
 
 

 
 

 
 

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

 

 
 

               MDŽ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vážené ženy, dovolte nám, abychom Vám jménem M ěstského  
      výboru KS ČM Havířov pop řáli k Vašemu letošnímu svátku žen, 
      který, bohužel, nem ůžeme oslavit tradi čně kulturním programem.  
 
     Přesto v ěříme, že na nás nezapomenete a doma si tento svátek  
     připomenete. 
 
        MěV KSČM Havířov 
     
 
 
 
Vážení čtenáři, doba se zhoršila, stále se v ůbec nem ůžeme vídat. Omezují 
nás vyhlášená opat ření. Mějme trp ělivost, dodržujme všechna opat ření. 
 

Zatím alespo ň připravujeme Zpravodaj v omezené podob ě, i tak v ěříme, že si 
ho rádi p řečtete. Rádi  p říště otiskneme i Váš p říspěvek. 
 

Přejeme všem pevné nervy  a hlavn ě zdraví. 
 
Tisková komise  
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Mezinárodní den žen – MDŽ 
Jednou za rok se Den žen slaví, 
den, který je v ěnován jen jim, 
tak snaž se, jak m ůžeš, ať se baví, 
ať v lásce se h řejí, ať´ zmizí jim - 
aspoň pro dnešek - každý stín.........  

 
MDŽ je mezinárodně uznávaný svátek žen, který slaví celý pokrokový svět. Ne každé ženě je 
dopřáno býti matkou, které je věnován květnový Svátek matek, ale i tato žena si zaslouží mít 
svátek. 

Tento den má dlouholetou tradici, není to tedy žádný  „komunistický výmysl“, jak se ho snažili 
označit naši novodobí historici a politici po roce 1989. Na nějakou dobu se jim skutečně podařilo, 
že svátek byl zrušen, ale v roce 2004 se do našich kalendářů opět vrátil. 

Jeho kořeny sahají až do roku 1908, kdy se v New Yorku konalo velké shromáždění žen, které 
žádaly volební právo pro ženy. O rok později se na památku této akce konal poprvé Svátek žen a 
brzy se rozšířil do mnoha států. Pevné datum nebylo určeno, bylo stanoveno až po První světové 
válce. 

Svátek má připomínat důležitou úlohu ženy ve společnosti, vyjadřuje úctu a lásku k ní, ale také 
ukazuje na to, že někde postavení žen není stále takové, jak by mělo být. 

Náš Městský výbor nikdy na tento svátek nezapomínal, vždy pro ženy připravoval krásné kulturní 
akce. Bohužel, současná situace tyto akce nedovoluje. Alespoň touto formou děkujeme tedy 
všem našim členkám a sympatizantkám za jejich práci pro rodinu, společnost, stranu, přejeme v 
této nelehké době  mnoho pohody, optimismu, lásku lidí kolem  a hlavně hodně zdraví. 
 

 

Den učitelů 
 

se ve světě slaví 5. října. U nás byl ale stanoven na 28. března, kdy je výročí narození jednoho 
z největších Čechů - Jana Ámose Komenského. 

Narodil se 28. března 1592. O jeho rodiště se dosud přou obce Nivnice, 
Komna a Uherský Brod. 

Jeho život nebyl snadný. Nakonec musel odejít z vlasti a působil v mnoha 
zemích, kde upravoval a opravoval školství. Jeho metody, na tu dobu 
opravdu převratné, jsou platné i dnes  

Zemřel v Nizozemsku 15.11.1670. Je pochován v Naardenu. 

Byl prohlášen za nejv ětšího pedagoga, je nazýván „U čitel národ ů“. 

V tento den děkujeme pedagogům za náročnou, záslužnou práci, pořádaly se různé akce 
věnované životu a dílu Komenského, byli odměňováni nejlepší učitelé, do ankety  " Zlatý Ámos" 
navrhovali žáci své oblíbené učitele. Jako vše, i tento svátek proběhne letos úplně jinak.   

Ale protože i my máme mezi sebou  učitelky a učitele, kteří na svou práci už jen vzpomínají, 
blahopřejeme aspoň takto. 

 

Připravila: Marie 
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28. Březen – Den  učitelů 

Přejeme všem u čitelům vše nejlepší  k jejich svátku, hlav ě pevné 
nervy a brzký návrat do škol k d ětem a student ům. 
            KSČM Havířov  

Pro pobavení - U čitelská smlouva z roku 1923 , Myslím, že se  bude líbit:  

Pracovní smlouva s učitelkou 
 

V rámci této dohody mezi slečnou učitelkou a výchovnou radou školy, slečna učitelka...... 
souhlasí s tím, že bude vyučovat ve škole.....po dobu 8 měsíců od 1. září s platem....měsíčně. 
Slečna učitelka bude dodržovat následující podmínky. 
  1. Neuzavře manželství, jinak bude smlouva okamžitě zrušena 
  2. Nebude se stýkat s muži 
  3. Nebude vycházet z domu mezi 8. hodinou večer a 6. hodinou ráno. 
  4. Nebude se courat po městských mléčných barech 
  5. Neopustí město bez povolení předsedy školské rady 
  6. Nebude kouřit cigarety, jinak bude smlouva okamžitě zrušena 
  7. Nebude pít pivo, whisky ani víno, jinak bude smlouva okamžitě zrušena 
  8. Nenastoupí do kočáru taženého koňmi ani do automobilu s mužem, s výjimkou otce 
      nebo bratra 
  9. Nebude nosit ostré barvy 
10. Bude nosit minimálně dvě spodničky 
11. Nebude si barvit vlasy ani se líčit 
12. Délka sukně musí končit  maximálně dva palce nad patou 
13. Bude udržovat čistotu ve škole, zametat podlahu ve třídě minimálně jednou denně, 
      mýt podlahu teplou vodou a mýdlem jednou týdně, mýt tabule nejméně jednou denně. 
14. Zatopí v kamnech na dřevo v 7 h ráno, aby byla třída dostatečně vytopená při příchodu  
     žáků (8 hod) a jednou denně vynese popel. 
  
PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM, 
 

že doma se jejich dítě musí naučit zázračná slova: 
Dobrý den, dobrý ve čer, prosím, mohu?, promi ňte, moc d ěkuji.  
   
DOMA SE DÍTĚ MUSÍ ROVNĚŽ NAUČIT 
chovat se čestně, nelhat, chovat se slušně, být přesné, neříkat sprostá slova, projevovat 
solidaritu, respektovat své přátele,  
 
ROVNĚŽ DOMA SE MUSÍ NAUČIT čistotě, nemluvit s plnými ústy, neházet odpadky na zem 
  
A DÁLE SE MUSÍ DOMA NAU ČIT  
postarat se o své věci a nedotýkat se věcí ostatních 
  
MY VE ŠKOLE HO NAU ČÍME  

matematiku, vědy, zeměpis, dějepis, jazyky, tělesnou výchovu 
a pouze rozvineme výchovu, kterou dítě získalo doma. 
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Aktuální informace ze Zastupitelstva dne 1. 3. 2021 
 

V posledních  třech měsících se uskutečnila tři 
zastupitelstva, což se projevilo především v počtu 
projednávaných bodů na každém z nich a rychlým 
průběhem jednání. To pondělní, včetně interpelací, 
trvalo 50 minut čistého času a probíhalo opět v 
bezpečnostním režimu. 
 
Z celkem 25 bodů programu bylo 24 projednáno bez 
připomínek. Jen k bodu, který se týkal rozší ření 
investi čních akcí v roce 2021 vystoupil náš 
zastupitel Eduard Heczko : „Jsou navrženy dvě nové 
investiční akce. S tou první – demolicí dočasné stavby 
bývalé tržnice v Šumbarku, nemáme problém. Ta druhá se týká rekonstrukce odbavovací haly 
vlakového nádraží na spole čensko - kulturní centrum za tém ěř 59 mil. K č. Chci se zeptat, 
jestli jsou již známy podmínky budoucího využívaní,  protože tento objekt je po řád v 
majetku Správy železnic a pravd ěpodobn ě, pokud tam tuto investici ud ěláme a budeme jí 
provozovat, tak to bude asi v nájemním vztahu. Samozřejmě bych chtěl zdůraznit, že náš klub 
zastupitel ů za KSČM je zejména pro investice do sociálních služeb.  Myslíme si, že tyto 
služby jsou a budou v budoucnu pro občany Havířova velice potřebné. To se týká i záměru 
prodeje ZŠ Mánesova, který se zatím neuskutečnil, protože jediný uchazeč nesplnil podmínky 
vyhlášeného záměru prodeje. My jsme cht ěli investovat do ZŠ Mánesova, aby byla využita 
pro sociální ú čely . Myslím si, že pokud nebudou dneska sd ěleny podmínky využívaní 
odbavovací haly, tak to nem ůžeme zatím podpo řit.“  
 
Na to odpověděl náměstek  pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU- ČSL):  „My 
teprve finalizujeme nájemní smlouvu . V Havířově chybí sportovní infrastruktura, postupujeme 
správně a postupujeme dopředu.“ Dovětek ještě přidal uvolněný radní pro sport Daniel 
Vachtarčík (HPH), který zřejmě nepochopil na co se náš zastupitel ptal, protože argumentoval, 
že v důvodové zprávě je podrobně uvedeno, co by tam mělo být. Na to reagoval Eduard  
Heczko , že ji samozřejmě četl, ale že otázka směřovala na to, jestli už jsou dohodnuty nějaké 
nájemní vztahy. „Při tak velké investici do cizího majetku, což je zat ím odhad asi 59 mil. K č, 
by nájemné mohlo být za symbolickou 1 K č“, řekl. Protože jsme se nedo čkali konkrétní 
odpov ědi, nemohli jsme tuto investici podpo řit a p ři hlasování jsme se zdrželi.  
 
Na programu jednání byl i každoročně velmi očekávaný bod o poskytnutí dotací. Celkově je v 
rozpočtu města na letošní rok na dotace schváleno 54 mil Kč a v prvním kole bylo navrženo a 
bez připomínek schváleno 147 žádostí v mimo sportovní oblasti a  85 žádostí ve sportovní 
oblasti celkem za téměř 45,7 mil Kč. Z toho bylo 3,977 mil Kč pro sociální oblast, 2,297 mil Kč 
pro kulturní oblast, 1,543 mil Kč pro školskou oblast, 1,033 mil Kč na bezpečnost a ochranu 
zdraví, 200 tis Kč pro bezpečnost a prevenci kriminality, 81 tis Kč pro mezinárodní partnerské 
vztahy. Největší část dotací půjde tradičně do oblasti sportovní, a to téměř 36,548 mil Kč. To je 
skoro 80 % ze schváleného objemu dotací v 1. kole. V minulosti bylo projednávání dotací vždy 
provázeno vášnivou diskusí, ale letos nebyla vznesena ani jedna připomínka či návrh úpravy. 
Dnešní vládnoucí koalice si asi myslí, jak dobře návrh dotací připravili. Ne, tak tomu určitě není, 
opoziční zastupitelé jen pochopili, že žádné jejich návrhy nemají šanci získat podporu, protože 
ani jeden z koaličních zastupitelů si nedovolí podpořit jakýkoliv návrh opozice. A to nejen při 
projednávání dotací. 
 
Do programu jednání zastupitelstva byl na za čátku dopln ěn velmi zajímavý bod, týkající se 
záměru prodeje pozemk ů a budovy ZŠ na ul. Mánesové . Tento záměr byl schválen na 
minulém zastupitelstvu, a zastupitelé za KSČM tento záměr ze známých důvodů nepodpořili. 
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Když se tehdy zastupitel Pirátů Martin Kmec dotazoval na jméno potenciálního investora, bylo 
mu odpovězeno náměstkem Baránkem, že ten si to zatím nepřeje, ale pokud budeme trpěliví, 
brzy se to dozvíme. Nevím jestli jsme se jeho jméno dozvěděli už teď. V tomto bodě nám bylo 
Radou města doporučeno, abychom vzali na vědomí, že o ZŠ, pozemky a realizaci projektu 
(odhadem jen za demolici ZŠ a pozemky 60 mil Kč a výstavba nové haly další desítky milionu 
Kč) projevil zájem jako jediný, spolek HC Wolves Český T ěšín, z.s., který dle Obchodního 
rejst říku byl založen za ú čelem Zabezpe čení propagace, podpory a provozování 
hokejového klubu, a navíc nesplnil ani podmínky vyh lášeného zám ěru. Co bude v tomto 
záměru následovat nám nikdo nesdělil. Záměr nebyl zrušen, podmínky záměru schválené 
zastupitelstvem může změnit jen zastupitelstvo, nový termín k podání nabídek může stanovit 
Rada města. Nebyl to jen zastírací manévr k odvedení pozornosti od dalších kroků, které mohou 
následovat? Vstoupí nyní do hry skuteční investoři? Tento zám ěr města budeme ur čitě nadále 
sledovat. 
 
V interpelacích  vystoupil opět náš zastupitel Eduard Heczko   s dotazem na usnesení rady 
města k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky pod názvem Chytré a bezpečné 
křižovatky v Havířově. Hodnota této zakázky je 26 mil. Kč včetně DPH. Dotaz zněl, o co se 
jedná v tomto projektu?  Zda se tento projekt týká projektové dokumentace, zpracování studie 
nebo realizace konkrétních křižovatek? K tomu se stručně vyjádřil náměstek Bohuslav Niemiec 
(KDU-ČSL), že tento projekt se připravuje už delší dobu a cílem je zlepšení bezpečnosti a 
plynulosti dopravního provozu v Havířově. V jeho rámci mají být realizovány 3 nové 
křižovatky a 7 k řižovatek bude vybaveno inovovaným zabezpe čovacím systémem. 
Všechny k řižovatky budou napojeny na centrální dispe čink, který bude z řízen na 
Technických službách a umožní dálkové zásahy do řízení provozu na k řižovatkách.   
 
Další kdo vystoupil za náš klub byla Milada Halíková  s dotazem ohledně MRA: „ Na podzim 
loňského roku byla v řadě domů ve správě MRA sdělena a také realizována skutečnost, že čipy, 
kterými se otevírají domovní dve ře budou vym ěněny za nové a lepší řešení či zařízení. 
Mělo být výhodnější pro stávající nájemníky. Skutečnost je taková, že již uplynuly více jak 4 
měsíce, i když v p ůvodním sd ělení se m ělo jednat jen o m ěsíce 2 . Dodnes však k žádné 
výměně nedošlo. Realita je taková, že aby se lidé dostali domů, musejí namačkat nejméně 7 
znaků a to docela rychle za sebou, aby se jim domovní dveře otevřely. Pro mnohé z nás to není 
problém, ale přibývá hodně těch, pro které to problém je, nemluvě o tom, když prší nebo je velká 
zima. Potom se stává, že lidé zvoní na své sousedy nebo tráví dlouhou dobu před vstupem do 
domu. Proč vůbec k takové výměně došlo? Kdy to bude dořešeno? A kolik to bude stát? “ 
 
Na to odpověděl jednatel MRA a zastupitel Róbert Masarovič (ANO): „Ty čipy se vyměňují kvůli 
velké poruchovosti a budeme se to snažit dát do pořádku co nejdříve. Ale ani MRA se Covid 
nevyhýbá…“ Doufejme, že na další položené otázky dostaneme od pana jednatele písemnou 
odpověď. 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat 26. dubna, doufejme že v příznivější situaci a z možností 
účasti většího počtu občanů. Členové našeho klubu zastupitelů vám všem přeji pevné zdraví a 
všem členkám strany posíláme blahopřání k Mezinárodnímu dni žen. 
 
 
Markéta Fikáčková, zastupitelka 
Eduard Heczko, zastupitel 
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15. březen 1939 - následek mnichovské zrady  
 

V ten den se hroutil mír. Pohnutých jedenáct měsíců uplynulo tehdy mezi uzavřením zrádné 
mnichovské dohody a vypuknutím Druhé světové války. A přesně uprostřed této doby je 15. 
březen 1939, den vpádu německých vojsk do Mnichovem zmrzačeného Československa, 
nejčernější den naších novodobých dějin, den, jímž začala šestiletá krutovláda hitlerovského 
fašismu nad celou naší zemí. 

Spoluaktéří mnichovského aktu - reakční buržoazní vlády v Londýně a v Paříží - sice označili 
vojenské uchvácení Československa za porušení mnichovské dohody, ale věcí se měly jinak. 
Mnichovská dohoda byla určena pro koš s papírem již ve chvílí podpisu, protože německý 
fašistický imperialismus se nechtěl spokojit jen s části Československa, ale usiloval o plné 
uchvácení a porobení naší země, a ti, kteří slibovali záruky okleštěnému Československu, je 
vůbec nemínili dodržet. 

Tehdy se prokázalo, že bez Sovětského svazu 
nelze v Evropě udržet mír. V roce 1938 bylo 
ještě možno zabrzdit válečné plány 
hitlerovských fašistů, kdyby západní mocnosti 
byly postupovaly spolu se Sovětským svazem. 
Z obavy před růstem revolučního dělnického 
hnutí ve svých zemích však daly přednost 
fašistickým „pořádkům“ místo kolektivní 
bezpečnosti usilovaly o dohodu, v naději, že tím 
obrátí výbojnost německého imperialismu 
pouze východním směrem.  

Za obětování Československa zaplatily Francie a Anglie spolu s mnoha národy Evropy, a nejen 
Evropy, krvavou daň. Mýlila se i československá buržoazie, když odmítla v září 1938 pomoc 
Sovětského svazu v klamné nadějí, že na společných třídních pozicích se dohodne s fašistickými 
vládci Německa, bude-li před nimi hrbit hřbet a přizpůsobovat se jejich politice. Nacistická 
okupace celého Československa tak byla důsledkem mnichovského paktu, jimž byl Sovětský 
svaz vyřazen z rozhodování o evropských záležitostech, a Československo „převedeno“ do 
zájmové sféry německého imperialismu. Cílem nacistické okupace bylo nejen vytvořit z českých 
zemí nástupiště a zbrojnici pro další výboje německého imperialismu, ale jejích plně začlenění 
do „německého životního prostoru“. Podle plánů hitlerovských fašistů, na jejichž vypracování se 
značnou měrou podíleli sudetoněmečtí fašisté, měly být české země postupně poněmčeny, část 
vysídlena a české národní vědomí rozbito. 

Revanšistická propaganda se dnes pokouší zastírat tyto cíle nacistických okupantů. Pokouší se 
dokonce líčit takzvaný protektorát jako jakýsi „zlatý věk“ českého národa. Nacistická okupace 
Československa však stála naše národy 350 000 obětí na životech, z nichž 195 000 zahynulo v 
koncentračních táborech. Tuto skutečnost z historie nikdo nevymaže.  

Díky hrdinství sovětského lidu a jeho armády, vděčíme nejen za naše osvobození z jařma 
fašismu, ale i za zachování naší národní existence. Svět je dnes jiný než koncem třicátých let. 
Nadále však platí zkušenost, že každé ustupování agresorů jej jen povzbuzuje k dalším výbojům. 
A chce-li národ zachovat svou svobodu, nemůže se uzavírat do jakési sebe-izolace, provádět 
„sobeckou“ zahraniční politiku, ale aktivně se podílet na mezinárodním dění, pomáhat hájit 
svobodu všech národů a společně se všemi mírumilovnými silami světa usilovat o stabilní mír. 
Protože mír - a to je nejd ůležitější pou čení z konce t řicátých let - je ned ělitelný! 

 

Tomas Candulas 
předseda tiskové komise KSČM Havířov 
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SPOLEČNÁ VÝZVA 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální pé če ČR 

Lékařského odborového klubu – Svazu českých léka řů 
 
 

VLÁDĚ, POSLANCŮM A POLITICKÝM STRANÁM 
 

Zastavte další zbyte čné umírání lidí!  
Ihned p řestaňte zneužívat sou časnou pandemii ke svému politika ření, vzájemnému 
vydírání a napadání! 
Ihned p řestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájm ům hrát ruskou ruletu s našimi 
životy! 
 
▼ Vezměte vážně hrozbu nových ještě více nakažlivých mutací koronaviru a nezahrávejte si 
s nezodpovědnými nápady na rozvolňování opatření, prodlužte nouzový stav. 

▼ Neprodleně rozhodněte o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav 
z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Jedině tak lze omezit šíření koronaviru. 

▼ Postarejte se o takové kompenzace, aby zoufalá ekonomická situace a strach z příštích dní 
nevyháněly lidi na velice rizikové demonstrace do ulic.  

▼ Zveřejněte informace o skutečné situaci v nemocnicích, nejen počty aktuálně nemocných 
s COVID-19, ale i těch, kteří po 20 dnech od pozitivního testu v oficiálních statistikách nefigurují, 
přestože dál zůstávají ve vážném stavu v nemocniční péči, často dlouhodobě. 

▼ Zveřejněte konkrétní a pravdivé informace o přetížení zdravotnického personálu, o dramaticky 
zvýšených počtech pacientů a neúnosném množství odpracovaných směn. 

▼ Přestaňte šířit chaos, výhružky a zpochybňování závažnosti současné situace. 

▼ Ukončete mediální hry, informujte jasně a pravdivě veřejnost a v zájmu záchrany životů 
společně požádejte občany o solidaritu a dodržování nezbytných, byť nepříjemných opatření. 

 

SPOLUOBČANŮM A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
 

▲ Překonejte, prosím, své znechucení a zklamání z neoblíbených politiků, z dosavadních 
zmatků i některých absurdit. Neuchylujte se kvůli tomu ke konspiračním teoriím či k občanské 
neposlušnosti projevované nedodržováním opatření proti šíření koronaviru. 

▲ Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří se starají o pacienty s covidem, že situace je velmi vážná, 
že i přes veškerou péči mnoho lidí rychle a neodvratně umírá. Že neumírají jen lidé velmi staří a 
velmi nemocní, ale i ti, kteří by jinak před sebou měli mnoho let hezkého života. 

▲ Věřte, že už je často pozdě, když pacienti v prudce se zhoršujícím stavu pláčí a litují toho, že 
dřív nevěřili závažnosti této nemoci a nechovali se zodpovědně. Nechtějte to také zažít! 

▲ Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří vás žádají o solidaritu, ohleduplnost a zodpovědnost vůči 
sobě i vůči ostatním lidem, protože COVID-19 je zákeřná a smrtící nemoc. 

▲ Věřte, prosím, zdravotníkům, že situace ve většině nemocnic je už nyní kritická, neriskujte, 
nechtějte se tam ocitnout nebo tam svou nezodpovědností poslat své nejbližší. 

 

V Praze 8. února 2021 
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Pokračuje v informacích z Parlamentních listů: 
 

Makáme, koronavirus, nekoronavirus. V Havířově se na 

odměnách rozdají miliony. Ale jen někomu 

O dění ve m ěstě Havířov informujeme již delší dobu. Poprvé šlo o rozd ělování dotací mezi 
sportovní kluby, kde byl up řednostn ěn ten, který vede manželka primátora. Následn ě šlo o 
umíst ění primátorových rodinných p říslušník ů do m ěstských firem. Nyní jsme byli upo-
zorněni na št ědré odm ěny v Haví řovské teplárenské spole čnosti .  

 
I o ní jsme informovali již dříve, právě zde totiž podle našich informací získala místo Jan a 
Bělicová, manželka primátora B ělici (ANO) . To jsme se samozřejmě snažili ověřit, nicméně 
ani po opakované žádosti o odpověď ze společnosti žádná nepřišla. 
  
Nyní nás zajímalo, jaké odměny byly vyplaceny jednotlivým členům představenstva a členům 
dozorčí rady Havířovské teplárenské společnosti, a to od roku 2015. S prvním dotazem jsme 
však nepochodili. „Požadované informace nejsem pověřen poskytovat,“ sdělil nám ředitel 
společnosti Radim Hanzel, mimo jiné také zastupitel města za ČSSD a bratr poslance ČSSD 
Tomáše Hanzela. 
  
Jak už ParlamentníListy.cz dokázaly, Havířov je vlastně taková jedna velká rodina… 
  
Požadované informace lze však nalézt ve ve řejně dostupné výro ční zpráv ě, kterou musí 
spole čnost zve řejnit . V roce 2019 měla podle tohoto dokumentu teplárna šest členů 
představenstva a šest členů dozorčí rady. Citujme materiál: „Odměny členům orgánů společnosti 
za rok 2019 činily 2 622 000 korun, z toho členové představenstva obdrželi 1 716 000 korun a 
členové dozorčí rady 906 000 korun.“ 
  
Jednoduchým vydělením získáme průměrnou výši této odměny, která dělá v případě členů 
představenstva 286 tisíc na jednoho a 151 tisíc korun pro každého člena dozorčí rady. 
  
Předsedou představenstva je Josef Kaplan, místopředsedou havířovský zastupitel koalice KDU-
ČSL a STAN Marek Světnička, mezi členy patří hned dvě radní za ANO – Iva Georgiu a Alena 
Olšoková – další radní ČSSD, Jiří Martinek, a zastupitelka Hnutí pro Havířov Šárka Suchánková. 
  
Předsedou dozorčí rady je zastupitel ČSSD Jakub Holisz, místopředsedou Petr Špok a mezi 
členy se řadí Jaroslav Lešňanský, Ladislav Moravec, Věroslav Ryška a zastupitel hnutí ANO Petr 
Wala. 
  
Částku průměrné odměny jsme si alespoň chtěli ověřit. „Vzhledem k tomu, že vycházíte z 
veřejně dostupných dat, které jsme povinni zveřejňovat na obchodním rejstříku, tak mne 
nemusíte žádat o potvrzení pravdivosti těchto údajů,“ reagoval Radim Hanzel. 
  
Zároveň také potvrdil, že podobně štědré odměny byly vyplaceny i v roce 2020, kdy většina firem 
šetřila, kde mohla. „V roce 2020 stejně jako našim zaměstnancům, tak i orgánům společnosti 
náležela mzda/odměna za výkon své práce/funkce,“ dodal Hanzel. 
  

 
 Parlamentní listy  - 24.02.2021 16:21 
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Z nejvýznamnějších postav mezinárodního dělnického hnutí  

Rosa Luxemburgová (5. 3. 1871 - 15. 1. 1919) 

Pracovnice německého a mezinárodního dělnického hnutí. Narodila 
se v ruském záboru Polska, v roce 1894 byla spoluzakladatelkou 
polské sociálně demokratické strany.  

Po svém přestěhování do Německa v roce 1897 byla členkou 
Sociálně demokratické strany Německa (SPD), bojovala proti 
reformismu a revisionismu (proti teoriím Karla Kautského byla 
namířena její kniha Sociální reforma nebo revoluce? z r. 1899) a v 
letech 1905 - 06 se účastnila povstání ve Varšavě. Publikovala 
politické a ekonomické spisy. 

V letech 1904 - 06 byla třikrát vězněna pro svou politickou činnost. Na V. sjezdu Sociálně 
demokratické strany dělnické Ruska v Berlíně v roce 1907 se setkala s Leninem. Za 1. světové 
války byla několikrát zatčena, v roce 1916 byla spoluzakladatelkou Spartakova svazu a 1919 KS 
Německa. 

15. ledna 1919 byla spolu s Karlem Liebknechtem zavražděna skupinou gardových důstojníků 
dobrovolnických jednotek Freikorps (umlácena pažbou pušky a její tělo hozeno do řeky). Případ 
zabití Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové nebyl nikdy řádně soudně přezkoumán. Jeden z 
vojáků Freikorps, Otto Runge, byl za vraždu Luxemburgové uvězněn na dva roky, a po 
uchvácení moci fašisty ve 30. letech byl za toto „nezákonné uvěznění“ finančně odškodněn. 

Připravil: Tomas Cadulas 

 

 

 

 

 

Výstava pana Navary Gagarin a Raketoplán 

 
Vážení přátelé, jelikož jsou výstavní sině  a galerie zavřené tak mě Městské kulturní středisko 
 v Havířově video prezentaci mé výstavy.  
 
Pěkné pokoukání p řeje Jarda Navara Haví řov 
 
Datum: 1. 3. 2021 12:03:18 
 
Předmět: videoprezenatce nevýstava 2103 GM Gagarin a Raketoplán  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LyYsOEHH1ME 
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Na co vzpomeneme v březnu: 

  2. 3.   Let kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru 

  3. 3.   Den boje spisovatelů za mír                                            

   8. 3.   Mezinárodní den žen 

           16. 3. Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 

           21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace 

 22. 3. Světový den vody                                                     

 24. 3. Den horské služby    

           28. 3. Den učitelů – výročí narození Jana Amose Komenského 
 
  

 

 
 
 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
 

******************************************************************************************************************** 
Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům 

Telefon: 596 436 357,  E-mail: mv.havirov@kscm.cz,  www.kscmhavirov.cz 
uzávěrka příštího čísla 30. 3. 2021 –  4 . číslo vyjde 8. 4. 2021 

*** NEPRODEJNÉ*** 
 


