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

Ženám českým
8. březen - MDŽ
Ženy české, matky české!
Slib si dejme a v něm stůjme:
pro blaho své drahé vlasti
všecky síly obětujme!
Nejen muž bud hrdý na to,
že dá všecko pro svou vlast;
vzhůru, ženy, my též chceme
na oltář svou oběť klást.
…………
Ženy české, matky české!
Jediná nám budiž slast
vychovati naše děti
pro tu slavnou, drahou vlast.

Božena Němcová
(200 let od narození)

Jan Amos Komenský
„Kdo myslí rok dopředu,
seje obilí.
Kdo myslí pět let dopředu,
sází stromy.
Kdo myslí na budoucnost,
vychovává děti.“

28. březen – Den učitelů
(* 28. 3. 1592)

Informace z jednání Zastupitelstva města Havířova
Dne 24. 2. 2020 proběhlo další, již 12. zasedání zastupitelstva. Na tomto jednání byli přítomní
také hosté: pan senátor Petr Vícha (ČSSD), zástupci Policie ČR, Městské policie a velitelé
profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému.
V úvodu, při schvalování programu, vystoupil Martin Rédr (Piráti), který navrhl doplnění
programu o bod (Zrušení usnesení zastupitelstva č. 349 ze dne 27. 1. 2020), který se týká jeho
odvolání z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva. K tomu uvedl, že si není vědom
porušování Jednacího řádu a Statutu KV, které bylo důvodem pro jeho odvolání na minulém
zastupitelstvu, a proti tomuto nařčení se nemohl ani vyjádřit, protože na něm nebyl přítomen.
Dále vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko, který rovněž požadoval doplnit program o další
bod, kterým by Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Moniky Havlíčkové (KSČM) na členku
KV z pracovních důvodů a schválilo Miladu Halíkovou za členku KV. Po krátké přestávce, kterou
vyhlásil primátor, došlo na hlasování. Program byl doplněn pouze o náš návrh. Návrh klubu
Pirátů, který podpořili i zastupitelé KSČM a někteří další opoziční zastupitelé, však neprošel, což
se dalo předpokládat.
Jedním z bodů programu bylo vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území
Havířova za rok 2019, ke kterému byli přizvání i představitelé Integrovaného záchranného
systému. K tomuto bodu vystoupila Milada Halíková, která konstatovala pozitivní vývoj v této
oblasti a poděkovala zástupcům všech složek integrovaného záchranného systému za dobře
odvedenou práci pro občany města.
Jako každý rok i letos se na zastupitelstvu schvalovaly návrhy, které jednotlivé komise Rady
města předložily k udělení ocenění a ceny města Havířova za rok 2019. K tomuto bodu
vystoupila Soňa Ryšánková Dosedělová (KSČM), která řekla: „Náš klub nemá zastoupení v
Kulturní a letopisecké komisi RMH a všimli jsme si, že jste zamítli návrh na ocenění paní Věry
Ptákové, která je uměleckou vedoucí folklorního souboru Havířovské babky a doprovází je na
akordeon. Vedla i dětské soubory Na notečku a Kamarády ZŠ v Havířově. Havířovské babky
obdržely v roce 2002 Cenu města jako celek a ne jako jednotlivci. Ocenění by měl dostat i Klub
učitelů seniorů, jejichž členové reprezentují Moravskoslezský kraj již 25 let. V poslední době se
angažují čtením pro děti v nemocnici pod názvem „Počteníčko s babičkou“. Paní Věra Ptáková i
Klub učitelů seniorů by měli dostat ocenění v kategorii za celoživotní přínos“. Tento návrh ale
bohužel neprošel. Se zajímavým poznatkem o střetu zájmu primátora pana Bělici a počtu
oceněných sportovců z oddílu Karate Havířov, který vede manželka primátora, vystoupila
zastupitelka Darja Tomaniecová Škutová (SPD).
A přišel čas na vystoupení občanů a interpelace zastupitelů.
Karel Žák (KSČM), který je rovněž členem Kontrolního výboru, poukázal na jeho současnou
činnost. Uvedl: „Nezkušenost z kontrolní činnosti a neznalost zákona některých členů vedla k
názoru, že kontrolnímu výboru údajně nepřísluší řešit stížnosti občanů. Podal jsem proto dotaz
na Ministerstvo vnitra. Současnému předsedovi KV Jakubovi Chlopeckému (ANO), který celou
aféru v KV vyvolal, nedalo ministerstvo za pravdu. Odvolaný předseda Martin Rédr neměl
problém se zákonem ani s Jednacím řádem a Statutem KV“.
Vystoupila i Markéta Fikáčková (KSČM): „V usnesení rady dne 10. 2. 2020 v bodě
1726/36RM/2020 týkající se MRA jsem se dočetla a teď cituji: „Doporučení dozorčí rady
společnosti proplatit jednatelům společnosti mimořádnou odměnu za práci v roce 2019.“ V
článku idnes.cz ze dne 16. 4. 2019 uvedla mluvčí města Jana Kriš a opět cituji: „Havířov však
úvěrem na opravu domů a bytů nehodlá zatěžovat městský rozpočet na úkor rozvoje v jiných
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oblastech, proto bude úvěr splácen výlučně z vybraného nájemného“ konec citace. Na základě
toho začalo platit skokově navýšení nájemného od 1. 7. 2020. Selský rozum mi říká, nemám
nazbyt, když si půjčuji, pak nemám ani na vyplácení mimořádných odměn. Všechny
přítomné by jistě zajímalo, za co konkrétně by měli dostat jednatelé společnosti MRA
mimořádnou odměnu? Na to reagoval pan Róbert Masarovič (ANO), kterému jsem zřejmě šlápla
na „kuří oko“, protože je jedním z jednatelů společnosti MRA. Proto v jeho arogantním a
antikomunistickém projevu nechyběly osobní urážky a nekritická samochvála. Přímou odpověď
na otázku, čím si odměny zasloužili, jsme nedostali. Zato občané sedící v sále se dočkali
přednášky na téma třídního boje z úst pana Masaroviče. V čase výročí Vítězného února je
možno s povděkem kvitovat „znalost“ jednoho z významných představitelů Hnutí ANO v
Havířově, co je to třídní boj, a na které straně barikády se Hnutí ANO nachází.
Eduard Heczko na to reagoval poznámkou, že přítomní občané právě mohli vidět, jaký je
způsob jednání představitelů Hnutí ANO.
V interpelacích vystoupila Milada Halíková s dotazem, zda vedení města jedná s Muzeem
Těšínska, které hodlá uzavřít svou pobočku na Pavlovově ulici, o možnosti převzetí této expozice
městem, případně o dalším využití uvolněných prostor. Náměstkyně primátora Jana Feberová
(ČSSD) uvedla, že jednání jsou vedena, ale dosud neukončena. Budeme si muset počkat až na
písemnou odpověď.
Další velkou debatu vyvolalo projednávání dotací ve sportovní oblasti. Opoziční strany včetně
našich zastupitelů nesouhlasí s protekčním rozdělováním dotací a to výhradně do klubů,
které vede manželka pana primátora Jana Bělicová nebo jeho známí. Od primátora Josefa
Bělici jsme dostali jen odpověď, že vše se řešilo na sportovní komisi a on se k tomu dále nebude
vyjadřovat. Zapomněl však sdělit, že sportovní komise se musela k tomu sejít i po druhé a
revokovat část původního usnesení. Významná byla vystoupení předsedy Sportovního klubu
karate Budo Havířov pana Franty a rodičů dětí z tohoto klubu. Poukazovali na neadekvátní
přidělování dotací pro jejich klub a klub Karate Havířov. Při přibližně stejném počtu členů (Karate
Havířov 169 členů a Budo Havířov 144 členů) dostane Karate Havířov 280 tis. Kč a Budo
Havířov jen 50 tis. Kč. Toto krácení odůvodnili pan primátor a pan uvolněný radní pro sport
Daniel Vachtarčík (HPH) zneužitím dotací pro Budo Havířov v roce 2018 k politické propagaci. K
tomuto vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko, který poukázal, že za to byly kráceny dotace
pro Budo Havířov již v roce 2019 a že nelze je trestat i v roce 2020. Proto podal návrh, aby se
dotace pro Budo Havířov zvýšila o 200 tis. Kč na celkovou výši 250 tis. Kč. To samozřejmě
neprošlo, pouze se ukázalo, kdo a jakým způsobem vládne v Havířově.
V závěru se pak dostal na pořad jednání i námi doplněný bod „Změna ve složení Kontrolního
výboru“. Naši společnou snahou opozice bylo opět vrátit aspoň za člena KV, klubem Pirátu
navrženého Martina Rédra, ale to koalice neschválila. Prošel pouze náš návrh na doplnění KV
Miladou Halíkovou za odstoupivší Moniku Havlíčkovou, a to kupodivu jednomyslně všemi
přítomnými zastupiteli.
Závěrem k jednání Zastupitelstva možno říci, že to nebylo pouze o mačkání hlasovacích
tlačítek. K některým bodům se vedla široká rozprava, ve které kromě vedení města
vystoupilo minimum koaličních zastupitelů. Vrcholem bylo vystoupení pana Róberta
Masaroviče, které bez povšimnutí nechal pan primátor, jinak velice striktně vyžadující
dodržování Jednacího řádu a slušné chování přítomných zastupitelů a občanů města.
Markéta Fikáčková, zastupitelka
Ing. Eduard Heczko-předseda klubu zastupitelů KSČM
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Havířov z pohledu občanky města …
Zpovzdálí jsem tak trochu sledovala zasedání současných
zastupitelů a jejich rozhodování. Je mi jasné, že ať už má opozice
jakýkoli návrh, tak jen proto, že návrh podal opoziční zastupitel,
se toto neschválí. Ale to je dlouhodobý problém.
Chtěla bych poděkovat bývalým náměstkům pro sociální
rozvoj. Tato funkce většinou obsahovala sociál, školství, kulturu
a sport, takže 4 v 1. Děkuji tedy p. Zedníkové, Feberové,
Vachtarčíkovi, Pawlasovi, Bujokovi, Novákovi, Svěrákové,
Tesarčíkovi, Slavíkovi a Halíkové za to, že ty čtyři obory v jednom
zvládli. Pokud jsem někoho nejmenovala, tak se moc omlouvám. Tito náměstci, ať už byli ve
funkci rok nebo čtyři i více, to zvládli řídit v jedné osobě a za mzdu jednoho náměstka, která se
pohybovala od cca 5.000 Kč v roce 1990 do cca 67.000 Kč v roce 2018. Je to hromada peněz,
ale tato funkce opravdu byla velmi náročná. Za to jim moc děkuji a vážím si jich.
Po komunálních volbách máme další dvě nové funkce a rozdělenou práci jednoho náměstka na
tři osoby, a to i přesto, že velká část sociální problematiky byla přesunuta na Úřad práce,
(náměstkyně pro sociální oblast - ANO, náměstkyně pro školství a kulturu – ČSSD,
uvolněný radní - náměstek pro sport - HPH).
K tomuto rozhodnutí mohly vést dva důvody: buď nezkušenost nové náměstkyně, nebo ten druhý
a pravděpodobnější, jak se říká „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Aby koalice hlasovala
stejně jako ANO, tak jim dáme náměstka a uvolněného radního, potažmo „prachy“ a máme to
jisté. Od roku 2020 je navýšení odměn a za tuto funkci je odměna cca 80.000 Kč měsíčně.
Vážení spoluobčané, tato „sranda“ nás obere o cca 11 milionů korun za funkční období.
Takže na rekonstrukci tak potřebného domova seniorů na „Mánesovce“, na dopravu zdarma, na
odpady zdarma, které nám slibovaly strany na předvolebních billboardech nejsou peníze. Ale na
umělé udržování politických kamarádíčků peníze máme. Je to smutné, ale bohužel, takto to u
nás ve městě funguje.
Vím, že se jedná o peníze z jiné hromady, než jsou investice. Faktem je ale to, že tímto obíráme
státní kasu a státní peníze jsou nás všech.
Nemohu taky opomenout našeho pana primátora. Pán primátor sice velkoryse oznámil, že je
ve funkci neuvolněný. Mnoho z nás to chápe jako, že nebere žádný plat za tuto funkci. Opak je
pravdou. Plat neuvolněného primátora je cca 55.000 Kč. Samozřejmě k tomu má placené další
funkce: funkci krajského zastupitele, poslance Parlamentu ČR, člena dvou výborů poslanecké
sněmovny a jednoho podvýboru PS. Všechny tyto funkce jsou placené z daní nás - občanů ČR.
Na závěr skromná otázka: Je možné zvládnout a poctivě odvádět svou práci v tolika
funkcích a takto důležitých? Na to si musíte odpovědět občané našeho města sami.
Je třeba si uvědomit i to, že naše vláda sice zvyšuje důchody, ale z jakého důvodu? Pokud by je
nezvýšila, tak 50% občanů - důchodců z nájemních bytů by bydlela pod mostem. Rostou ceny
nájmů, potravin a léků. Názor mnoha lidí, že jsou to bohové, protože nám přidali na důchodu, je
velmi mylný. Část jejich hesla „bude líp“ bych doplnila „jak komu“.

Janina Želinská, předsedkyně ZO č. 61
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Krajská konference MSK KSČM
Komunisté Moravskoslezského kraje v pátek
14. 2. 2020 na krajské konferenci hodnotili
svou práci za uplynulé období, včetně
informace
o
činnosti
klubu
KSČM
v Zastupitelstvu MS kraje. V souvislosti
s nastávajícími volbami do zastupitelstva
kraje projednali teze volebního programu a
schválili kandidátní listinu KSČM. Kandidátku
do voleb povede JUDr. Josef Babka.

Konference projednala a schválila hlavní úkoly
KSČM v kraji na období 2020 - 2022 a přijala
Stanovisko k programovým dokumentům, jako
podklad pro jednání XI. sjezdu KSČM.
Soudruh

Josef

Babka

byl

opětovně

zvolen

předsedou Krajského výboru KSČM Moravskoslezského kraje a taktéž byl
potvrzen 15ti členný krajský výbor dle návrhu jednotlivých okresních
organizací. Za OV KSČM Karviná to jsou předsedkyně OV Jana Pohludková
a místopředseda Tomaš Gallík. Tajemnicí KV KSČM je Ivana Kalousková.
Dále byly zvoleny: krajská revizní komise a krajská rozhodčí komise. Náš
okres budou v těchto komisích zastupovat Naďa Matušinská a Josef
Konopka.
Konference taktéž schválila navržené kandidáty pro volby do Senátu PČR VO č. 75 (Karviná) Zdeňku Černínovou, VO č. 72 (část Ostravy a okolí)
Romana Rajského a VO č. 69 (Frýdek-Místek a okolí) Daniela Pawlase.
Krajská konference rovněž schválila „VÝZVUVOLIČŮM K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2020.“ (viz
následující stránka)

Všem zvoleným přejeme mnoho úspěchů v práci a ve volbách.
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VÝZVA VOLIČŮM K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a SENÁTU
PARLAMENTU ČR V ROCE 2020
Rok 2020 je dalším v řadě volebních roků, kdy občané České republiky si zvolí své zástupce do
horní komory parlamentu České republiky – Senátu a nové zastupitelé Moravskoslezského kraje.
Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje projednala a přijala „Teze volebního
programu pro volby do Zastupitelstva MSK“ a rozhodla o složení kandidátní listiny KSČM z těch
kandidátů, kteří jsou připraveni tento volební program prosazovat v orgánech kraje ve prospěch
občanů našeho kraje.
Zastupitelé KSČM prokázali a prokazují, že jsou platnými zástupci levicových voličů bez rozdílu
jejich bydliště ve městech a obcích našeho kraje a vždy v jejich prospěch.
Delegáti krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje vyzývají voliče KSČM a další
levicově smýšlející voliče k podpoře kandidátů KSČM v letošních volbách.Volbou kandidátní
listiny KSČM volíte jistotu zachování dostupnosti veřejných služeb - zdravotních, sociálních i
školských, a to pod veřejnou kontrolou a správou zvolených zastupitelů Moravskoslezského
kraje.
Jasně a negativně se postavíme proti snahám o případné vybudování strategické vojenské
základny USA či NATO na území Moravskoslezského kraje,např. na letišti v Ostravě-Mošnově, a
budeme se bránit i případným krajským referendem k této otázce.
Přijaté teze volebního programu KSČM, které reflektují široké spektrum působnosti a postavení
kraje a jeho orgánů, jsou programem otevřeným k názorům široké veřejnosti a jsme připraveni
na tyto názory a náměty reagovat.
Základní přístup komunistů je dán heslem „S lidmi a pro lidi“ a je našim trvalým závazkem, který
budeme i nadále naplňovat.

Přijďte k volbám a volte kandidáty KSČM jak do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje, tak do senátu ve volebních obvodech ve
Frýdku Místku, městě Ostravě a Karviné.

Delegáti krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje.
V Ostravě Michálkovicích dne 14. 2. 2020
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Pochybnosti mizí, odvolání předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Havířova byl zjevný úmysl podložený
nepravdivými argumenty!
Můj příspěvek navazuje na minulý, kde jsem vyslovil pochybnosti, že odvolání předsedy KV
zastupitelstva v Havířově bylo korektní. Došlé sdělení Ministerstva vnitra potvrdilo, že člen
KV a zastupitel za ANO neměl pravdu a jeho argument před zákonem neobstál. Obvinění
předsedy KV, že porušil své pravomoci a postupoval v rozporu se zákonem, nebylo
pravdivé. Bláhově jsem se domníval, že s ověřenou informací uspěji na jednání kontrolního
výboru a podaří se objasnit, kde odvolaný předseda KV něco porušil.
Kontrolní výbor za rovnovážného stavu 5 členů koalice a 5 členů opozice nepřijal platně žádné
usnesení a odmítl se tak touto záležitostí zabývat. Taky jsme byli poučeni, jak má KV napříště
postupovat, pokud mu občané pošlou nějaký podnět. Hlavně nic nekontrolovat a hned to
předat dál!
Podobně dopadl i odvolaný předseda KV, který chtěl příčiny svého odvolání řešit přímo na
únorovém zastupitelstvu. Jelikož se dalo očekávat, že koalice se nebude chtít tímto zabývat,
ještě před jednáním zastupitelstva jsem předat podnět pro zastupitelstvo města k přezkoumání
odůvodnění, které obsahuje zjevně nepravdivé argumenty. Protože se tato záležitost do
programu zatím nedostala, vystoupil jsem na zastupitelstvu jako občan s následujícím
příspěvkem:
„Vážené zastupitelstvo, vážení hosté, vážení občané, dovoluji si upozornit, že jsem podal
podnět, kterým jsem zastupitelstvo města požádal o přezkoumání důvodů, které vedly k odvolání
předsedy kontrolního výboru. Byl jsem veden snahou, aby se samospráva při svém rozhodování
vyvarovala chyb, které mohou vzniknout v důsledku neověřených informací, z neznalosti zákonů
a z nezkušenosti lidí, kteří se podílejí na činnosti samosprávné působnosti města. Odůvodnění,
kde se tvrdí, že někteří členové KV poukazují na řízení schůzí KV v rozporu s jednacím řádem a
statutem KV svědčí při neexistenci důkazů o porušení jednacího řádu a statutu KV na straně
předsedy KV o nepravdivosti takového nepodloženého tvrzení. Hlavní námitkou bylo tvrzení, že
kontrolnímu výboru zastupitelstva nepřísluší projednávat stížnosti a podání občanů adresované
KV a umocněné vyjádřením jednoho ze zastupitelů na minulém jednání ZMH. Údajně pan
předseda postupoval absolutně mimo zákon, který mu dává pravomoci v rámci kontrolního
výboru. Odkazoval na zákon o obcích s tím, že tam žádné oprávnění kontrolního výboru
k projednávání nějakých petic apod. nevidí, že je to mimo zákon!
Podal jsem proto dotaz na Ministerstvo vnitra ČR, který neshledal problém se zákonností
v oprávnění KV vyřizovat stížnosti a podněty občanů a nedal za pravdu tomuto zastupiteli a
členu KV, nyní novému předsedovi KV. Cituji ze sdělení MV: „K Vámi popsanému problému
spočívající v otázce, zda se kontrolní výbor může nebo nemůže zabývat podněty občanů,
Ministerstvo vnitra uvádí, že nevidí zákonný důvod, proč by kontrolní výbor se nesměl
těmito podněty zabývat, zejména stanoví-li tak v článku 3 odstavce 3 statutu kontrolního
výboru, schváleného usnesením zastupitelstva města Havířova.“
Jako dlouholetý člen kontrolního výboru jsem na základě sdělení Ministerstva vnitra požádal
kontrolní výbor, aby se důvody, které vedly k odvolání předsedy KV, zabýval, ale neuspěl jsem. I
proto jsem se obrátil se svým podnětem na ZMH, který bude projednáván nejpozději v dubnu,
aby měli zastupitelé více informací a byla příležitost důvody objasnit a případně byla sjednána
náprava. Současně, aby to bylo ponaučením pro všechny, kteří to myslí s občany města vážně.
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I zde platí to známé „dvakrát měř, jednou řež!“ Dodržování zákonů a lepší vzájemná mezilidská
komunikace je v zájmu všech. A zákony platí skutečně pro všechny, nejen pro Piráty! V tomto
případě neměl problém se zákonem odvolaný předseda kontrolního výboru, ale ten, kdo si
na něj stěžoval. Myslím, že ve městě existuje řada skutečných problémů k řešení a nemusí se
vytvářet umělé problémy, které odvádí od skutečně práce pro město a jejich občany. “
I komunální politiku dělají konkrétní lidé a tak pro dokreslení situace, která v Havířově nastala,
uvedu pár postřehů z jednání. Primátor nařkl opozici, že se jí nechce pracovat a že
nekomunikuje, pokud jde o předložení návrhu na obsazení postu předsedy z řad opozice.
Opozice samozřejmě pracovat chtěla a chce, ale návrh, aby se na post předsedy KV vrátil
odvolaný předseda, koalice odmítla a stejně tak odmítla i to, aby se stal aspoň členem KV.
Přitom kontrolní výbor je tak paralyzován minimálně do května. A o tom, jak komunikovala
koalice s opozicí při odvolávání předsedy KV, museli zastupitelé z opozice připomenout, že
s jednou stranou nebylo komunikováno vůbec a s druhou bylo komunikováno pět minut před
jednáním zastupitelstva, které předsedu odvolávalo a jak jinak - v rozporu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Koaliční zastupitel, který byl iniciátorem celé kauzy, když stál opět před otázkou odvolaného
předsedy KV, který požadoval, aby mu někdo sdělil, jakých závažných chyb se předseda
dopustil, se zmohl na výtku k délce diskuze na jednání KV, která prý trvala 26 minut a odkázal na
slova odvolaného předsedy na pochybení, že se mu lednové jednání KV nevyvedlo. Myslel
jsem, že k demokracii diskuze patří. Vůbec si nepřipustil, že právě jeho argumentace, která se
ukázala být v rozporu se zákonem, tuto diskuzi rozproudila. Neunesl protichůdný názor z řad
opozice, tak si postěžoval a výsledkem byla zbytečná kauza bohužel s vykonstruovaným
obviněním člověka, které se stalo záminkou pro odstavení jednoho z opozičních zastupitelů..
Bylo by smutné, pokud by to mělo být vzorem pro další jednání členů vládnoucí „ANO“, nejen
v Havířově.
Ing. Karel Žák, člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova

Jeden vysoce postavený americký občan o nás prohlásil:
Máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci,
máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě.
Z 3 500 oborů jste jich provozovali 1 800, to neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu,
piva, zbraní až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih.
Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit, nemáte disciplínu.
Vy se sjednotíte jednou za dvacet let, když vám sem přijedou cizí tanky nebo vyhrajete
olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému
režimu, úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a
montovnou Evropy.
Z internetových stránek
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120 let od narození Jiřího Wolkera
(29. 3. 1900 - 3. 1. 1924)
Český básník, představitel proletářské poezie 20. let. Studoval práva,
byl politicky činný v KSČ. V první sbírce Host do domu, naplněné
všeobjímající láskou k lidem a věcem, objevil novou poetickou oblast v
bezprostředním, zlidšťujícím vztahu básníka ke všední skutečnosti.
Tento vztah se ve sbírce Těžká hodina prohlubuje až ke konkrétnímu
sociálnímu vidění a třídnímu hodnocení reality. Básně sbírky Těžká
hodina vyjadřují přerod básníka, jenž nahrazuje chlapecky naivní svět
své první sbírky představou budoucí komunistické společnosti a jenž se přímo vřazuje do
revolučního boje proletariátu; tuto proměnu vyjadřuje zvláště básnická obraznost, jež pomáhá
dát jednotlivým jevům života konkrétní společenský obsah, a posílení epického prvku, jenž
krystalizuje v osobitém typu sociální balady.
Mravní opravdovost charakterizuje i básně z pozůstalosti, z nichž některé byly psány v době, kdy
Wolker onemocněl tuberkulózou. Kromě básní vydal Tři hry a v časopisech uveřejnil řadu
povídek a pohádek. Souběžně s vlastní tvorbou probojovával Wolker v literárních studiích a
polemikách zásady umění spjatého s revolučním bojem proletariátu (Proletářské umění) a jako
hlavní rysy nového umění zdůrazňoval jeho třídnost, kolektivismus a optimismus.

Epitaf
Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív, než moh srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let.
Slova Jaroslava Seiferta
„Když zemřel Jiří Wolker, popularita jeho poezie rychle vzrůstala. Nebyli to jen mladí komunisté,
kteří z básnických rukou přijali jeho revoluční odkaz, hlásil se k němu kdekdo. Ba dokonce i
kruhy politicky protilehlé a nepřátelské. Jeho verše se ozývaly z míst, kde bychom to nejméně
očekávali. Této popularitě nahrávala nejen sama Wolkerova poezie, časová svými myšlenkami a
blízká šťastnou sdělností, ale i tragický a předčasný konec mladého a tolik slibujícího života.“
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Také vám vadí v ČT?
Dvakrát týdně Hitler
Není pochyb, že televize ovlivňuje veřejné mínění víc, než je zdrávo. Vždy býval rozdíl mezi
»zprávami« a »komentáři«. Dnes se nikdo nepozastavuje, že zprávy jsou tendenční a v mnoha
případech i zcela nepravdivé a nahrazují subjektivní komentáře.
Samostatnou kapitolou je i skladba televizních pořadů. Nechme stranou, že večery zcela ovládla
americká produkce včetně starých vykopávek z Divokého západu. Nemine snad týden, abychom
se z televizních pořadů nedověděli něco ze života Adolfa Hitlera, jeho milenky Evy Braunové a
mnoha dalších nacistických maršálů a pohlavárů. Adolf je vždy upravený. Na terase domu
v Berghofu koketuje s dámami. Eva v plavkách cvičí na louce gymnastiku. Albert Speer předvádí
führerovi plány nového hlavního města. Vždy ale pečlivě sleduji, která produkce dokument
natočila. Chválím Francouze a Brity. Našich autorů se bojím. Z »východu« je pořadů jako
šafránu.
Do našeho života se plíživě vkrádá nový fenomén – gumování
historie. Objektivní autoři dokonce historickou nepravdu dnes
pojmenovali jako »historické zapomínání« či shovívavěji »ohýbání
historie«. Pochopitelně nejde jen o sdělovací prostředky. Nemohu
souhlasit s tvrzením pana prof. Jičínského, že pirátská strana osvěžila
politický systém v České republice. Inspiruje se (a osvěžuje) především u
našich západních sousedů. Maně si v souvislosti s odstraněním pamětní
desky z pražské radnice připomínám Neffovy Sňatky z rozumu.
Subalterní úředníček a nápadník v podání Vladimíra Menšíka si vezme
zpět snubní prsten s komentářem, že ho nechá upravit!
Daleko horší je, když se do falzifikace historie pustí profesionál. Ať
laicizovaný exministr kultury (dříve se říkalo »páter vyklouz«), monopolní
vykladač historie na ministerstvu obrany, či dokonce historik z
Vojenského historického ústavu.
Vzpomenu na posledně zmíněného. Často vystupuje i v televizi. V renomovaném historickém
časopise zveřejnil fotografii z legionářské publikace (K vítězné svobodě, Praha 1928, str. 221):
»První rota úderného praporu přepravuje se na koních přes řeku Pojmu v Jenisejské gubernii.«
»Aktuálně« opravil text: »Naši legionáři pronásledují bolševiky přes řeku Jenisej.« Pro tvrzení, že
maršál Koněv se podílel na vstupu vojsk do ČSSR v roce 1968, nejsou sebemenší důkazy.
Nejmenovanému historikovi z MO to však nevadí.
Řada lidí se bohužel otevřeně nestydí o své minulosti dokonce lhát. Jeden markantní kotrmelec
předvedla paní Věra Sosnárová, která se vydávala za ženu, která »úpěla v sovětském gulagu«.
Na její skutečný profil upozornil i poslanec KSČM Mgr. Ivo Pojezný. Není však jediná. Před
časem veřejnost mystifikovali dva sourozenci tím, že prožili mládí v nacistickém koncentráku.
Pokud fakta opakují i učitelé dějepisu studentům a žákům, nejde o »historické zapomínání«, ale
o tragédii, která se v budoucnu vymstí.
Jaroslav ŠTRAIT
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Z činnosti levicových subjektů
V Havířově už řadu let pracuje několik levicových subjektů. Jejich členy a členky můžeme potkat
na všech akcích, které pořádá MěV KSČM.
Letošní setkání zástupců těchto subjektů se konalo v pondělí 17. února. Přítomné pozdravil a za
práci poděkoval místopředseda MěV KSČM s. Stanislav Mlčák.
Činnost největšího subjektu – Česko – ruské společnosti – zhodnotil její předseda s. Šplíchal.
Jako všechny jiné organizace i zde mají problémy. Staří členové ubývají, mladí se nehlásí. Svůj
plán práce ale společnost plní. K hlavním úkolům patří pravidelné pietní akce u pomníků padlých
v 2. světové válce v našem okolí a umučených válečných zajatců, jejichž hrob je na hřbitově
v Prostřední Suché.
Oblíbené jsou také společné zájezdy, které se konají jednou v roce.
O činnosti Levicového klubu žen informovala předsedkyně Jiřina Mlčáková. I zde je úbytek členek, ale úkoly jsou plněny. Schůzky se konají pravidelně první pátek v měsíci. Členky LKŽ pravidelně pomáhají na akcích, ať je to ples, Vinobraní, oslavy 1. máje. Dvakrát v roce kladou květiny
u pamětní desky kpt. Jasioka vždy k výročí úmrtí a narození, která je v Základní škole
v Prostřední Suché.
O práci Sdružení ochrany nájemníků podrobně informovala s. Dagmar Racková. Toto sdružení
má stále dost práce. Rok 2019 byl bohatý na řešení nejrůznějších problémů. Poradna je známá
nejen v našem městě, se žádostmi o radu se na ni obracejí klienti z celé republiky.
S. Dagmar Racková vysoce ocenila práci předsedy s. Karla Žáka. Ochotně poradí nejen na pravidelných schůzkách, ale odpovídá i písemně a velmi často zajde i do domácností, když se klient
nemůže osobně dostavit.
S. Žák pak informoval o své činnosti ve vyšších orgánech. Je členem Republikové rady seniorů,
pracuje i v Ostravě, jeho odborné články se často objevují v tisku.
Činnost MO OS ČMS hodnotil s. Stanislav Mlčák (předseda s. Fukala byl omluven). I tato organizace většinu úkolů svého plánu splnila. Z vážných důvodů chybělo jen oblíbené smažení vaječiny.
V neformální besedě se přítomní shodli na tom, že přes všechny problémy a potíže se podařilo
splnit většinu toho, co se plánovalo a všichni věří, že tomu tak bude i v tomto roce.
Marie

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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