cenu, o které si
dnešní havířovští občané mohou jen zdát. Zato uhlobaron Bakala si staví paláce na Šumavě, ve
Švýcarsku apod.
Dovolte mi ještě jednu poznámku, která souvisí s dukelskou tragedii. V minulém roce jsme měli
možnost shlédnout dvoudílný televizní film Dukla 61. Byl jsem udiven tím, že naši umělci se
chtějí věnovat tomu, co se stalo před 60ti léty. Říkal jsem si, proč ne, kultura má vychovávat,
poučit, sbližovat. Vše je dnes podřízeno modle peněz. Česká televize má od nás dost peněz a
tak může poskytovat granty těm umělcům, kteří jsou ochotni se podřídit jejich přáním. A tak
vznikl film, který horníky vylíčil především jako hrubiány, kteří mluví sprostě a ožírají se. To má
být poučení z této havárie? Snímky z dolu jsou tak amatérské a ošizené, že z toho je cítit
především snaha, aby co nejvíce peněz zůstalo producentům. Jaké poučení nám film poskytl?
Nejvíce se mohlo z něj radovat rodinné konto Ondříčků a Marthy Issové.
Kamarádi, spolupracovníci, vážení hosté!
Dlouho jsem přemýšlel, zda zde vystoupit. Došel jsem k závěru, že je to moje povinnost. Kdo jiný
by se měl ohradit proti těm, kteří dehonestují obětavou práci tisíců horníků. A že je nebezpečná i
dnes svědčí nedávná tragedie na sousedním Dole ČSM, kde zahynulo 13 horníků. Ti se nedali
koupit za byty, ale přišli, aby mohli uživit své rodiny.
Vzpomeňte v tichosti na všechny oběti, které se staly
v dolech. Zaslouží si to.
Čest jejich památce!
Ing. Jaroslav Gongol, CSc., bývalý ředitel Dolu Dukla
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Projev předsedy Klubu mladých na Lázku
Soudružky a soudruzi, dámy a pánové,
letos si připomínáme 30 let od kapitalistického převratu. Převratu, který byl řízen západními
mocnostmi a financován mamutími korporacemi, pro které bylo obrovské území socialistických
států střední a východní Evropy ideálním odbytištěm.
Převrat, ve kterém přijal roli patolízalského pimprlete jakýsi Václav Havel, do té doby veřejnosti
neznámý fanatický zastánce třídního rozdělení společnosti. Hospodářsky vzkvétající
Československo se rázem ocitlo v roli outsidera a československému lidu byla vnucována
myšlenka, že jej čeká budoucnost ve svobodě a hojnosti. Dnes již víme, že šlo o kolosální
podvod, jehož smyslem bylo rozkradení naší republiky a získání levné pracovní síly.
To, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi, zvládli pánové Havel, Klaus a Mečiar za několik dní –
Československo bylo bez mandátu jeho obyvatel definitivně roztrženo.
Naprostou většinu významných podniků dnes vlastní zahraniční korporace. Většina bank patří
zahraničním společnostem a to včetně největší z nich, České spořitelny, kterou vlastní rakouská
Erste bank group.
Za posledních třicet let naše vlády rozdávaly pozlátka, která financovaly na dluh. Ten se rozrostl
do současné sumy 1 bilión a 700 miliard korun. Přesto, že jsme zemí ateistů, tak katolická církev
získala v rámci pochybných restitucí obrovský majetek, včetně národní památky Chrámu sv. Víta
na Pražském hradě.
Kvalita potravin po zrušení Československé státní normy prudce klesla, naprostá většina z nich
je plná aditiv, chemických konzervantů, rostlinných a živočišných náhražek. Kvalitní potraviny si
tak mohou dovolit pouze lidé s vyššími příjmy. Již dávno nejsme potravinově soběstačnou zemí,
většinu masných a rostlinných polotovarů musíme dovážet.
Prudce se zvýšilo množství autoimunitních onemocnění a před třiceti lety zcela neznámými
alergiemi dnes trpí až polovina populace. Naše země drží smutné prvenství v počtu onemocnění
aterosklerózou a infarktem myokardu, stále se nedaří zastavit počet tzv. civilizačních chorob.
V České republice je dvacet procent dětí ohroženo příjmovou chudobou a na ulici žije 80
tisíc bezdomovců, které socialismus vůbec neznal.
Díky nedodržování dohod o změně klimatu a používání chemikálií v zemědělství je kriticky
ohroženo 30% živočišných druhů.
Výklad dějin je záměrně pozměňován a tak se děti učí například o tom, že Československo
neosvobodila Rudá armáda, že partyzáni vyvražďovali civilní obyvatelstvo, že Pražské povstání
bylo zcela zbytečné.
Poprvé po 73 letech došlo k prolomení Benešových dekretů a díky neskutečnému soudnímu
rozhodnutí musí naše země vrátit majetek rodu Walderode přesto, že hrabě Karel Walderode
vyvěšoval na svůj zámek Hrubý Rohozec vlajku s hákovým křížem, byl členem NSDAP, hostil
nacisty a veřejně hajloval.
Bez lidového hlasování jsme se stali členem agresivního paktu NATO a Armáda České republiky
se podílí na vojenských operacích sloužících zájmu vlády Spojených států amerických. Neseme
tak morální odpovědnost za vraždy civilních obyvatel v rámci tzv. mírových misí. Mezilidské
vztahy prošly hlubokou devastací a na povrch se dostaly vlastnosti jako závist, sobeckost,
nenávist, arogance či agresivita.
Přes obrovskou každodenní mediální antikomunistickou kampaň se ovšem kapitalistům
nepodařilo zničit Marxovo učení. Levicové mládežnické kluby, spolky i celé svazy po celém světě
se začínají spojovat a sílit. Mladí lidé v západní Evropě začínají vnímat marxismus jako sílu,
která jim pomůže zničit systém, ve kterém vítězí kapitál.
Vyzývám proto všechny skutečné komunisty: přestaňme být pasivní a pojďme slovem,
písmem i aktivní účastí v ulicích bojovat proti nespravedlivé třídní společnosti, kde bohatí
mají vše a chudí jsou považováni za lůzu!
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Maximálně využívejme mladých kádrů pro všechny stranické funkce od předsedy okresního
výboru výše. Jsou to mladí komunisté, kteří mají energii, sílu a touhu zničit třídní společnost.
Dejme jim proto šanci.
Pojďme začít psát první řádky nové spravedlivé socialistické společnosti! Společnosti, kde
přestane existovat sociální útlak a ponižování dělných lidí. Společnosti založené na družstevním
vlastnictví výrobních prostředků a podpoře drobných a středních živnostníků.
Společnosti, která zajistí stejně kvalitní zdravotní péči pro všechny bez rozdílu. Společnosti, do
které se vrátí pohodové mezilidské vztahy, láska a mír.
Na závěr mi dovolte vzkaz pro pravicové strany: komunisté byli, komunisté jsou a
komunisté budou!
Autor: Roman Roun, 9. 8. 2019

PODAŘILO SE DOHODNOUT

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 30. schůze
ze dne 6. června 2019

k nezaplaceným podnikům privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Poslanecká sněmovna
I.

konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i
zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard
korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily;

II.

žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné
takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně
posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.
Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny
František Kopřiva v. r.
ověřovatel Poslanecké sněmovny
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Rozdělená společnost aneb proč vadí komunisté?
Přemýšlel jsem dlouho o titulku téhle prázdninové úvahy, která by se mohla
asi nejlépe jmenovat „Rozděl a panuj“, ale nakonec jsem zvolil dvojí název.
Blíží se nám 100. výročí založení KSČ a 30. výročí založení a existence
KSČM, obojí jistě bude doprovázeno řadou antikomunistických kampaní.
Komunisté totiž od počátku řadě lidí vadili. V prvních dvaceti letech samotné
existence Československa vadili nenasytným dravcům v těžebním a zpracovatelském průmyslu
a také velkostatkářům, protože se prali za zájmy jejich obětí. Za 2. světové války vadili
okupantům, protože stáli v prvních řadách odboje. Po únoru vadili těm, jejichž majetky byly
znárodněny a že se dařilo budovat novou společnost. V 80. letech vadili těm, kdo chtěli patřit jen
na Západ. Někteří nadávali jen doma, jiní leštili kliky na úřadech včetně sekretariátů strany, jiní
veřejně, např. chartisté. Mezi nimi byla řada nesporně statečných lidí, což platí hlavně o těch,
kteří nebyli na Západě známí a měli z toho jen problémy, ústrky.
A nyní, třicet let po pádu prvního pokusu o socialismus, vadí KSČM především těm, kteří do roku
1989 nejen spokojeně přežívali, a ještě více těm, kdo se různými způsoby angažovali. Moc dobře
si pamatuji, že lidé jako Petr Uhl, Vladimír Žák, Jan Petránek, Jiří Dienstbier starší, Věněk Šilhán
a řada dalších, které jsem poznal např. v bývalém FS ČSFR, na nás po Listopadu nepotřebovali
útočit, protože byli stateční předtím. O to víc na nás útočí a ještě budou útočit ti, kteří
nejrůznějšími způsoby pracovali na své kariéře (jejich slovníkem kolaborovali) před rokem 1989.
Za poslední dobu jsem jich potkal celou řadu. Za všechny z nich vyberu některé nejvýraznější
stálice.
První z nich je veterán polistopadové politiky Miroslav Kalousek. Již jako pionýr recitoval
politicky angažované básničky při všech velkých výročích socialistického státu. Pokračoval v tom
i během své základní vojenské služby, kdy pravidelně recitoval na tzv. ASUTech, což byly
Armádní soutěže umělecké tvořivosti, které organizovali političtí pracovníci Československé
lidové armády. Navíc byl členem strany, jež byla pevnou součástí tehdejší Národní fronty. Takoví
lidé měli pro tehdejší režim větší cenu nežli velká většina řadových členů vládnoucí KSČ.
Dále je to Pavel Žáček, někdejší aktivní svazáček. Ten svoji polistopadovou kariéru postavil na
předpojatém ostouzení všeho, co se tu dělo mezi léty 1948 – 1989. Ve snaze přijít s něčím
objevným, před pár lety vyhlásil, že bratři Mašínové chystali atentát na Klementa Gottwalda.
Nakonec se ukázalo, že to byl ubohý výmysl, kterým si v akademických kruzích udělal velkou
ostudu, a tak se nakonec raději uklidil do politiky.
A když zabrousím do médií, tak tam najdu opravdové hvězdy nejjasnějšího svitu. Některých si ve
svých výrocích všiml i prezident republiky, např. sibiřského cestovatele a badatele Jaromíra
Štětiny nebo Karla Steigerwalda, jejichž články jsou plné žluči, nevím, jestli se tím chtějí
vykoupit, ale spíš jsou trapní. Nebo mi dovolte příklad pilné studentky Barbory Tachecí,
absolventky VŠE z 80. let. Úspěšně složila státnice z marxismu – leninismu, má dokonce
zkoušku z vědeckého komunismu, opakovala poučky o přednostech společenského vlastnictví
výrobních prostředků a plánovitého řízení ekonomiky. Původně se připravovala na kariéru v
bankovnictví, ale tam se přece jen musí něco umět, a tak se raději vrhla na novinařinu. Označuje
se za investigativní novinářku, ale sama nic nového nikdy nevymyslela, jen opakuje to, co už
před ní řekla spousta jiných. V minulosti se nikdy nezapojila do žádných protirežimních akcí, ale
o to statečněji minulost kritizuje a útočí na komunisty.
Výše jmenované výtečníky jsem vybral jako žijící symboly lidí, kteří pro minulý režim měli větší
cenu než většina straníků. Nikdy se proti němu otevřeně nepostavili, o to víc na nás útočí a ještě
budou útočit dnes a v nejbližší budoucnosti. Nejvíce rozumím prvnímu z nich: za bývalého
režimu se politikové nemohli tak pohádkově obohatit, jako to někteří dokážou dnes, a to ani na
obraně! Ti další, to jsou opoždění antikomunisté, kteří budou dokola opakovat stejné fráze
a nikdy jim nedojde, jak trapné je jejich počínání.
Vojtěch FILIP, 1. místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM
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Senátoři smetli poslaneckou úpravu distribuce léků na základě nepravdivých
informací, které jim řekl místopředseda ÚOHS Hynek Brom
26.7.2019 – Zdravotnický týdeník
Poslanci ještě před prázdninami schválili novelu Zákona o léčivech, která zavádí lékový záznam,
a to i s pozměňovacím návrhem poslance Daniela Pawlase, jímž se upravuje distribuce léčiv.
V úterý projednal novelu Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, který novelu
jako celek doporučil, ale odmítl Pawlasův pozměňovák. Včera stejný postoj zaujalo
plénum Senátu. To znamená, že se novela vrací do Sněmovny a ta může buď všechny
senátní změny přijmout, nebo odmítnout a horní komoru přehlasovat. Zásadní vliv mělo
na senátory vystoupení místopředsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) Hynka
Broma, který zcela bezprecedentně vstoupil na půdě senátu do diskuse o dvou
politických koncepcí uspořádání trhu s léky. Nejen, že tím zpochybnil nestrannost
jakéhokoliv dalšího rozhodování ÚOHS v této věci, ale jak zjistil Zdravotnický deník,
senátorům argumentoval nepravdivými informacemi.
Podstata Pawlasova návrhu tkví v jednoduchém principu, že výrobci (přesněji dle zákona
držitelé rozhodnutí o registraci) musejí zásobovat léky každého distributora, který
v písemném prohlášení přislíbí, že budou určeny výhradně českým pacientům a že je tedy
nebude přeprodávat (reexportovat) do zahraničí. Distributor je pak povinen tyto léky
dodávat všem lékárnám bez rozdílu do dvou pracovních dnů. Bere tak na sebe
dobrovolně závazek veřejné služby, tedy zajištění dostupnosti léčivých přípravků. Navrhovatel
označuje tento způsob dodávek léků jako chráněný distribuční systém.

Německý zákon by byl v Česku nevymahatelný?
„Současný text zákona je v podstatě nevymahatelný, nicméně to podobné hrozí i u návrhu
předkládaného v poslanecké sněmovně (myšlen návrh poslance Pawlase – pozn. redakce). Sice
vypadly kontroverzní podíly jednotlivých distributorů, ale tento návrh nepovede k cíli, k němuž má
vést. ÚOHS se jeví jako vhodnější emergentní systém navrhovaný ministerstvem zdravotnictví
v podobě zajištění nezbytných léčiv, protože z pohledu hospodářské soutěže je největší problém
záběr na všechna léčiva“, uvedl v senátu místopředseda ÚOHS Hynek Brom. V tomto krátkém
sdělení ovšem vyřkl hned několik nepravdivých výroků.
Hynek Brom například tvrdí, že jak současný zákon, tak návrh poslance Pawlase, jsou
nevymahatelné. To je velmi závažné tvrzení z úst místopředsedy úřadu, který by měl
naopak subjekty trhu vést k dodržování zákona a nikoliv jim radit, jak ho obejít. Móda
prohlásit zákon, jehož dopady se mi nelíbí, za nevymahatelný, je nebezpečná, protože
podkopává důvěru v právní stát. Bohužel v poslední době si tuto fintu osvojily nejen
farmaceutické firmy, ale jak vidno i státní úřady, kromě ÚOHS, také Ministerstvo zdravotnictví a
Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jenže nejen formálně právně, ale ani věcně není tato obezlička
obhajitelná. Zdravotnický deník opakovaně přinesl argumenty o tom, že i současný zákon je
vymahatelný, tedy že lze počítat tržní podíly distributorů, pokud by byla vůle SÚKL a ministerstva
zdravotnictví tak činit.
U návrhu poslance Pawlase je pak tvrzení o nevymahatelnosti zcela zcestné, protože je defacto
opsán z německého zákona, kde stejná úprava distribuce léčiv funguje bez problémů řadu let.
Podobně jako ÚOHS, argumentovala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Krátce před projednáváním novely v senátu rozeslala médiím své stanovisko, kde mj., uvádí, že:
„Novela v aktuální podobě počítá s povinností dodávek na základě průměrné poptávky lékáren u
distributora po dobu dvou týdnů. To je v praxi nepředstavitelné.“ Jenže v Německu je tato
„nepředstavitelná“ organizace distribuce normální realitou.
Celý článek najdete na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/07/senatori-smetli-poslaneckouupravu-distribuce-leku-zaklade-nepravdivych-informaci-ktere-rekl-mistopredseda-uohs-hynekbrom/?fbclid=IwAR1qOv7RWO629QRGhbON6sOKBHQQ5IZj_k_qGdYAOOSZRaHKRv9vwWik
0Nw
9

Odpověď z magistrátu na interpelaci
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Sami se můžete dočíst, že úhrada půjde z fondu nájemného bydlení, tj.
ze stejného fondu, který je především určen pro údržbu bytů. A výše
nájmu? Odpočtěte daň 15 %, náklady na energie, tak jaká bude
návratnost investice?
Danuše Holeksová, místopředsedkyně MěV KSČM
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Hledáme řešení problému
Vážený pan
Ing. Karel Žák
Školní 357/19
736 01 Havířov-Šumbark
V Praze dne 2. září 2019
Vážený pane inženýre,
Obrátil jste se na mne s žádostí o vyjádření k problematice notářského zápisu ve vztahu
k uzavírání nájemních smluv k bytům v majetku Statutárního města Havířova. Z Vámi zaslaných
písemností vyplývá, že se jedná o notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako podmínky pro
uzavření nájemní smlouvy k bytu, a to podle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Úvodem si dovoluji Vás upozornit, že jako poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky mi nepřísluší jakkoliv zasahovat do rozhodování orgánů města Havířova, ani
poskytovat závazné právní výklady a stanoviska k zákonům. K Vámi popsané problematice mohu
vyslovit pouze svůj osobní názor.
Notářský zápis dle § 71b notářského řádu je dohodou dvou stran uzavřenou na principu
dobrovolnosti a tedy nemůže být žádným způsobem vynucována. Je třeba uvést, že tato dohoda je
jiným právním úkonem, než typicky jednostranný hmotněprávní úkon dlužníka, jako je uznání
dluhu či uznání závazku. O uznání dluhu či závazku proto nelze uzavřít smlouvu či dohodu.
Z tohoto
důvodu
lze
praxi
sepisování
notářských
zápisů
o „dohodách“ o uznání dluhu či závazku se svolením k jejich vykonatelnosti považovat
přinejmenším za podivnou. Nelze totiž uzavřít dohodu, jako dvoustranný právní úkon,
o vykonatelnosti formou notářského zápisu, o něčem, co nenastalo nebo neexistuje. Pro takový
postup není v žádném právním předpisu sebemenší opora. Neobstojí tedy argumentace města, že se
jedná o krok za účelem efektivnějšího vymáhání pohledávek a rychlejšího postupu v případě
problémových nájemců.
Pokud jde o notáře, tak ten musí přezkoumat, zda požadovaný úkon je v souladu se zákonem
a ostatními obecně závaznými předpisy; není-li, musí úkon odmítnout. Tak by měl učinit i v daném
případě, protože pro sepsání notářského zápisu o svolení k vykonatelnosti chybí hmotněprávní titul
(dluh, nájemní smlouva), který dohoda předpokládá, protože z něho vychází náležitosti dohody,
které jsou zákonnou podmínkou pro její platnost. V daném případě však takový titul notáři
předložen nebude, protože neexistuje.
Dle mého názoru, v souvislosti s výše uvedeným, podmínka stanovená orgány města
Havířova vůči nájemcům bytů či žadatelům o pronájem bytu nemá oporu v žádném právním
předpise a způsob jejího uplatnění tedy nemůže obstát. Notář by ji měl jako protiprávní odmítnout.
Pokud jde o uhrazení notářského poplatku, mělo by uhrazení jít za žadatelem, nikoli opačně.
Věřím, že můj názor Vám, jako členu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova,
pomůže vzniklou situaci vyřešit.
S pozdravem

JUDr. Stanislav Grospič, v.r.
poslanec KSČM
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Je v silách uživatelů bytů zabránit, aby z nich vyúčtování studené či
teplé vody udělalo dlužníky?
Pokud zjistíte až z vyúčtování studené či teplé vody, že máte naúčtované vysoké náklady za
vodu, tak je něco špatně. Věnovat náležitou pozornost je třeba této problematice daleko dřív!
Na co si dát pozor? Připojuji pár dobrých rad.
1. Vždy je lepší, když máte ve všech bytech a případně nebytových prostorách podružné měření
spotřebitelskými vodoměry. Zatímco u teplé vody je povinnost mít podružné vodoměry
nainstalovány daná zákonem, u studené vody tomu tak zatím není.
2. Pokud máte instalovány vodoměry, doporučuji stav vodoměrů zaznamenávat nejlépe
pravidelně aspoň jednou měsíčně. Obvyklá spotřeba studené vody za měsíc je do 2 m3 na
osobu (za rok 24 m3) a teplá voda kolem 1 m3 za měsíc, za rok to je 12 m3. Pokud je spotřeba
vody vyšší o více než 20 % nad těmito údaji, je zapotřebí zvýšit pozornost.
3. U vodoměru jako technické zařízení, i když pro použití pro rozúčtování musí být jeho vlastnosti
ověřeny (musí to být měřidlo metrologicky stanovené), může dojít k poruše a to nejen po delší
době, ale třeba i u nově instalovaného. Pro zjištění, zda vodoměr neměří špatně se
doporučuje provést vlastní orientační kontrolu, kdy do nádoby známého obsahu, odpustíme
třeba jeden litr a zkontrolujeme na vodoměru, s jakou odchylkou vodoměr měří. Do odchylky
10 % je to v pořádku, do 20 % nutno zvýšit pozornost a nad 20 % rozdílu je vodoměr zralý na
výměnu.
4. Největší úniky u studené vody jsou obvykle způsobeny protékajícími splachovači, ale i kapající
kohoutky nejsou výjimkou. Při delším pobytu mimo byt se doporučuje zavřít uzávěr vody před
spotřebitelským vodoměrem.
5. Jednou takovou příčinou, se kterou se lze potkat, jsou ne zcela otevřené uzavírací ventily před
vodoměrem. Zmenšení profilu v přívodní trubce má za následek zvýšení rychlosti proudění a
vodoměr začne ukazovat více, než kolik jim proteče vody.
6. Problém také může nastat, pokud není instalována zpětná klapka. Na to by měl pamatovat
především vlastník domu a pronajímatel při instalaci vodoměrů.
7. Jednou z příčin, proč vodoměr neměří správně, je také chybná montáž vodoměru např.
vodoměr schválený pro vertikální či horizontální polohu je nainstalován šikmo. Může to být i
nečistotou v potrubí, která se dostane až k vodoměru, nebo snížený průřez v důsledku
usazenin v potrubí.
8. Velmi důležité je dát si pozor na termín ročních odečtu a umožnění provedení odečtu , pokud
už není byt vybaven dálkovým měřidlem. V případě neumožnění odečtu hrozí sankce až ve
výši trojnásobku běžné spotřeby. A u teplé vody je to i o vyšším nákladu na teplo pro ohřev
TV. Při ročním odečtu je třeba si dát pozor na správnost a podepsat hodnotu až po ověření, že
je v pořádku. Sankce hrozí i v případě poškození plomby nebo neoprávněné manipulace
s vodoměrem.
9. Pokud už se rozhodnete reklamovat vyšší spotřebu vody, je zapotřebí dodržet tento
postup.Vodoměr včetně připojení nutno ofotit, provést si vlastní kontrolu správné funkce
vodoměru a pokud nadměřuje, požadovat před přezkoušením vodoměru ve zkušebně
přezkoušení vodoměru na místě samém. Je všeobecně známo, že podmínky, za kterých se
zkouší na zkušební stolici a za kterých funguje u uživatelů jsou rozdílné a rozdílné taky bývají
výsledky přezkoušení. Zjištěné závady fungování vodoměru a případné reklamace nutno
sdělovat pronajímateli prokazatelně.
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10.
U neměřených odběrů SV je zapotřebí si zapamatovat, že náklady na spotřebu se
rozúčtují v poměru směrných číslech potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 vyhl. 428 /2001
Sb..Pro byty se počítá např. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou za rok s hodnotou 35
m3 na jednu osobu, to je součet studené i teplé vody. Pro studenou vodu je obvyklá hodnota
23 až 25 m3.
11.
Konečně se nesmí zapomenout ani na fakturační vodoměr dodavatele vody. Podle něj se
fakturuje. Ideální je, pokud k němu mají zástupci uživatelů přístup, a i zde platí obdobně jako u
výše, že je zapotřebí fakturační vodoměr sledovat ideálně v měsíčním intervalu a
s vyhodnocením denních spotřeb. Správně by to měl dělat pronajímatel, který také dostává
fakturaci v našem regionu obvykle jednou za tři měsíce. Zkontrolovat fakturační vodoměr
jednou za rok je málo. Pokud informaci o vysokých nákladech resp. o vysoké spotřebě
dostanou uživatelé až v termínu doručení vyúčtování koncem dubna, reklamovat předchozí
rok v celém rozsahu je již velmi problematické. I tak se doporučuje dodržet postup jako v bodě
9. Pravidelným sledováním fakturačního vodoměr se může přijít na to, že někde je únik vody
a to může být i v prázdném bytě. Nejlépe se úniky dají vyhodnocovat v nočních hodinách.
Mnohé vodovodní přípojky s vodoměrnou sestavou nesplňují všechny podmínky a tak může
docházet k poškozování konečných uživatelů.
12.
Pokud si nebudete jisti, jak dál, je možno se obrátit na nejbližší regionální poradenské
centrum Sdružení nájemníků ČR, v našem případě v Havířově nebo v Ostravě, kde s tím
máme nemalé zkušenosti.Tel. 777 810 174, 723 697 356, son.havirov@seznam.cz .
Ing. Karel Žák, poradce Sdružení nájemníků ČR a Rady seniorů ČR pro bydlení, Havířov

Termíny zasedání ZMH v roce 2019
8. zasedání ZMH - 23.09.2019
9. zasedání ZMH - 16.12.2019

Zasedání jsou veřejná.
Program je vždy nejpozději 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva vyvěšen
na elektronické úřední desce magistrátu: havirov-city.cz
Pojďme se podívat, jak jednají a hlasují zastupitelé
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TURNAJ V NOHEJBALU – MEMORIÁL JANA SEIDLA
Již desátý ročník turnaje nohejbalu. který nese
jméno jeho zakladatele Jana Seidla se letos konal
v sobotu 17. srpna v areálu tenisových kurtů
Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1
v Havířov – Město. Organizátoři, to je Klub
zastupitelů za KSČM ve spolupráci s Městským
výborem KSČM v Havířově turnaj připravili a

očekávali šest přihlášených družstev. Akce
se nakonec zúčastnila pouze čtyři družstva,
avšak elán a sportovní nasazení bylo
vynikající, což
jistě
uvidíte
na vložených
fotografiích.
Vítězové v tomto ročníku obdrželi medaile a nechybělo i
občerstvení v podobě grilované klobásy.

Za předpokladu, že bude o turnaj zájem, jsme připraveni ho uskutečnit i v dalším roce.

Děkujeme všem organizátorům, majiteli kurtů, který turnaj umožnil i všem zúčastněným.
Danuše Holeksová, místopředsedkyně MěV KSČM Havířov
foto: Karel Žák
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Tisková zpráva ÚV KS Řecka (KKE) k
výsledkům parlamentních voleb konaných
7.7.2019
1) ÚV zdraví tisíce členů strany, komunistický svaz
mládeže (KNE), sympatizanty, spolupracovníky a voliče,
kteří přispěli svými hlasy a prácí pro náš volební boj.
Zvláště zdravíme ty, kteří tento krok učinili poprvé,
zejména mladé, kteří nám odevzdali svůj hlas poprvé. Tyto
činy mají svou vlastní dynamiku, která se neměří pouze u hlasovací urny. Vyjadřují procesy,
které mohou být rozmnoženy v hnutí pracujících, v bojích, které mají vzniknout, proti nepopulární
politice, kterou bude nová vláda Nové Demokracie (ND) prosazovat. V příštích dnech musíme
najít nové síly na cestě protiútoku, třídního boje, přeskupení dělnického hnutí a podpory
antikapitalistického antimonopolního sociálního spojenectví. Posílení politického vlivu KKE v
průmyslových oblastech městských center ukazuje že to je jednosměrná ulice pro posíleni KKE v
třídním boji a že to je zejména práce v továrnách, obchodních domech, ulicích, sousedstvích,
zdravotních střediscích, školách, v místech kde je soustředěná mládež.
2) Podmínky parlamentních voleb, stejně jako evropské volby, vtiskly nový antagonismus mezi
buržoazními stranami. Volební výsledky do jisté míry zaznamenaly oprávněnou populační
nespokojenost s vládou SYRIZY, která pokračovala v protilidové politice vlád ND a PASOK
(sociální demokracie). Je to však negativní fakt, že lid se díky politice SYRIZY obrátil na starší
vyzkoušené nepopulární politické strany. ND využila nepopulární politiku SYRIZY a
nespokojenost, kterou způsobila, aby mohla cynicky poukázat na její nepopulární program.
SYRIZA sloužila kapitalistickému zřízení, EU a NATO, jak jen nejlíp mohla, a tím si shodila svou
sebevědomou „levicovou“ masku. Současná transformace SYRIZY znamená jen další protilidový
boj a plnění stejného politického systému - kapitalismu. Část nespokojených občanů dala hlas
silám, které byly založeny a připraveny hrát roli v lidovém radikalismu anebo pouze byt
přívěškem nepopulárního vládního managementu ve prospěch kapitalistů jako je např. POTAMI,
ANEL a další.
3) Třídní antagonismus sil zůstává velmi negativní, a to nejen v Řecku, ale jako celku v Evropě.
Hnutí pracujících ještě nemá tu sílu přejít k masivnímu protiútoku. Skutečnost, že buržoazní
strany byly schopny zasáhnout a ovlivnit u velké častí občanů volební účast, vytváří větší potíže
pro lidový boj pracujících. Ve volebních výsledcích byla tendence konzervativního skládání,
hledající řešení z údajně lepšího řízení kapitalistického systému. U velké části populace se
projevila odevzdanost, kde dominují snížené nároky. Vybírají si základní buržoazní strany s
těžkým srdcem bez nadšení a především bez očekávaní, že se v jejich životě může něco
pozitivně změnit a zároveň si zachovávají minimální naději, že se nezhorší jejích životní úroveň.
Tito lidé jsou nyní vůči KKE pozitivnější a sledují její pozici. I když ještě nejsou přesvědčeni, že
učiní rozhodnější krok, jejích čas přijde. Postoje KKE jsou zajímavé a pozitivní bez ohledu na to,
zda dosáhly úspěchu ve volebních urnách.
4) KKE využije síly svých 300 000 voličů a 5,3% podílu od řeckého lidu s 15 volenými poslanci,
kteří budou sloužit lidovým zájmům. (Zastoupení komunistických a dělnických stran v Evropském
parlamentu se po květnových volbách ještě zhoršilo, jen KKE si udržela počet poslanců, pozn.
autora). Budou představovat důslednou podporu pracujících, posílení postavení dělníků a
lidového hnutí v boji proti nepopulární vládní politice, která bude pokračovat. Pozitivní je nárůst
hlasování v regionu Attica, a to jak v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v květnu
2019, tak i v parlamentních volbách v září 2015. Procentuální výsledek pro KKE byl dosažen v
podmínkách polarizace společnosti, frustrace, snížených nároků, kterými krmí náš lid nejen ND,
ale i další buržoazní strany a oportunistické síly prezentované jako „levice“. Výsledek KKE byl
dosažen díky tvrdé práci tisíců naších členů a sympatizantů, kteří stáli za námi v různých
volebních bitvách. Poukazovali jsme jaké útoky se vedou proti potřebám řeckého lidu. Naše
cesta vyjadřuje jediný boj, za to, aby se lidé stali vlastníkem bohatství, které produkuji. KKE je
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ohrožena od roku 2012, kdy SYRIZA poskytovala pro EU - řešení tok iluzi a kapitalistické
barbarství. Hlas pro KKE, i když vyjadřuje individuální nebo konjunkturní volbu, má prvky
konfliktu se stávajícím systémem. Zejména pro mladé lidi je to hlas, který vyžaduje znalosti o
historii revolučního hnutí práce, v kontextu globální negativní korelace a ústupu, posilování
antikomunismu prováděném mnohotvárným způsobem s cílem podřídit vědomí mládeže a
pracovníků k hnijícímu a zkaženému stávajícímu systému. Volební síla KKE je vždy formovaná
třídním bojem,vzestupem nebo pádem. Za těchto okolností je zvláště důležitá stabilita a vliv
KKE. Jistě se potvrzuje, že rozvoj třídního vědomí nepřichází automaticky ale prostřednictvím
relativní nebo absolutní chudoby a intenzity vykořisťování. Nezapomeneme na špinavou hru
SYRIZY, kdy pomlouvala naše komunistické hodnoty dokonce i na mezinárodní úrovní a tím
demoralizovala levicový radikální svět, nepříznivě ovlivnila populistické hnutí, zatímco
kapitalistické hospodářské krize zdiskreditovaly organizované dělnické hnutí. V této oblasti
existuje velké množství negativních zkušeností, které může dělnické hnutí v budoucnu využít.
Pod vedením ND nebudeme překvapeni, když uvidíme SYRIZU a její oportunistické úsilí znovu
se „sjednotit pravicově“ a zaútočit na stranu.
5) KKE dokázala, že podá ruku každému, kdo jde cestou třídní pravdy, háji myšlenky a hodnoty
socialismu - komunismu, je proti kapitalismu - imperialismu, proti válce. KKE bude pokračovat v
každodenních bojích a zvýšíme propuknutí odporu a protiútoku zakořeněném na každém
pracovišti. Našim úsilím je rozšířit stranu o nové mladé bojovníky a bojovnice, rozvíjet sociální
alianci samostatně výdělečně činných osob, samostatně výdělečně činných farmářů, vědců,
umělců, lidí v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sportu. Budeme se všemi dostupnými
prostředky usilovat o naplnění politického programu KKE, který reaguje na bezvýchodnost
kapitalistického způsobu výroby a je naději pro vytvoření nové socialistické-komunistické
společnosti.
6) Je pozitivní, že zločinecký nacistický Zlatý Úsvit ustupuje ještě více co se týče počtu hlasů a
zůstává mimo parlament. Nepodceňujme ovšem skutečnost, že síly, které jej vytvořily, drží
nacistický režim jako rezervu, a také skutečnost, že některé hlasy se přesouvají na jiné
buržoazní strany se související ideologii jako je Elliniki Lisi (Řecké Řešení). Posílení naši strany
je nezbytným předpokladem pro odrazování a úplné oddělení takových sil, protože jsme jediná
strana, která oponuje systému. KKE se vždy důsledně stavěla proti takovým silám, netolerovala
je, nehrála hry a nelovila v zakalených vodách nacionalismu jako ostatní strany.
7) Hlasy pro KKE budou uloženy na všech pracovištích, ve všech čtvrtích, ve školách, a stanou
se silou, která zabrání novým opatřením, stanou se obecně novým protiútokem označujícího
skutečného viníka, s cílem ulevit dělníkům, nezaměstnaným, důchodců, mládeži, z nichž všichni
vytvářejí sociální bohatství, ale trpí, protože jejích potřeby nejsou uspokojeny. Víme, že těžké
časy ještě neskončily. Pohádky „post memoárové éry“, „ spravedlivý a udržitelný rozvoj pro
všechny", nebo „prosperující růst" se netýkají každodenního života lidí. V následujících dnech se
opět přihlásí kapitalistická konkurence a vykořisťování vyplývající z trvalých memorand EU a
které vedou k většímu bankrotu lidí. Tuto strategii má SYRIZA s ND, spolu s PASOK/KINAL a
MERA25. Nové podmínky vyžadují uspořádání širokého ideologicko-politického protiútoku, který
osvětlí, že existuje způsob svržení systému vykořisťování. Nová vláda je již připravena plnit
kapitálové požadavky na nová drastičtější opatření na podporu její ziskovosti. Následně bude
praktikovat stejnou politiku jak v domácí tak i v zahraniční politice, ale také se aktivně účastnit
imperialistického plánování v regionu s nebezpečnými závazky vůči NATO a USA, na nichž se
dohodli v EU. KKE bude bojovat ze všech sil uvnitř parlamentu i mimo něj pro potřeby pracujících
lidí a proti toku nových iluzi, které SYRIZA a ostatní strany kapitálu budou zasazovat. Povede
organizovány boj dělnické třídy proti jednotnému kapitálovému útoku ze strany EU a NATO.
Uspořádá protiútok s cílem otevřít cestu pro skutečné svržení s dělnickou třídou u moci. Reakce
a účast lidových vrstev k této pozvánce KKE je nejlepším a nejpodstatnějším hlasem důvěry v
jejích síle a v jejích prospěch.
Úterý 9.července 2019, Ústřední výbor KKE
Zdroj: www.rizospastis.gr, Překlad: Tomas Candulas
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