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IX. ročník

VOLBY 2. – 3. ŘÍJNA 2020
Volební program Moravskoslezského kraje 2020
BEZPEČNOST, ZDRAVÍ, SOBĚSTAČNOST A SOLIDARITA

PRO TYTO VOLBY ČÍSLO 63
Vážení členové, vážení sympatizanté,
Blíží se volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Vzhledem ke složité
době zaviněné covid-19 je nanejvýš potřebné se voleb zúčastnit i když to
v letošním roce bude s rouškou a nutností dodržování předepsaných opatření.
Nezapomeňte, že můžete požádat volební komisi ve svém obvodě, aby vás
navštívila s volební urnou u vás doma, pokud se sami nemůžete ze zdravotních
důvodů dostavit do volební místnosti.
Další možnost máte, pokud nebudete v místě bydliště: Volič zapsaný ve
stálém seznamu voličů vedeném Magistrátem města Havířova může požádat o
vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb do Zastupitelstva MS kraje, a
to:
- OSOBNĚ na Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, odboru vnitra a
živnostenském úřadu, v přízemí budovy C, přepážka č. 9 a 10 (vyvolávací systém
– tlačítko „voličské průkazy“), v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00-17.00
hod., čtvrtek 8.00-14.00 hod., úterý a pátek 8.00-12.00 hod.), nejpozději však do
30.09.2020 do 16.00 hod.

VOLTE KANDIDÁTY KSČM

Naši zástupci na kandidátce do Moravskoslezkého kraje
Jmenuji se Markéta Fikáčková, je mi 22 let. V roce 2017 jsem
úspěšně absolvovala maturitní obor Sociální činnost. Během
studia jsem vykonávala praxi v několika sociálních zařízeních v
Havířově. Pracovala jsem na Úřadu práce.
V roce 2018 jsem byla zvolena za KSČM jako zastupitelka
Statutárního města Havířova. A také jsem členkou Komise sociální
a zdravotní Rady města Havířova. V současné době studuji na
Ostravské univerzitě obor Filozofie.
Pravidelně píši články z jednání zastupitelstva, které vychází v našem Zpravodaji,
ve kterém podávám necenzurované a pravdivé informace z dění našeho města.
Chtěla bych se i nadále věnovat sociální politice na krajské úrovni. Mými prioritami
jsou: Podpora komunitních terénních a pobytových služeb, zejména zlepšení
dostupnosti a kvality. Není mi lhostejná budoucnost Havířova a není mi lhostejná
ani budoucnost Moravskoslezského kraje.
Věřím, že pohled mladého člověka na veřejné dění, může být přínosem.

Kandidát do zastupitelstva MSK Ing. Karel Žák
V letošním roce kandiduji do zastupitelstva MSK za KSČM. V
regionu jsem se vyučil hornickému povolání a vím, co obnáší
těžká práce. Ani nyní, když už jsem v důchodu, nejsem zvyklý
čekat se založenýma rukama a snažím se pomáhat lidem dle
svých možností.
Jako místopředseda Koordinačního výboru důchodců OKD a
člen Krajské rady seniorů MSK jako jednu z priorit vidím
vytváření podmínek pro důstojný život naší seniorské části
našich obyvatel, kde navíc velká část seniorů pracovala v náročnějších profesích,
který vyplývá z charakteru průmyslu našeho kraje. Patří sem jak dostupnost
sociální a zdravotní péče, tak se to týká i bydlení i kulturního vyžití. V poradnách
Rady seniorů ČR a Sdružení nájemníků ČR se setkávám s řadou příběhů, kde se
dostávají lidé do potíží ne vždy vlastní vinou, a proto musíme být vděčni za
podporu každé pomoci, aby našli zastání. Je zapotřebí podporovat aktivity, které
jdou ve prospěch této části obyvatel, mezi ně patří i krajská rada seniorů, která po
změnách ve vedení kraje obtížně hledala potřebnou podporu, kterou sice
oceňujeme, ale pociťujeme její nedostatečnou úroveň i při srovnání s jinými kraji. I
jako občan, který dlouhodobě působí v komunální politice, je nezbytné, aby naše
kroky byly nejen více slyšet, ale nejlépe, kdyby se je dařilo realizovat. Mohu jen
slíbit, že dokud budu moci, budu se za práva a spravedlnost nejen seniorů, ale i
ostatních občanů zasazovat v rámci aktivit , které realizuji již teď. A úloha kraje a
jeho zastupitelstva má své nezastupitelné místo. Vždy musíme mít na myslí, že
na prvním místě je člověk! Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohodu!

Informace ze zastupitelstva 22. 6. 2020
Již 14. zasedání zastupitelstva města se konalo v KD Radost 22. června 2020. Z
důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19
opět probíhalo v omezeném bezpečnostním režimu, při dodržení bezpečných
vzdáleností, v rouškách a bez přímé účasti veřejnosti v jednacím sále. V návrhu
programu pro jednání bylo Radou města připraveno 52 bodů. Klub zastupitelů
Pirátů navrhoval doplnění programu o další dva body a to, doplnění Jednacího
řádu zastupitelstva o možnost pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy z
jednání a tím umožnit občanům sledovat jednání zastupitelstva v přímém
přenosu, a také o bod, ve kterém by se řešil dlouhodobý problém doplnění
Kontrolního výboru zastupitelstva na 11 členů a volbu nového předsedy. Již při
hlasování o tomto doplnění programu nedovolila současná koalice zařazení těchto
bodů na program jednání. Zamítavým postojem se tak projevila neochota vést
případnou diskusi na tato témata v rámci rozpravy.
Z těchto 52 bodů většina – celkem 39 bodů, prošla bez připomínek a se
souhlasem všech, nebo naprosté většiny přítomných zastupitelů. K bodu, který se
týkal úprav a rozšíření dotací z Ministerstva vnitra (MV) vystoupil náš zastupitel
Eduard Heczko: „Je velice dobré, že jsme získali 2,15 mil Kč. na pořízení
termovize a rozšíření veřejného osvětlení i městského kamerového systému. Je to
z dotačního titulu MV. Vystupuji ale z důvodu, že asi před měsícem začaly kolovat
v emailech informace o tom, že MV hodlá koupit AZ Havířov, a řada občanů si to
vysvětlila, když to je AZ Havířov, tak to spojili s bývalým učilištěm AZ. Tento dotaz
jsem už měl na finančním výboru, kde mi bylo vysvětleno, že to je mýlka a že to je
označení azylového zařízení, které je provozováno v Havířově - Dolní Suché.
Zarážející je to, že i když to je azylové zařízení, tak tam je vyčleněno celkem více
jak 85 mil. Kč a jmenuje se to koupě a rekonstrukce rozšiřujícího se objektu. Když
si uvědomíte, v jakém stavu nebo že tam jsou tří objekty, a když se to má rozšířit a
rekonstruovat, tak v podstatě se dá dedukovat, že to je kvůli tomu, aby tam mohlo
být více azylantů. Chci jenom upozornit, že než se stane z migranta azylant, tak
uplyne nějaká doba, ale než se z něho stane azylant, je to migrant. Čili MV asi
uvažuje o rozšíření z toho důvodu, aby tady mohlo být ubytováno více azylantů
potažmo migrantů. Jinak, ještě poznámka k učilišti AZ Havířov, byli jsme
ujišťování, že kraj, (protože to je majetek kraje), jej bude rekonstruovat pro
sociální účely. To tady v zastupitelstvu padlo, tuším na podzim loňského roku, kdy
se schvalovalo zpracování projektové dokumentace na demolici ZŠ na ulici
Mánesova. Čili, chtěl bych požádat, zda to můžete potvrdit, že se jedná o azylové
zařízení a ne o bývalé učiliště AZ Havířov“.
Na to odpověděl primátor Josef Bělica (ANO) a potvrdil, že se jedná o azylové
zařízení a nejedná se o bývalé učiliště AZ Havířov. Na to ještě reagoval Eduard
Heczko, že nejde o ujištěni jeho osobně, ale hlavně občanů, aby nepodléhali
panice.
Dalším bodem, který vzbudil diskuzi, bylo prominutí zbývajících části poplatku z
prodlení, k tomu vystoupila zastupitelka Darja Škutová (SPD) upozornila na to, že
se setkáváme poměrně často s tím, že úroky nebo poplatky z prodlení jsou

vysoké až nemorální. V jednom z projednávaných případů občan dlužil na
nájemném necelých 50 000 Kč, ale poplatek z prodlení je přes 217 tis. Kč. Při tom
dotyčný kromě dluhu, uhradil již přes 130 tis. Kč poplatku z prodlení. Poukázala
na to, že to pro mnohé může být de facto likvidační a dotázala se, zda by bylo
možné poplatek z prodlení v nějaké výši „zastrojovat“ a my nemuseli pak žádosti o
prominutí schvalovat. Na to stručně odpověděl primátor, že poplatky z prodlení
jsou stanoveny příslušnými zákony a že se to bude v zastupitelstvu schvalovat
vždy. Rozhodně by to nebyl správný přístup, vzhledem k tomu, že jsme odpovědní
občanům za řádné hospodaření.
V bodě, který se týkal přijetí daru od Moravskoslezského kraje za nemovitosti
města, které město bezúplatně převede kraji, opět vystoupil náš zastupitel Eduard
Heczko: „V případě předchozího bodu, to znamená, převodu ZUŠ na ul. Aloise
Jiráska kraji, je vyčíslena hodnota tohoto objektu včetně pozemků částkou cca 7
840 tis. Kč. Chybí nám v důvodové zprávě údaj o hodnotě objektů, které
dostaneme od kraje my, to znamená sportovní areál na ulici Opletalově a
pozemek za obytným domem na ulici U Stromovky. Bylo by zajímavé to porovnat,
jestli je hodnota větší naše nebo kraje, ať máme srovnání. Můžete sdělit aspoň
přibližnou hodnotu?“ Na to odpověděl náměstek primátora pro ekonomiku a
správu majetku Ondřej Baránek (ANO): „Jakmile tahle informace bude známa, tak
jí obdržíte, nicméně si myslím, že sportovní areál na Opletalově ulici bude mít
vyšší hodnotu. Nedostali jsme zatím od Moravskoslezského kraje tuto informaci,
ale budeme jí vyžadovat“. To je další příklad neúplných informací k
projednávaným materiálům, které Rada města předkládá zastupitelstvu.
Dalším bodem, který se týkal poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím
podnikatelskou činnost na území města Havířova, kteří v nouzovém stavu nemohli
podnikat a na kterou Rada města vyčlenila celkem 5 mil Kč, jsme nehodlali mlčet
a k tomuto bodu vystoupil Eduard Heczko : „Na finančním výboru se o tom
diskutovalo, já jsem namítal proč tolik peněz, když zájemců je jen 8 na celkovou
částku 160 000 Kč. Navíc v materiálu, který jsme obdrželi chybí v jakém oboru ti,
kteří žádali a dostali tuto podporu, podnikají. Ne všichni byli omezování ve své
živnosti nebo činnosti, zejména se to týkalo kadeřnictví, pedikúry, restaurací apod.
Všichni žadatelé museli uvést do dotazníku svou činnost, a v tomto materiálu to
chybí. Materiály by měli být úplné, nemějte nás jenom na to, abychom pouze
mačkali tlačítka a nedozvěděli se nic podstatného“. Primátor Josef Bělica (ANO)
pouze stroze konstatoval, že materiály jsou podle něj úplné a proto jsou
předloženy k hlasování.
Dále se jednalo o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách ZŠ pro Polskou
školu. K tomu vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková : „Jenom taková
připomínka, my žádnou Polskou školu nemáme, ale máme MŠ a ZŠ s polským
vyučovacím jazykem. V usnesení je to napsáno správně v názvu tohoto bodu ne.
V této souvislosti si dovolím dotaz na vás, paní náměstkyně: hovořili jsem tady
před rokem, když se obdobná záležitost schvalovala a ta se vlastně schvaluje už
dlouhodobě, protože ten počet dětí, jejichž rodiče chtějí své děti posílat do ZŠ s
polským vyučovacím jazykem je pořád velice malý. Třídy se tam musejí slučovat a
dovolím si jenom připomenout, že jsme hovořili v tom smyslu, zda tedy by nemělo

být jednáno s rodiči těchto dětí o možnosti je převést na ZŠ do Horní Suché, kde
by kapacitně tyto děti školu navštěvovat mohly. Takže mě jenom zajímá, jestli
během té doby, to je rok, dva, kdy jsme tady o tom hovořili, nějaká jednání
proběhla a pokud ano, tak s jakým výsledkem“. Na to jsme dostali odpověď od
Jany Feberové, náměstkyně primátora pro školství a kulturu (ČSSD): „Hovořilo se
o financování Polské školy, protože rok co rok se doplácelo zhruba 1 mil. Kč na
výjimku z počtu žáků. Vlivem nového financování regionálního školství došlo k
tomu, že teď už financovat Polskou školu nemusíme, vychází to panu řediteli tak,
že nežádá finanční prostředky po zřizovateli, nicméně v okamžiku, kdy by to tak
nebylo a těch dětí tam ubylo, tak já už jsem jednala i s paní ředitelkou v minulosti
z Polské školy z Horní Suché, že eventuálně těch 25 dětí na vyšším stupni,
protože o ty se jedná, by se nějakým způsobem vlezly. Ale teď toto neřešíme.
Řešíme tady jenom výjimku z počtu žáků, protože z vyhlášky vyplývá, že musí být
v průměru 10 žáků na třídu. Když my tam máme 6.“
K návrhu o poskytnutí dotací z rozpočtu města v druhém dotačním kole, vystoupil
opět Eduard Heczko s návrhem a připomínkou: „Pane primátore, nevím, jak
nazvat stanovisko Rady k možnosti navýšit dotaci pro sportovní klub Karate
BUDO Havířov, kdy požadovali navýšení tuším o 425 tis. Kč, k těm 50 tis. Kč,
které v prvním kole dostali. Rada města jim nedoporučila navýšit ani o korunu
navíc. Přitom je třeba říci, že Městskému fotbalovému klubu se v druhém kole
navyšuje dotace o 600 tis. Kč a Slovanu Havířov 2x po 150 tis. Kč to je o 300 tis.
Kč navíc. Přesto si dovolím navrhnout to, co jste teď dostali na stůl, navýšit v té
části pro sport dotaci pro sportovní klub Karate BUDO Havířov zapsaný spolek o
250 tis. Kč. Pak to má vazbu na navýšení části l.b) ze sportovní sféry celkově na 1
570 000 Kč. Myslím si, že v oblasti sportu je ještě dostatečná rezerva, je tam
tuším 1 107 700 Kč. Čili, pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu, tak
samozřejmě zůstane ještě dostatečná rezerva, téměř 900 tis. Kč pro další
požadavky“. Vedení města se k tomuto návrhu vyjádřilo celkem vyhýbavě a
svádělo to na předsedu klubu, že údajně odmítá komunikovat. My si však dobře
pamatujeme na nevraživá vystoupení některých členů vedení města a zastupitelů
na předchozích zastupitelstvech, když se jednalo o tomto klubu, nebo spíše k
osobě pana předsedy. Na to bezprostředně zareagovala zastupitelka Darja
Škutová (SPD) : „Pro Havířovské děti ani korunu. mám to tak chápat?“ Náš návrh
samozřejmě neprošel. Ale na to jsme si už na těch 14ti zastupitelstvech zvykli.
V rámci interpelací vystoupila obyvatelka Havířova-Podlesí, která se snažila
vysvětlit zastupitelům, že nové pumptrackové hřiště místním lidem přináší jen
problémy. Žena tvrdí, že za svůj názor čelí různým výhrůžkám. Problémem je, že
provoz této dráhy způsobuje nadměrný hluk, který je obtěžující nejen pro
obyvatele, ale i zvířata, která žijí v té oblasti. Ten hluk je každodenní, trvá od rána
do půlnoci, pravidla tam nejsou dodržována, přesto, že tam je nastaven nějaký
řád. Dráha byla pořízena v rámci vítězného projektu participativního rozpočtu.
Vedení odpovědělo, že o problému ví a bude se snažit najít řešení. Snad to bude
ke spokojenosti občanů bydlících v této lokalitě.

Během interpelací došlo i na téma obchvatu Havířova. Zástupcům spolku Životice
sobě se nelíbí, že město problematiku nekomunikuje s širokou veřejností. Marek
Hanák, člen spolku Životice sobě: „Plánuje město i jiné formy komunikace s
občany než jen prezentace členům občanských komisí? Plánuje město při
diskusních setkáních přizvat i zastánce oponentních názorů? Loni pan Niemiec
slíbil projednání této studie s občany Životic.”
I my jsme se v rámci interpelací dotázali na usnesení Rady města, kterým
schválila záměr pronájmu objektu Zámku a přilehlých pozemků, když na podzim
loňského roku jsme byli informování, že do prostor Zámku se má přestěhovat
vedení Správy sportovních a rekreačních zařízení. Jsme zvědaví, zda je pravdou,
že o tento pronájem má zájem konkrétní osoba.
V interpelacích, i přes velmi ztížené podmínky, vystoupilo celkem 9 občanů.
Vážíme si všech, kterým není, stejně jako nám, lhostejná situace v Havířově a
nebojí se vystoupit se svými podměty na zastupitelstvu. Možná díky tomu si
vedení města uvědomí co občany skutečně tíží a pro koho má pracovat. Nevíme
jaké budou podmínky, související s COVID-19, na příštím zastupitelstvu města.
Bude se konat, pokud se nic nezmění, 21. září 2020 od 15,00 hod v KD Radost a
již dnes Vás na něj zveme.
Markéta Fikáčková, Eduard Heczko, zastupitelé

Když pomoc sociálně potřebným zadrhává
Když byl před rokem zveřejněn můj příspěvek „Jak taky vznikají dluhy a
dlužníci?“, netušil jsem, že po roce nebudeme příliš dál. Případ, na který chci
poukázat, se týká šikmo namontovaného vodoměru teplé vody, který vykazoval
nadměrnou spotřebu. Zejména se však týká uživatelky bytu v nájmu neziskové
organizace Šumbarák v Havířově, pobočného spolku Portavita, která zažívá na
vlastní kůži pozoruhodné postupy organizace, jejímž posláním je zlepšovat
prostředí a podmínky k životu v lokalitě Havířov-Šumbark a v součinnosti s dalšími
subjekty se podílet na poskytování sociálního bydlení.
Místo řádného vyřízení reklamace vyúčtování teplé vody musela napřed podepsat
dohodu o uznání dluhu, i když ještě žádný splatný dluh neexistoval a i když přijel
v listopadu 2019 do Havířova přezkoušet na místě samém již další vodoměr TV
Český metrologický institut a vodoměr nevyhověl, do dnešního dne se uživatelka
nedostala k odbornému posudku. Za to jí bylo naznačeno, že pokud bude dále
reklamovat, že se s ní pronajímatel rozloučí. O to se dokonce protiprávně pokusil
oznámením o vyklizení bytu, když tento nezákonný postup má i v nájemní
smlouvě. Ani státní instituce se moc nevyznamenaly, když vlastní posudek
z listopadu 2019 zaslal údajně ČMI vlastníkovi domu až v únoru 2020. A na

odpověď Ministerstva průmyslu a obchodu se čeká dosud. Když jsem chtěl
osobně projednat celou záležitost v této neziskové organizaci v roce 2020, nebyl
nikdo ochoten se mnou komunikovat a to ani tehdy, když jsem měl plnou moc.
Nejsem v žádném případě odpůrce organizací, které mají snahu ohroženým
skupinám občanů pomáhat, tím spíše mne mrzí neprofesionální přístup
pracovníků této neziskové organizace a budu rád, když dojde k nápravě.
Druhý případ, na který chci poukázat, je až tragikomický, ale opět na to doplácí
ten nejslabší. Občanka města, která byla osobou v hmotné nouzi a trpěla
zdravotními obtížemi jako osoba zdravotně znevýhodněná s následným přiznáním
40% invalidity a byla a je tak dlouhodobě nezaměstnatelná, dostala od
pronajímatele (RESIDOMO dnes Heimstaden Czech s.r.o.) okamžitou výpověď,
když měla problém udržet pořádek v pronajatém bytě, což bylo také v důsledku
zdravotních problémů. Požádala proto o přidělení městského bytu a jelikož
obdržela v mezidobí výzvu, aby do 7 dnů byt vyklidila a odevzdala, což nebylo
v jejich silách, požádala o pomoc v regionálním poradenském centru Sdružení
nájemníků ČR v Havířově. Spadlo to zrovna do doby, kdy byl kvůli koronaviru
vyhlášen nouzový stav a osobní kontakty byly omezeny. Navíc dostala sdělení, že
se ji zastavuje vyplácení příspěvku na bydlení a ocitla se tak bez finančních
prostředků, aby mohla hradit od března byt.
S ohledem na vyhlášený nouzový stav ji bylo doporučeno kontaktovat dále
sociální odbor MMH, Úřad práce, pronajímatele - k tomu zpracována žádost na
Residomo s reakcí na výzvu, kde byl pronajímatel požádán o posečkání a
potřebnou součinnost a pomoc pro uvolnění bytu s tím, že je očekáváno přidělení
bytu z města a zdůrazněna sociální a zdravotní situace uživatelky. Během dvou
týdnů se dokonce podařilo zpracovat žalobní návrh na přezkoumání oprávněnosti
výpovědi z nájmu bytu, když jsme měli za to, že tato výpověď by neměla obstát.
Protože však Rada města schválila dne 23. března přidělení městského bytu a
tato paní jako osoba v hmotné nouzi se zdravotním handicapem neměla peníze
na soud, žalobní návrh na soud nebyl v termínu do 10. dubna z její strany podán.
A objevil se další super problém. Přestěhování stojí nejen čas, ale i peníze. A ty
paní neměla - cca 2000 Kč. Telefonicky se nikde pomoci nedočkala, když ji
pracovník ÚP tvrdil, že na přestěhování žádný příspěvek nedostane. Obrátila se
tedy přímo na mne a hned následující den jsem zpracoval žádost o okamžitou
peněžitou pomoc. Pro jistotu jsem ještě připojil plnou moc na mou osobu, aby
komunikace s ÚP mohla proběhnout rychleji, když paní měla jen telefon. Po
čtařech týdnech jsem si dovolil vyřízení urgovat, nedostalo se mi žádné odezvy
kromě automatu. Přesně třicátý den obdržela paní od ÚP zamítnutí. Ještě
v předstihu jsem kontaktoval sociální odbor MMH a domluvil schůzku. Bylo
zpracováno odvolání a jednáno o možnosti přestěhování s pomocí města. Po
dodání fotek předmětů vybavení, které mají být stěhovány, se nakonec podařilo
25. června paní zdarma přestěhovat . Aby mohl být byt úspěšně v pondělí 29.
června odevzdán, musel jsem dva dny paní pomoci alespoň s hrubým úklidem,
který by nebyla schopna sama zajistit.
Nebyl však všemu špatnému konec. I na odvolání byl příspěvek zamítnut a
korunu všemu nasadilo došlé usnesení Okresního soudu o stažení žaloby na

vyklizení bytu, ale s požadavkem na zaplacení skoro 10 tisíc Kč. K tomu přičtěme
čtyři nezaplacené úhrady za užívání bytu, když od 1. dubna již bydlela
v městském bytě. A pro dokreslení životní situace nutno uvést, že i když ji byla
přiznána invalidita 40%, nemá nárok na žádnou výplatu invalidního důchodu,
protože neměla odpracováno dostatečnou dobu pro přiznání důchodu. Protože od
1. dubna došlo ke zpřísnění výplaty sociálních dávek, náleží ji kromě příspěvku
na bydlení k městskému bytu už jen pouze existenční minimum (z toho stravenky
900 Kč), když na zvýšení nedosáhne, protože pro ni s ohledem na její zdravotní
stav není k dispozici žádná pozice ve veřejné službě. S ohledem na tyto
skutečnosti bude nutno v součinnosti se sociálním odborem MMH hledat a
iniciovat možná řešení. Dosavadní stav nelze považovat za uspokojivý ani
náhodou!
Ing. Karel Žák, poradce Sdružení nájemníků ČR a Rady seniorů ČR, Havířov

PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY KE COVID – 19
Vážené seniorky, vážení senioři,
pandemie COVID – 19 ukazuje svoji sílu, v České republice byla
zaevidována 1. března 2020 a od této doby s ní musíme žít. Jsou státy, a
některé i v Evropě, které denně uveřejňují tisíce nakažených a stovky
zemřelých, Česko je o dva řády níže. Mezi 227 zemřelými k 29. dubnu bylo
203 osob starších 65 let a mezi 317 zemřelými k 25. květnu bylo 288 osob
starších 65 let. Tedy 89 a 91 procent! Také poslední analýzy dat z léčení
pandemie v Česku ukázaly, že těžký stav při nákaze novým koronavirem
připadá na 3,8 procent pacientů. U seniorů to byl každý pátý! Zatímco pod hranicí 60 let věku
skončilo na intenzivní péči necelé jedno procento nakažených pacientů, mezi šedesátníky a
staršími to bylo 18,5 %. Čím je člověk starší a nabalují se u něj zdravotní komplikace, tím více
musí počítat s horším průběhem nemoci. Někteří lékaři ale říkají, že o nic nejde, protože
chřipková epidemie má smrtnost podobnou a nikdo se nad ní nepozastavuje. Jenže, proti
chřipce se můžeme očkovat. Vakcínu, a to i proti pneumokokovým infekcím máme zdarma, a
kdo se očkuje, zpravidla neumírá. Ale proti novému koronaviru žádná vakcína ani lék
neexistují a seniorům jde o život! Žijeme v nejistotě a neznámu. Je doba pravdy. Každý
ukazuje „kdo, kdo jest“. Charakter národa, funkčnost státní a veřejné správy a zejména
spolehlivost českého zdravotního systému neznámý vir každodenně a nekompromisně
prověřuje. Také politici a konec konců i Rada seniorů České republiky v těžké době prokazují
svoji užitečnost.
Ve středu 27. května zasedalo kolegium Rady seniorů ČR, tedy nejvyšší orgán sjednoceného
seniorského hnutí mezi sjezdy, které kromě svolání 4. sjezdu Rady a také participace Rady na
letošních volbách provedlo seniorské hodnocení výše uvedených aspektů. Považuji za svoji
povinnost Vás s výsledky hodnocení obeznámit.
Kolegium posoudilo dostatečnost aktivit Rady, v době nouzového stavu, k zajištění ochrany
života a zdraví seniorské populace. Informujeme českou veřejnost, že vláda akceptovala
všechny požadavky Rady seniorů ČR. Tedy, že zajistila vyhrazenou provozní dobu České
pošty pro seniorskou populaci a dle požadavků také donášku důchodů do místa bydliště
příjemců. Že v legislativní oblasti vláda zajistila dotace státu OSVČ, kteří současně pobírají
starobní důchod. A v neposlední řadě vláda vyhlásila zákaz výpovědi seniorských nájemců
z nájemního bytu pronajímatelem při prodlení s platbou nájemného z důvodu pandemie. K

prosazení vládního návrhu zákona ve Sněmovně jsme přispěli. Vláda také vyhověla požadavku
Rady a odmítla původně ohlášený záměr epidemiologů zavést divoké promořování Čechů
koronavirovou infekcí jako metodu léčby. Rada seniorů ČR považuje aktivity vlády přijaté
k ochraně života a zdraví seniorské populace za kvalifikované, dostatečné a účinné. Na
rozdíl od řady jiných států prostřednictvím včasně přijatých hygienických a proti
epidemiologických opatření česká vláda zachránila tisíce seniorských životů. Všechny tyto
aktivity kolegium oceňuje a za akceptování požadavků Rady mnohokrát vládě děkuje. Za
selhání ministerstva zdravotnictví kolegium považuje prvotní nečinnost a následné zavlečení
pandemie do některých pobytových zařízení pro seniory. To se nikdy nemělo stát!
Spravedlivé je ale dodat, že významnou spoluodpovědnost v této věci nesou také zřizovatelé.
Kolegium vyzvalo vládu k obezřetnosti při rozvolňování podmínek zmrazené ekonomiky a
také při otevírání hranic. Senioři mají vážné obavy z opakovaného a masového zavlečení
pandemie ze zahraničí. Ústavní právo na život, a seniorům o život jde, je v civilizované
společnosti v období celosvětové pandemie nadřazeno oproti právům ostatním!
Kolegium poděkovalo městům a obcím za akceptování požadavku Rady a za zajištění, ve
spolupráci s ad hoc iniciativami a dalšími dobrovolníky, dovozu jídel, potravin a léků seniorským
domácnostem.
Kolegium poděkovalo prodejcům potravin, kosmetiky a lékárnám za vyčleněnou provozní
dobu pro seniorskou populaci.
Kolegium se vší úctou, vděčností a obdivem ocenilo a poděkovalo za velkou práci všem
zdravotníkům, kteří s nasazením života a zdraví pečovali v první linii o covidové pacienty.
Kolegium vyjádřilo poděkování, obdiv a úctu také všem pracovníkům sociálních služeb,
kteří s obavami před zavlečením pandemie do pobytových zařízení pro seniory opustili svoje
rodiny a společně sdíleli osud se svými klienty.
Doufám, že ne vždy lehce prožívanou dobu „seniorské izolace“ nám všem zpestřilo zavedení 3.
programu České televize se zábavným, informačním a vzdělávacím programem. Také za
akceptování tohoto požadavku kolegium ČT poděkovalo.
Česká společnost k velké úctě a pokoře Rady seniorů ČR prokázala lidství, odpovědnost,
obětavost a statečnost. Probuzení a vzedmutí úžasného potenciálu solidarity je velkou
devízou českého národa pro budoucnost.
Vážené seniorky, vážení senioři, děkuji všem, kteří jste mě v období pandemie zasílali stovky
informaci, požadavků a návrhů. Děkuji také za stovky telefonátů na můj osobní mobil, který
jsem Vám pro případ potřeby nabídl. Vaší důvěry si velmi vážím, vše jsem se poctivě snažil
vyřídit, uplatnit a prosadit. Sprosté telefonáty ale nepřijímám a ke sprostým e-mailům se
nevyjadřuji.
Buďte prosím odpovědní.
Dodržujte hygienu a odstupy od jiných lidí.
Noste roušky – „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“.
Respektujte vyhlášená proti epidemiologická opatření a v letních měsících se
zbytečně nevystavujte rizikům.
A ničeho se nebojte, přežili jsme první vlnu pandemie, přežijeme také druhou, tedy pokud
přijde, a při třetí již budeme mít vakcínu. Věřím, že krizové scénáře v České republice
nenastanou.
Od Sandrad– Publikováno 1.6.2020V kategorii: Aktuality,
Zdeněk Pernes, předseda RS ČR

Pietní akt k 59. výročí Dukelské tragedie
Tak jako každoročně se 7. července.2020 v den výročí této tragedie měl konat
pietní akt k uctění památky 108 horníků, kteří v tento den před 59 lety na Dole
Dukla zahynuli. V posledních čtyřech létech se tento akt koná jako celoměstská
akce a hlavním organizátorem je město Havířov ve spolupráci s havířovskou
pobočkou Klubu přátel hornického muzea Ostrava. V letošním roce však zasáhla
vyšší moc a z důvodu platných opatření v souvislosti s epidemii Covid-19 vedení
města na poslední chvíli rozhodlo, že se tento pietní akt bude konat bez účasti
veřejnosti. Tak se i stalo a v 10 hod zástupci města u památníku položili kytici.
Po odchodu vedení města pak kytice k památníku položili i delegace Klubu přátel
hornického muzea v Ostravě, členové havířovské pobočky KPHMO, Klubu
důchodců Dolu Dukla a několik zaměstnanců bývalého Dolu Dukla a pamětníků
této havárie. K zúčastněným promluvil Ing. Jaroslav Gongol, pamětník této
události a dlouholetý ředitel Dolu Dukla. Vzhledem k omezujícím opatřením však
nemohl přednést celý projev, který s jeho svolením zveřejňujeme.
Vážení účastníci pietního aktu u příležitosti výročí „Dukelské tragedie“.
Pandemie, to nehezké cizí slovo, bohužel, nepříznivě ovlivnilo i uctění památky
našich spolupracovníků, kteří zahynuli v podzemí Dolu Dukla dne 7. července
1961. Dnes si tedy připomínáme již 59. výročí havárie, při které zahynulo 108
horníků, našich spolupracovníků.
Mohu říci, že bylo jen málo těchto pietních aktů, kterých jsem se osobně
nezúčastnil. Přicházeli jsme pravidelně se zástupci vedení Dolu Dukla, některými
spoluzaměstnanci našeho dolu, s rodinnými příslušníky tragicky zemřelých
horníků, abychom jim vzdali hold. Byli to naši spolupracovníci, naši kamarádi.
Byly to vždy chvíle, kdy jsme s pietou položili kytičku k památníku se jmény všech
tragicky zemřelých horníků, poklonili se jejich památce a v tichosti zavzpomínali
na společně strávené chvíle v práci nebo i mimo ni.
Musím na rovinu říci, že teprve po majetkovém převratu se někteří politici snažili
získat politické body pro svou kariéru, a přesto, že jim nic neříká hornická práce,
se snažili dehonestovat jejich památku.
Nemohu mlčet ke slovům představitelky města Havířova, která před dvěma roky
zde, u tohoto památníku řekla, že si to vlastně horníci zavinili sami, neboť se
nechali koupit za poskytnutí bytů. Oni se nedali koupit, jen reagovali na potřeby
státu, obnovit válkou zničené hospodářství a současně zabezpečit životní
podmínky pro své rodiny, pro své děti.
Součástí této obnovy byla i výstavba bytů. Vzniklo nové město nazvané Havířov,
jako symbol toho, že vzniklo z práce horníků. Tragické na tom je, že tyto byty byly
po majetkovém převratu za hubičku přenechány dámskému krejčímu Bakalovi.

A byla to právě vláda vedená stranou, jejíž barvy hájí i dnes v Havířově právě
ona. Vůbec ji nevadí, že tzv. úplatní horníci vybudovali město, ve kterém zastává
dobře placenou funkci.
Vážení přátelé!
Žijeme ve zvláštní době, kdy úcta k obyčejnému člověku, k jeho poctivé práci, či
dokonce k jeho památce, je znevažována a do popředí vystupují lidé, kteří toho
zneužívají k šíření nenávisti a zloby, a tak rozdělují společnost i za podpory médií.
Říká se, že kdo seje vítr, sklízí bouři.
A tak pražští „tříkrálové“, aby se zviditelnili, rozpoutali nenávistnou kampaň vůči
těm, kteří bojovali za naši svobodu, a začali s likvidací jejich památníků. Dnes se
diví, že ve světě sklízí bouři a že na jimi obdivovaném západě dochází k likvidaci
památníků těch, které považovali za své hrdiny a které oni nám dávali za vzor.

Slovenské národní povstání (SNP)
29. srpna 1944, vypuklo Slovenské
národní povstání. Slovenský národ povstal
do boje proti „domácímu“ klerofašistickému
režimu a jeho hitlerovským patronům, do
boje za národní a sociální osvobození
slovenského lidu, do boje za jeho šťastnou
budoucnost po boku bratrského českého
národa.
(památník SNP v Bánské Bystrici)

SNP patří spolu s boji československého armádního sboru, jemuž velel armádní
generál Ludvík Svoboda, a spolu s květnovým povstáním českého lidu k
nejvýznamnějším kapitolám našeho protifašistického národně osvobozeneckého
zápasu. Přerostl jim protinacistický náboj našeho lidu, který se nikdy nesmířil s
hitlerovskou okupací, v národní a demokratickou revoluci směřující nejen k
porážce uchvatitelů, ale i k zásadním politickým, sociálním a hospodářským
přeměnám. Povstání slovenského lidu pozitivně ovlivnilo protifašistický zápas i v
českých zemích, přispělo k aktivizaci partyzánských skupin, zejména na východní
Moravě, ověřilo a utvrdilo jeho programová východiska a cíle, povzbudilo činnost
ilegálních organizací a ostatních odbojových složek.
Komunisté se dostali do čela SNP proto, že byli strážci a pokračovateli nejlepších
tradic našich národů, protože si uvědomovali, že za národní požadavky je možné
bojovat jen z pozic internacionalismu.
Komunisté byli nejobětavějšími a nejodhodlanějšími bojovníky SNP, osvědčili se
jako přesvědčení internacionalisté a skuteční vlastenci. Jejích zápas byl přímým
pokračováním dlouholetých třídních bojů za hospodářské, sociální, národnostní a
politické požadavky, v jejichž čele stála osvědčená vůdkyně KSČ!
Poznámka:
Odkaz statečného protifašistického zápasu na Slovensku je po listopadu 1989
hanoben i některými předními slovenskými politiky. Je také na pováženou, že
povstalecký bansko-bystrický kraj si zvolil v r. 2014 do svého čela neofašistu M.
Kotlebu, který dokonce označil SNP za komunistický puč, provedený proti zájmům
Slovenska.
Tomas Candulas , člen MěV KSČM Havířov

NA CO V ZÁŘÍ VZPOMENEME :
1.9.
3.9.
8.9.
9.9.
14.9.

Začátek 2. světové války
Zemřel prezident Edvard Beneš
Popraven Julius Fučík
Den horníků
Den tisku
Mezinárodní den míru
30.9. Výročí Mnichovské zrady
30.9. Padl hrdina našeho regionu Rudolf Jasiok

1939
1948
1943
1949
1920
1938
1944

Druhá světová válka nejkrutější, nejkrvavější konflikt v lidských dějinách začala útokem německých
jednotek na polskou posádku. Bylo to za úsvitu 1. září 1939 a netrvalo dlouho,
než se do boje zapojila velká část celého světa.
Tento celosvětový konflikt trval dlouhých šest let. Má na svědomí více než 70
milionů lidských životů, zničených domovů i majetku, z povrchu světa zmizely i
celé obce.
I když uplynulo již celých 81 let od vypuknutí této hrůzy a celých 75 let od
ukončení války, nemělo by se zapomínat. Hlavně mladé současné generaci by se
stále mělo připomínat, že náš svobodný život máme díky těm, kdo za svobodu
bojovali a položili své životy, kdo byli skutečně naši osvoboditelé. Miliony mrtvých
by měly zůstat věčným varováním pro ty, kdo dnes znovu touží po větší moci a
snad i po novém válčení.
Den horníků - 9. září
měl v našem regionu dlouholetou tradici. Slavil se už od poloviny 18. století.
Datum 9. září. bylo stanoveno v roce 1949, kdy uplynulo 100 let od vydání
Jihlavského hornického práva, což byl nejstarší sepsaný soubor norem hornictví v
celé Evropě.
Tento den jsme vnímali hlavně jako poděkování za těžkou, často nebezpečnou,
ale velmi záslužnou práci našich občanů, kteří v mnoha dolech našeho regionu
pracovali.
Jako v jiných oblastech došlo i v hornictví k mnoha změnám. Mnohé doly jsou
zavřeny, jiné zrušení těžby čeká v nejbližší době. A Den horníků z kalendářů také
zmizel.
Přesto hornická práce vždy bude patřit mezi záslužné, ceněné, horníkům zůstává
dík nás všech. I v našich řadách máme členy, kteří hornickou práci dobře znají z
vlastní praxe.
Tož vám všem k vašemu dni blahopřejeme.
Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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