
 
 

 
 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
VIII. ro čník 

 
 

  Havířovští komunisté p řed vrcholným jednáním svých 
stranických orgán ů  

 
Začíná podzim roku 2019. Před námi je období, které je poznamenáno výročními členskými 
schůzemi a přípravami ke stranickému sjezdu na jaře příštího roku.  

Bude to období náročné především pro stranické funkcionáře. V říjnu a listopadu proběhnou 
v základních organizacích strany výroční členské schůze, v prosinci městská konference a 
v lednu příštího roku pak okresní stranická konference. Na těchto stranických jednáních budeme 
volit své zástupce do všech stranických orgán ů, současně budeme navrhovat naše 
zastupitele do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje pro volby příštím roce.  

Přesto, že život přináší nové úkoly, nelze se dívat jen na to, co bylo, ale je třeba pracovat 
s volebním programem a napřít úsilí na jeho naplnění, aby občané, a to nejen naši voliči, věděli, 
že jsme tu s lidmi pro lidi.   

V našich podmínkách to bude klást velké nároky na předsedy a funkcionáře základních 
organizací. Složení členské základny jednotlivých organizací je mnohdy velmi odlišné v závislosti 
na zaměstnání, věkovém složení a zdravotním stavu členů. Jde o to, abychom do orgánů strany 
vybrali ty nejlepší, jaké máme. Vedle zkušených organizátorů stranického života je potřebné 
vyhledávat i nové, mladší, nadějné funkcionáře. U těch nových se nenechme odradit tím, že se 
někdy výsledek nedostaví okamžitě. Důležité je hledat pro mladší členy uplatnění na tom úseku, 
který je jim profesně blízký a naplňuje jejich představy o stranické práci.  

KSČM je stále masovou stranou s nejv ětší členskou základnou a organiza čním 
uspo řádáním na demokratických principech . V současné době žádný jiný politický subjekt u 
nás v tomto rozsahu demokratické principy neuplatňuje. Jde o to, abychom to uměli využít v 
dobrém slova smyslu ku prospěchu strany.  

Věříme, že k výběru lidí do všech orgánů strany přistoupíme s největší možnou vážností a 
odpovědností. Jde přece o to, abychom dobré jméno havířovských komunistů udrželi a rozvíjeli.   

Politicky pracovat pro spravedlivější společnost a sociální spravedlnost není v současných 
podmínkách snadné. To ale neznamená, že složíme ruce do klína . 

Proto je důležité, abychom se společně dokázali zmobilizovat a pak se nám to podaří.  

Danuše Holeksová, místopředsedkyně MěV KSČM 
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Pawlas (KSČM): Finanční udržitelnost systému znamená rovné 

právo na dostupnost zdravotní péče 
 
Výňatek z projevu  na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 12. září 2019 k informaci 
ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví  
……………… 
Odbory v rámci krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví nyní začaly s protestními akcemi 
spojenými s peticí podobně jako Děkujeme, odcházíme z let 2010 a 2011. Trvají na slibu 
desetiprocentního navýšení mezd, potom by bylo třeba navýšit i platby od pojišťoven o šest 
procent, daném vládou v minulém volebním období. Ministerstvo zdravotnictví chce navyšovat 
jen o tři procenta, s tím, že nyní je třeba dát peníze do rozvoje nemocnic. Ani slibovaná tři 
procenta nemusí zdravotníci v nemocnicích ve skutečnosti dostat. Vzhledem k očekávané 2,5 
procentní inflaci a dluhům z minulosti. 
KSČM podporuje požadavky zdravotnických odborů a zaměstnavatelů a z výše uvedených 
důvodů požaduje, aby pan ministr zdravotnictví odpověděl na následující otázky a předložil 
Poslanecké sněmovně návrhy opatření na systémové řešení tak, aby bylo právo občanů České 
republiky na kvalitní a dostupnou zdravotní péči skutečně naplňováno. 
Otázka číslo jedna  je, jaký koncept finančního zabezpečení chce zvolit Ministerstvo 
zdravotnictví v dlouhodobém horizontu pro zajištění kvality teritoriální a finanční dostupnosti 
zdravotní péče na území České republiky, zejména v regionech, kde hrozí nebo tato péče již 
zjevně chybí, jakým způsobem chce ministerstvo zajistit financování rozvoje základní sítě 
ambulantních lékařů a lůžkových zdravotnických zařízení, s přihlédnutím k regionálním 
specifikám? 
Za druhé , jakým způsobem zajistí Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobou stabilitu dostupnosti 
léků, které sice mají být povinně dostupné v lékárnách, ale jejichž opakované výpadky, a to i u 
závažných diagnóz, se objevují stále častěji? 
Za třetí, jaké kroky podnikne ministerstvo v krátkodobém a dlouhodobém horizontu pro 
stabilizaci personálního obsazení jednotlivých stupňů poskytování zdravotní péče, omlazování 
zdravotnického personálu, středního a lékařského personálu a nezbytné investice pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví? 
Za čtvrté , jakým způsobem je zajištěno, aby finanční prostředky z Evropské unie, které mají být 
směřovány do sektoru zdravotnictví, byly účelně využity? 
Za páté , jak chce ministerstvo řešit situaci s nedostatkem kvalifikovaných zdravotnických 
pracovníků? 
Za šesté , jak má Ministerstvo zdravotnictví připraveno řešení k urychlenému zvýšení počtu lůžek 
v následné péči a také lůžek pro seniory s regionální dostupností? 
Za sedmé.  Má Ministerstvo zdravotnictví vypracovanou objektivní analýzu stavu personálního a 
přístrojového vybavení a technického stavu zdravotnických zařízení, ať už je zřizovatelem stát, 
kraj či jiné subjekty? 
 
Je to mnoho otázek, na které bychom my poslanci rádi znali odpovědi, protože péče o pacienty v 
České republice, věřím, je na dobré úrovni, ale vždy jsou rezervy. A to, co jsem zde přednesl, má 
relevantní základ a já vás, pane ministře, žádám, abyste zodpověděl na tyto otázky. 
 
Celý projev našeho poslance čtěte na našich stránkách – Poslanec P ČR  
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Aktuální informace ze zastupitelstva  

23. 9. 2019 
 
Po dvouměsíční pauze se v odpoledních hodinách sešli zastupitelé 
v KD Radost k projednání předložených 63 bodů. Jednání se 
zúčastnil i senátor Ing. Petr Vícha (ČSSD). 

Naši zastupitelé měli hlavně připomínky k bodu „Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města 
Havířova pro rok 2019“. V období od 15. 7. do 31. 8. 2019 probíhalo hlasování o jednotlivých 
návrzích v elektronické podobě. Hlasování bylo anonymní a každý občan měl k dispozici tři 
kladné a jeden záporný hlas. Elektronické hlasování zajišťovala společnost Agora CE, o.p.s. 
Zvítězily tyto projekty: Pohybem ke zdraví (Bludovice), Zpevnění příjezdové komunikace 
(Šumbark), Havířov stále v květech (květinové louky - Město) a Pumptrackové hřiště (Podlesí). K 
tomu vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko  s dotazem: „Zajímalo by mě, kdo vybíral 

společnost Agora a kolik město za to zaplatilo a zda bylo 
relevantní, aby občané v dotazníku museli uvádět pohlaví, věk a 
bydliště. Myslím si, že bude i hosty zajímat, kolik toto stálo a zda 
je možné odpovědět hned a ne písemně“. 

Na to zareagoval neuvolněný primátor Josef Bělica (ANO): 
„Odpovíme písemně“. 

Bezprostředně na to vystoupila paní Kasalíková z ekonomického odboru magistrátu a uvedla, že 
cena, kterou město zaplatilo, byla 22 000 Kč. S odpovědí byl náš klub spokojen a proto jsme 
neměli další připomínky. 

Bez odezvy se neobešel ani bod „Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019“.  Na paní 
náměstkyni Feberovou (ČSSD) měla dvě otázky naše zastupitelka Markéta Fiká čková   

1. Ve volebním programu ČSSD na rok 2018 - 2022 jste měli uvedeno a teď cituji: “Objekt bývalé 
ZŠ Mánesova přebudujeme na domov pro seniory“. V prosinci 2018 jste na svém Facebookovém 
profilu veřejně oznámila a budu opět citovat:  

„Dnešní schůzka v Poslanecké sněmovně s ministryní Maláčovou a panem poslancem Hanzlem 
ohledně financí pro domov na ulici Mánesově“, konec citace. Už jsme se ale nedozvěděli, jak 
toto jednání dopadlo.  

2. Pokud dojde k demolici bývalé ZŠ Mánesova, jaké má do budoucna město záměry s tímto 
lukrativním pozemkem? “ 

Paní náměstkyně Feberová byla očividně otázkami překvapená a z její odpovědi vyplynulo, že 
nemluvila s paní ministryní Maláčovou, nýbrž s její asistentkou a o panu Hanzlovi nepadlo ani 
slovo. Upozorňovala na finanční náročnost projektu a že písemné vyjádření město zatím 
neobdrželo. 

Na druhou otázku odpověděl pan náměstek Niemiec (KDU-ČSL): „To jste řekla správně, že je to 
lukrativní pozemek. Město ho rozhodně neprodá pod cenou, chceme ho využít k sociálním 
účelům“. Do rozpravy se přihlásil i primátor Bělica (ANO): „My ho nemáme v plánu prodávat, ani 
nemáme nabídky odkoupení, chceme ho využít ve prospěch občanů“. 

V hlasování o tomto bodu jsme se zdrželi. KSČM bude dále sledovat, jak se bude vyvíjet osud 
bývalé základní školy na ulici Mánesově. 

K ostatním bodům neměli zastupitelé za KSČM žádné závažné připomínky. 

Markéta Fikáčková, zastupitelka  

Anotace:        Modulární pumptrack je jedinečný typ dráhy s vlnami a klopenými zatáčkami, který využívá 
jako hnací sílu k pohybu jezdce na kole, koloběžce, skateboardu a inline bruslích „pumpování“ (nahoru a 
dolů) namísto šlapání a odrážení. 
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Tradiční setkání členů KSČM  zase potěšilo 

MěV KSČM v Havířově již několik roků zve na setkání  členy a členky strany, kteří vzpomínají 50, 
60, 70 let od svého vstupu do strany. Letos se akce uskutečnila v pondělí 16. září a zase byla 
úspěšná. 

Setkání zahájil místopředseda MěV s. Stanislav 
Mlčák, přítomní si poslechli krásnou báseň, o které 
její recitátorka říká, že je právě jen pro ně. Jmenuje 
se totiž  „Těm, co zůstali“. 

Za věrnost straně, práci pro ni, poděkoval 
místopředseda OV s. Jan Charvát a poslanec 
Parlamentu Daniel Pawlas, všechny jubilanty potěšila 
hezká květina. 

Při malém občerstvení se pak všichni velmi dobře 
pobavili. Vzpomínali na svůj vstup do strany, 

připomněli také, co jim práce pro ni dala, čemu se v ní 
naučili. Ozvalo se, samozřejmě, i politování, že se 
postavení strany tak změnilo, že její práce a zásluhy 
se ztrácejí a komunistům se stále jen vyčítá, co 
špatného se za jejich vlády stalo, ať je to nebo není 
pravda. 

Velmi hezký byl příspěvek soudružky Bronislavy 
Nyklové, která připomenula, že levice dostávala své 
hlasy hlavně v období, kdy bylo zle, na to dnes lidé - 
zvláště ti mladí, úplně zapomínají. To potvrdil  ve 

svém příspěvku i poslanec Daniel Pawlas.  

Obdivovali jsme aktivitu a elán nejstaršího přítomného soudruha 
Arné Šrámka. Mohl by je předávat mnohem mladším lidem. O jeho 
rodinném jubileu nesmíme mluvit, ale přesto moc, moc 
blahopřejeme. 

Bylo to velmi příjemné dopoledne, některým se vůbec nechtělo 
odejít, ale už zase čekala další práce. Na závěr ještě pochválil 
činnost MěV místopředseda OV s. Jan Charvát, který poděkoval za 
krásnou tradici. Nikde jinde se snad něco takového ani na našem 
okrese nedělá. 

 

Marie Kročková 
foto: D. Holeksová     
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Hrdina našeho regionu  

kpt. Rudolf Jasiok 

  

Dne 30. září uplynulo již 75 let ode dne, kdy asi 300 metrů 
od hranic naší vlasti padl v boji za svobodu kpt. Rudolf 
Jasiok. 

Narodil se 8.  února 1919 v Dolní Suché, dnes součásti 
města Havířova. Jeho otec pracoval jako horník na blízké 
šachtě. V době, kdy u nás vypukla hospodářská krize a 
práce nebyla ani na šachtách, přišel na Ostravsko 
náborář, který hledal pracovníky pro doly v SSSR. Třináct 
havířů, mezi nimi i Jasiok, podepsalo smlouvu a odjelo se 
svými rodinami do Luganské oblasti. Ta jim svými 
šachtami i těžkým průmyslem připomínala rodné 
Ostravsko. 

Rudolf absolvoval místní desetiletku a začal studovat chemickou průmyslovku  v Sovětském 
svazu v Rostově. 

Když v červnu 1941 byl Sovětský svaz napaden Německem, pracoval jako dělník v dřevařském 
závodě, ale hned další rok odjel do Buzuluku, kde se formovala československá vojenská 
jednotka. Tam úspěšně absolvoval kurz telegrafistů a dostal hodnost svobodníka. 

Po absolvování tankového učiliště se stal velitelem jednoho z prvních tanků  T – 34. V mnoha 
bitvách se projevil jako odvážný, pohotový, byl pověřován  nejsložitějšími úkoly. Jako velitel roty 
se pečlivě staral  o výcvik nových příslušníků. 

Se svým tankem se probojoval až na dohled našich státních hranic, tam však i se dvěma členy 
posádky zahynul. 

Dne  1. října 1944 byl in memoriam za statečnost povýšen do hodnosti nadporučíka, 1. února 
1946 do hodnosti kapitána. Obdržel Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR, Vojenský řád bílého lva, 
Sokolskou a Dukelskou pamětní medaili, Sovětský řád Vlastenecké války I. a II.stupně, Řád 
Rudé hvězdy. 

Pamětníci vysoce cenili jeho lidský i vojenský profil.  

Do své vlasti se již  nevrátil, ale jeho jméno zde zůstává. V Havířově – Prostřední Suché je 
základní škola, která nese jeho jméno – ZŠ  Kpt. Jasioka. V Havířově pracuje Levicový klub žen, 
který nese jméno jeho maminky Františky Jasiokové.  Při jeho životních výročích delegace 
členek LKŽ  a ZO KSČM  pokládá květiny k pamětní desce, která je ve vestibulu školy kpt. 
Jasioka. 

Marie Kročková 
foto: D. Holeksová 
 

Poznámka redakce:  Je smutné, že u pam ětní desky tohoto hrdiny našeho m ěsta se 
zástupci vedení Haví řova sešli poprvé a naposledy p ři jejím odhalen í. 
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Vzpomínáme: 

Před 40 lety zemřel skutečný hrdina: generál Ludvík 

Svoboda, který osvobodil Československo 
Zveřejněno: 21. 9. 2019 7:04  - SKRYTÁ PRAVDA 

Hrdina, který nastavoval svůj život, abychom my, 
naše děti a vnoučata mohli žít. A zatímco vrahům 
Mašínům se staví pomník, jednomu z největších 
hrdinů naší vlasti se dostává urážek a špíny. 
Dokonce je zákaz si toto jméno připomínat. Jedním 
z důvodů je jeho jmenování do generálské funkce 
maršálem Koněvem. (Co se děje dnes všichni víme) 

A další důvod? Po boku Rudé armády osvobozoval 
Evropu, koncentrační tábory a dokonce střílel do 
těch hodných Němců, co posílali lidi do plynu. Tak to 

skrytě vysvětlují Evropské hodnoty a dnešní zločinná propaganda. 

A oficiální „Paměť národa“ ani nepošle zdravici. Na tyto lidi, hrdiny České republiky 
(Československa) je třeba zapomenout, vymazat z učebnic, a místo nich tam dát vrahy 
Mašíny a možná přijde doba, kdy budeme slavit Adolfa Hitlera. Ale s tím se my, slušní lidé 
do konce života nesmí říme!  

Nikdy nezapome ňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak t ěžce a za cenu velikého úsilí 
a velkých ob ětí našeho a zejména sov ětského lidu jsme ji dobývali zp ět. 

Ludvík Svoboda  

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho jediný syn Miroslav byl ve svých 
necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba 
bratři Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard Stratilovi a Svobodův synovec Jan Doležal. V 
koncentračním táboře Ravensbrück byla zavražděna Anežka Stratilová, matka Ireny 
Svobodové. Dalších 15 členů z obou rodin manželů Svobodových bylo tři roky vězněno v 
internačním táboře ve Svatobořicích na Moravě. 

Naše generace od padesáti let výše slyšela hrdinné příběhy tolikrát od útlého dětství, že jsme 
slyšet nechtěli a naslouchat odmítali. Bylo toho moc. Nyní se nám to vrací. 

A my, naše generace, jsme bohužel zapomněli. 
Jaký je to obrovský rozdíl mezi našimi dnešními bojovníky v NATO za peníze a hrdiny, kteří 
nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové od rodin, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky, 
kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi . Přesto si máme více vážit dnešních vojáků, kteří 
kdesi pro kohosi  slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo naši vlast pro nás, 
naše děti a vnou čata vybojovali zp ět a vlast nám vrátili!  

Ludvík Svoboda zemřel přesně před 40 léty: 20. září 1979 po sérii mrtvic a mozkových příhod. 
Irena Svobodová ho následovala za deset měsíců 17. července 1980.   

A vzkaz vám mladým:  zde máte jak na dlani, co skutečně dělá současná evropská 
propaganda a totalita. Je dnes už horší, než údajná totalita v době KSČ. Tenkrát byla úředně, 
ale lidé říkali, co chtěli. Dokonce i Hrušínský a další dnešní cenzoři měli volnou ruku a mohli 
hrát. Dnes se snaží z paměti vymazat vše české , na co jsme byli právem hrdi. Ale Pravda 
vítězí! Vždy. I když těžce.  
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Informace pro vás: 

 

Seniory v regionu chrání další 3000 hlási čů 

Moravskoslezský kraj zakoupil hlási če požáru a detektory oxidu uhelnatého za více než 1  
a půl milionu korun. Zdarma je získají senio ři starší 65 let, kte ří bydlí v Moravskoslezském 
kraji. Tato akce navazuje na úsp ěšný projekt z roku 2017, kdy kraj pro seniory nakou pil 
1100 hlási čů. 

„Díky t ěmto moderním hlási čům zvyšujeme bezpe čnost našich ob čanů. Jsem rád, že 
hlási čů v domácnostech p řibývá. Rozdává je nejen Moravskoslezský kraj, ale t aké 
jednotlivé obce a m ěsta. V minulém roce díky hlási čům vyrazili moravskoslezští hasi či 
k celkem 97 p řípadům, s nadsázkou lze říci, že je to skoro stovka zachrán ěných lidských 
život ů. V lednu tohoto roku bylo takových výjezd ů už 15. Jsem p řesvědčený, že má nákup 
těchto za řízení velký smysl,“  uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upřesnil, 
že kraj po řídil 1390 kus ů hlási čů požáru a 1690 detektor ů oxidu uhelnatého. 

Hlásiče kraj distribuuje prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Společně, která provozuje 
většinu Senior Pointů v regionu. „Senioři se na hlásiče chodí velmi často ptát. Když jsme je měli 
před rokem, vydali jsme je během několika dnů. Na další várku lidi opravdu čekali, zájem mají 
hlavně o detektory na CO. Ty si odnášejí hlavně domkaři. Lidé z bytů častěji dostávají hlásiče 
požáru. Jsou za ně moc rádi, říkají, že se doma cítí mnohem bezpečněji,“ řekla předsedkyn ě 
Krajské rady Senior ů České republiky Zlatuška Paršová , která je zároveň asistentkou ve 
frýdecko-místeckém Senior Pointu. 

„Kdyby si měli senioři kupovat hlásiče sami, dopadlo by to s největší pravděpodobností tak, že by 
doma žádné neměli. Jedno takové zařízení může stát i patnáct set korun a to není málo. Proto 
chceme starší občany podpořit i touto cestou. Stačí, když se zastaví do jednoho z 12 Senior 
Point ů, které v kraji fungují. Musí mít s sebou ob čanský pr ůkaz a vyplnit p říslušné 
předávací protokoly,“  uzavřel náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Ji ří Navrátil  
s tím, že celkové náklady na pořízení hlásičů přesály 1,6 milionu korun. 

 

Senior Pointy v Moravskoslezském kraji: 

Frýdek-Místek:  Křížový podchod; středa 8:00 až 16:00 hod. 

Ostrava: U Tiskárny 1; pátek 8:00 až 16:00 hod., tel. 596 104 222 (u hlavního nádraží v Přívoze) 

Karviná:  V Aleji 433/5a; čtvrtek 8:00 až 16:30 hod. 
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1.     říjen – Mezinárodní den seniorů 

se slaví již od roku 1998. A proč právě říjen? Možná proto, že 
tento měsíc je podzimní měsíc a že tak tento říjnový den 
znázorňuje začátek podzimu života. 

Hlavně je to ale den, který by měl být oslavou všeho, co senioři 
přinesli a stále přinášejí dalším generacím. Jsou to zkušenosti, 
láska, domov, výchova. Bohužel se díků starší generace někdy ani 
nedočká. Jsme stále více svědky toho, jak se vztah naší společnosti ke starším lidem mění. 
Nejsou vzácné názory, že starší se mají nejlépe, mají stále různé výhody, zvyšuje se jim 
důchod a podobně. Mladí si vůbec neuvědomují, že dnešní senioři celý život poctivě 
pracovali  a svůj důchod tedy pobírají právem, že si zaslouží poděkování, úctu, lásku a 
v případě potřeby i laskavou péči. 

Přejeme tedy všem svým členkám a členům, kteří se již mezi seniory počítají, aby nejen tento 
den v roce – Den seniorů, ale každý den, mohli prožívat ve zdraví, klidu, spokojenosti, 
obklopeni láskou svých bližních. 

      Marie Kročková, tisková komise   

 
 

 

Další – poslední  zasedání ZMH v roce 2019  

16.12.2019 

Zasedání jsou ve řejná. 
Program je vždy nejpozd ěji 10 dn ů před konáním zasedání zastupitelstva vyv ěšen na 
elektronické ú řední desce magistrátu: havirov-city.cz 

Pojďme se podívat, jak jednají a v čí prospěch hlasují zastupitelé 

 

 
 
 
 

Čest památce národního umělce  
Karla Gotta 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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