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Mezinárodní den žen
Tři slova a tři písmena, která
si většina z nás spojí s muži dávajícími květinu ženám. Toto
vyjádření úcty je milé a hezké,
avšak prvotní myšlenka tohoto
svátku se dnes již pomalu vytrácí
z povědomí. I proto je 8. březen
ještě stále některými označován
za uměle vytvořený komunistický
svátek.
Tento významný den je svátkem,
který mezinárodně uznala OSN
k výročí stávky Newyorských
švadlen. Poprvé byl slaven 28.
února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Poté následovalo Německo, Rakousko
– Uhersko, Švýcarsko, Dánsko. Hlavním cílem tohohle svátku bylo
vybojovat volební právo žen. Na první mezinárodní konferenci II.
Internacionály v Kodani r.1910 prosadila německá socialistka Clara
Zetkinová pořádání svátku, tehdy ještě bez určení pevného data.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce.
Mezinárodní den žen je především odkazem revolučních bojů žen
po celém světě za důstojné postavení ve společnosti, za zkrácení pracovní doby, za zákaz dětské práce, zrovnoprávnění mezd
a mnohdy i za bezpečný domov.
Neměli bychom však vzdávat hold pouze newyorským švadlenkám,
které vyšly do ulic v roce 1908 a přispěly tak ke vzniku MDŽ. Je třeba
vyjádřit velký dík i současným ženám, které v neustávajícím zápase
dále pokračují v jejich započatém díle. Je třeba vzdát hold všem
matkám, mnohdy samoživitelkám, které ve vykořisťovatelských
podmínkách kapitalismu chodí z práce do práce, aby uživily sebe
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i své děti. Boj za důstojné postavení žen totiž zdaleka není
u konce. Jsou země, kde jsou
ženy ještě stále v podřízené
roli. Ale nenechme se mýlit. Ani
v takzvaných vyspělých krajinách není mnohdy žena rovnoprávná mužům. Mívají nižší
mzdy, jsou znevýhodňovány
při přijímání do zaměstnání, při
sjednávání pojistného …
Jedna ze světlých výjimek
postavení žen ve společnosti
je na Kubě, kde od vítězství
revoluce v lednu 1959 usilovaly
kubánské ženy o rovnoprávné
zapojení do budování socialismu na Kubě. Díky politické vůli
vlády a státních institucí bylo
dosaženo velkého pokroku
na cestě k tomu, aby se ženám

v plné míře dostalo místa, které
jim ve společnosti náleží. Zapojení žen do ekonomického,
politického, společenského
a kulturního života země patři
k hlavním výdobytkům kubánské revoluce.
Všem ženám tedy chceme vyjádřit náš obrovský dík. Děkujeme
bojovnicím minulým, současným i těm budoucím.
„Žena je kořenem, muž stromem.
Strom vyroste vysoko jen tehdy,
má-li silné kořeny“
Pearl Buck
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové komise
KSČM Havířov
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28. březen Den učitelů
pedagogických pracovníků a byl
až do devadesátých let uváděn
v kalendářích mezi významnými
dny jako Den učitelů.
Učitelé mají ještě svůj mezinárodní svátek, který stanovila OSN
na 5. října. Tehdy v roce 1944 byla
na mezivládní konferenci UNESCO
a ILO v Paříži přijata Charta učitelů,
která stanovuje obecné principy
v oblasti pedagogiky.
Jeden z největších českých myslitelů, pedagog, filosof, spisovatel,
autor pedagogické soustavy v českých zemích, tvůrce teorie výchovy, didaktiky, speciální metody
výuky jazyků. Poprvé definoval
pojmy jako školní týden, školní
rok, školní prázdniny, žáci stejného věku a úrovně znalostí v jedné
třídě. Preferoval „školu hrou“,
názornost, důraz na individualitu
dítěte, na nezbytnost spolupráce
rodičů a učitele. Potřebu vzdělávání pro všechny. Je považován
za zakladatele moderní pedagogiky.

J. A. Komenský již ve své době
vystihl prakticky vše, o co usiluji i dnešní trendy ve vzdělávání.
A to přes všechny nekončící změny
v našem školství – podle toho, kdo
je zrovna u moci a prosazuje své
představy, uplatňuje vliv strany,
kterou reprezentuje.

Naštěstí nadále platí, že dobří
učitelé byli a jsou. Jistěže ne každý je ten, na kterého rádi vzpomínáme. Někdo příliš „tlačí na pilu,“
jiní jsou až moc hodní, někteří
i apatičtí. Převažuji naštěstí ještě
pořád ti učitelé, které práce kantora baví a nevnímají ji jen jako zdroj
obživy, ale i jako poslání. To jsou
Vysloužil si přízvisko „Učitel náro- oni, kteří si zaslouží uznání, podědů.“ Ano. tohle vše, a ještě víc byl kováni — a třeba i právě 28. březJan Amos Komenský. Den výročí
na kytičku. A to i přesto, že Den
jeho narození 28. březen – se stal učitelů stále ještě v kalendáři
u nás od roku 1955 svátkem všech nenajdou.
Milada Halíková
Zastupitelka města Havířov za KSČM

4

ZPRAVODAJ | 02/2022

K Ruské invazi na Ukrajinu
30 let po rozpadu Sovětského
svazu a svržení socialismu, který
mnozí oslavovali, protože měl
učinit svět „mírovějším“ a „bezpečnějším“, vypukla na evropské
půdě další imperialistická válka.
Bez ohledu na záminky používané oběma stranami je válka
na Ukrajině výsledkem zintenzivnění rivality mezi dvěma geopolitickými hráči, zaměřenými
především na sféry vlivu, podíly
na trhu, suroviny, energetické
plány atd. které nemohou již
delší dobu řešit své „problémy“
diplomaticko-politickými prostředky a křehkými kompromisy.
Na jedné straně jsou USA-NATO
a EU, které podporují loutkovou
vládu Kyjeva, polovojenské fašistické jednotky Ukrajiny a které
léta prosazují své pozice (rozšíření NATO o východoevropské
země), zaměřené na ekonomické,
politické a vojenské obléhání
Ruska.
Na druhé straně je kapitalistické
Rusko, které prosazuje vlastní
plány na kapitalistické sjednocení zemí bývalého Sovětského
svazu a které v posledních letech
přistoupilo k připojení Krymu
k Ruské federaci a nedávnému

uznání „nezávislosti“ tzv. „Lidových republik“ Doněck a Luhansk.
Je to potvrzení, že válka je pokračováním stejné politiky, akorát
s jinými prostředky. Je to důkaz,
že imperialistická válka, smrt
a ničení, které způsobuje, nevyhnutelně pramení z kapitalistické konkurence.
Válka se odehrává mezi dvěma
zeměmi, Ruskem a Ukrajinou,
jejichž národy žily za socialismu
po cela desetiletí jako bratři. Obě
strany se snaží vymazat tuto
historickou paměť dvou národů
mobilizací primitivního antikomunismu.
Historií však nelze vymazat,
naopak dokazuje, že cesta ven
je v rozporu s kapitalistickým
systémem, který plodí chudobu
a války. Tuto jinou cestu musí
dnes všechny národy následovat.
Současná vojenská konfrontace
nyní vede k válce nepředvídatelných rozměrů, která je mnohem více spojena s všeobecnou
konfrontací USA - EU Čína-Rusko
o nadřazenost imperialistického
systému.
Obětí se opět stávají národy
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zúčastněných zemí i mimo ně,
protože ekonomické a geopolitické důsledky tohoto konfliktu
ovlivňují národy po celém světě.
Nesmíme dopustit, aby naše
dilema bylo USA nebo Rusko.
Boj pracujících musí vytvořit
nezávislou linii pryč od všech
kapitalistických a imperialistických plánů. Tváří v tvář novému zločinu může být odpověď
pouze jedna:

NE imperialistické válce Suverénní jsou pouze národy, které
odsuzují kapitalismus a vlády
svých zemí, které je vedou
k masakru, jak na Ukrajině, tak
v Rusku. Musíme zintenzivnit
boj za osvobození od imperialistických aliancí NATO a EU.
Za mír, za socialismus
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové komise
KSČM Havířov

K rozhodnutí uznání
„Lidových republik“
Doněcka a Luganská
Rozhodnutí Ruské federace přistoupit k uznání tzv. „Lidových
republik“ Doněcka a Luganská,
které se v roce 2014 odtrhly
od Ukrajiny v oblasti Donbasu,
je dalším krokem, který situaci
v tomto regionu dále komplikuje
a vede v eskalaci imperialistického soupeření, v kontextu konfrontace mezi USA, NATO, EU a Ruskem.
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Nepochybně to souvisí s intervencí USA-NATO-EU na Ukrajině
a také s ozbrojeným útokem, který
v minulých dnech zahájila ukrajinská vláda proti lidem v Donbasu
poté, co jej předtím vybavily válečným „materiálem“ USA a NATO.
Tento nebezpečný vývoj je důsledkem tragické situace, která se pro
národy vyvinula po svržení socialismu a rozpadu Sovětského svazu.

Ruské „uznání“ takzvaných „Lidových republik“ Doněcka a Luganská
neřeší stávající problémy, ale reprodukuje slepé uličky kapitalistického
způsobu výroby, které vedou k imperialistickým válkám a třídnímu vykořisťování. Navíc to ještě více zkomplikuje společný boj národů proti
nacionalistické nenávisti pěstované buržoazií a imperialistickými státy
za prosazování jejich zájmů v regionu.
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové komise KSČM
Havířov

15. březen 1939
Černé datum našeho
kalendáře. Tehdy
se začala psát nejhorší kapitola dějin
naší země. Do naší
vlasti vtrhla německá armáda, Pražský
hrad obsadil Adolf
Hitler se svým doprovodem, byly
vyhlášeny dosud neznámé příkazy, nařízení, zákazy, z naší
republiky se stal
Protektorát. Toto vše umožnila již v roce 1938 Mnichovská dohoda,
kde se skutečně jednalo o nás bez nás.
Skončila samostatnost a svoboda našeho státu. Na jejich obnovení
se čekalo dlouhých šest let, které byly velmi kruté, přinesly utrpení
i smrt mnoha milionům lidí.
Proto i po tolika letech není zbytečné toto datum připomenout.
Je i varováním v současné době, aby se něco podobného nemohlo
opakovat.
Marie Kročková
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Alexandra Michailovna Kollontajová
Ruská revolucionářka, první
ministryně na světě, diplomatka. Od r.1915 členka bolševické
strany. Narodila se v Petrohradě, v rodině generála. V r. 1897
odjela do Švýcarska, kde na univerzitě vystudovala ekonomiku,
statistiku a marxismus. Na podzim roku 1899 se vrací do Ruska.
Píše kritický článek proti bernsteinismu, na obranu marxismu,
skladuje a distribuuje nelegální
literaturu, píše revoluční články.
V letech 1901-1903 opět několikrát odchází do zahraničí, kde
publikuje řadu seriózních marxistických studií. Během první ruské revoluce se aktivně podílela
na nelegálním bolševickém tisku.
Z pera Alexandry Michailovny
vzešla řada marxistických děl
o ženské problematice (Třídní
boj, Sociální základy ženské problematiky, Společnost a mateřství). Po zveřejnění svého spisu
Finsko a socialismus, ve kterém
vyzývala finský lid k boji proti
útlaku carského Ruského impéria, odešla do exilu.
Po návratu do revolučního Petrohradu byla zvolena do výkonného výboru Petrohradské rady.
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Často mluví na shromáždění,
píše mnoho článků, ve kterých
vysvětluje podstatu Leninova
plánu na přeměnu buržoazní
demokratické revoluce v socialistickou revoluci.
Po Velké Říjnové socialistické
revoluci se stala lidovou komisařskou (ministryní) sociálního zabezpečení. V r.1920 založila oddělení žen při ÚV KSR(b).
4 října 1922 se stala sovětskou
velvyslankyní v Norsku a byla
tak první ženou ve funkci velvyslance na světě. V září 1926
byla vyslána jako diplomatka

do Mexika a 30. října 1930 se stala vyslankyní (od r.1943 velvyslankyní) Sovětského svazu ve Švédském království. Zde v diplomatických službách vykonala mnoho pro zachování neutrality Švédska
v 2. světové válce. Měla rovněž významný podíl na zprostředkování
příměří mezi Moskvou a Finskem v r.1940 a také na vystoupení Finska z Hitlerovské Osy v r.1944.
Byl jí udělen Leninův řád, dva řády Labor Red Banner, mexický řád
aztéckého orla a norský řád Sv. Olafa.
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové
komise KSČM Havířov

Nikos Belojannis (22.12.1915 – 30.3.1952)
30.3.1952 byl v Řecku popraven Nikos Belojannis. Patřil
k partyzánskému hnutí a zároveň byl jedním z hlavních komunistických činitelů v zemi.
Prošel vězněním v době pravicové diktatury ve 30. letech.
V období nacistické okupace
prošel řadou táborů. V roce
1943 se mu podařilo připojit
se k národněosvobozeneckému hnutí, které v roce 1945
osvobodilo zemi od fašismu.
Ovšem poté, řečtí partyzáni
znovu nastoupili do nového
boje. Zemi převzali Britové
a Američané a proti pracující
třídě postavili svoji variantu
četníků (podle vzoru srbského
monarchofašistického hnutí).
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Komunisté byli znovu vězněni a zabíjeni během občanské války.
Nikos se však nevzdal. Zůstal v zemi a pokoušel se organizovat podzemní hnutí. Armáda jej zatkla v roce 1950 a postavila ho před vojenský soud.
Jeho nejslavnější snímek je z doby soudu. Karafiát nosil jako symbol levice, při své obhajobě pronesl slova o tom, jak pravice zatýká
a vraždí komunisty a zároveň rehabilituje fašistické zločince a kolaboranty. Tato pravdivá slova mu reakční stát nikdy neodpustil a rozhodl
se ho navždy umlčet...
Nikos Belojannis zavražděný řeckou reakcí navždy zůstane symbolem
hrdinství komunistů, symbolem obětí reakce a zároveň symbolem
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové
komise KSČM Havířov
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Městská konference

Za účasti předsedkyně OV KSČM
klad změna stanov, či kandidatura
Jany Pohludkové proběhla v pon- Josefa Skály na funkci prezidenta,
dělí 21. února Městská konference ale také propagace strany.
KSČM v Havířově.
Volilo se také vedení Městského
Přítomní delegáti vyslechli zprávu výboru. Funkci předsedy Městskéo činnosti za rok 2019–2021 a se- ho výboru KSČM Havířov bude naznámili se s hlavními úkoly pro
dále vykonávat Tomas Candulas,
příští období, diskutovalo se také který byl na mimořádné konfereno nadcházejících komunálních
ci po odstoupení Daniela Pawlase
volbách, kde byla stanovená hlav- zvolen předsedou.
ní priorita, sestavit kandidátku,
vytvořit pro občany srozumitelný Jana Pohludková ve svém vystouvolební program hledat cesty, jak pení nejprve poděkovala za pozvátento program dostat mezi obča- ní a za práci, kterou členové dělají
ve prospěch strany. Hovořila také
ny a jak jej prezentovat.
o nových metodách práce, ke kteV bohaté diskusi se řešily také
rým mimo jiné patří i webové
vnitrostranické otázky jako napří- stránky okresního výboru Karviná.
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Uhlí přes polovinu zeměkoule
Dnes po 32 letech, zjišťujeme,
že nám schází pro výrobu oceli
koks, který je nedostatkovou
surovinou a navíc stále dražší
a kterou budeme dovážet ze stále
vzdálenějších trhů.
Malá rekapitulace vývoje hornictví v OKR za 32 let. Těžba černého
uhlí za rok 23 milionů tun, 100
tisíc pracovních míst v roce 1992.
Dnes těžba okolo jednoho milionu tun s perspektivou ukončení
těžby v tomto roce. Optimistické
Před několika málo dny jsme
prognózy,
že se těžba prodlouží
se z tisku dozvěděli, že do našeho
kraje dorazil náklad černého kok- dokonce o několik let, jsou mimo
sovatelného uhlí. Většině obyvatel realitu. Ten, kdo alespoň částečně něco ví o hornictví, mi dá jistě
našeho kraje je známo, že koks
za
pravdu. Zahájený proces útluje nutným redukčním činidlem pro
výrobu oceli a tak se čekalo na to, mu se nedá v dohledné době zajak se vyřeší nedostatek koksu pro stavit. Příprava nových zásob pro
těžbu, je totiž běh na dlouhou trať.
výrobu oceli v našich dvou ocelárnách po útlumu těžby černého A náhrada koksu, třeba železným
koksovatelného uhlí v OKR.
šrotem nebo vodíkem, je v dohledné době nereálná.
Mnozí z vás si jistě pamatujete

na hesla rychle se množících
politiků, kteří nás obšťastňovali slogany, že teprve sametová
revoluce dává šanci skutečným
odborníkům řídit chod našeho
hospodářství, řídit chod průmyslu
s využitím znalostí zejména těch,
kteří dosud neměli příležitost své
znalosti uplatnit.
12
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Ptám se, kde jste byli vy, velkohubí politici, když jste neznalým slibovali zázraky a to ihned
po převzetí moci. Občané, těch 32
let není dostatečná doba, aby vás
přesvědčili o tom, že vám lhali?
Stejně jako vás obelhávají, když
vám lžou o tom, že do roku 2035
vyřeší bezuhlíkovou energetiku.

Před 30 lety měla naše republika
vůbec nejlepší program výstavby
nových energetických zdrojů, zejména jaderných elektráren, který
předpokládal výstavbu pěti jaderných elektráren. Za 32 let se dostavěla pouze elektrárna Temelín
a to za dvojnásobek původně plánované ceny, neboť se na ni přiživili Američané. Slovenská elektrárna Mochovce dosud s uvedením
do provozu zápasí.
Na štěstí se podařilo přes odpor
zmanipulovaných Slováků, Ma-

ďarů a Čechů alespoň částečnou
dostavbu uskutečnit. Česká republika spor vyhrála, ale nikde
jsem nezaznamenal informaci,
zda nám náhrada byla vyplacena. Není to tristní výsledek vlády
polistopadových odborníků? Jak
dlouho jim ještě dovolíme škodit
naši zemi?

Samisdator
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Zpráva z činnosti
V občanské komisi pracuji již druhé volební období od jejího vzniku
v roce 2016. Nutno říci, že komise
vznikla jako zcela politická, zastoupena dle tehdejších výsledků
komunálních voleb. Za KSČM jsme
byli určeni dle dohody u kulatého
stolu já a jako předseda s. Bujok.
Již od první schůzky zde dominovali dva členové a to Ing. Szturc,
který je velice aktivní (dá se říci
až příliš) a pan Broda, který jako
bývalý stavař se snažil upozorňovat dle svého názoru nejen
na předražené zakázky.
Já osobně jsem měla tehdy dva
cíle. Prvním bylo vytvoření vhodného parkoviště na ulici Šrámkova,
kde jsem poukazovala na jeho
tristní stav. Druhým bylo zabránit
projektům typu víceúčelových
hřišť v blízkosti obytných domů.
Bohužel mě k tomu vedly zkušenosti ze Šumbarku, odkud jsme
se byli nuceni přestěhovat z důvodu potulující se noční mládeže,
nočního vysedávání, řvaní a neustálého kopání do zdi.

situaci na svém úseku, sdělili, jaké
náklady vynaložili a co se bude
zvláště v části Podlesí provádět.
Pak jsme mohli přijít se svými
návrhy a dotazy.
Později za situace, kdy došlo k tzv.
odvolání našeho primátora Pawlase a postupně tím ke změně funkcí
v zastupitelstvu i v jednotlivých
komisích, došlo i u nás k výměně předsedy a tak se v roce 2018
jím stal Ing. Rapant (za ČSSD).
Za KSČM jsem zůstala jenom já.
Postupně také docházelo k obměně jednotlivých členů z jiných
stran.
Ing. Rapant vedl komisi dle mého
názoru jako z rychlíku. Většinu
času jsme chodili pěšky po městské části Podlesí a hodnotili okolí.
Jeden z členů se vyjádřil, že jde
o diletantské vedení.
V roce 2019 došlo k rekonstrukci
parkoviště Šrámkova.

V novém volebním obdobím
zastává post předsedy Ing. Szturc.
Jak již bylo zmíněno, je velmi aktivní. Bohužel, schůzky se už konaS. Bujok dle mého názoru vedl
jí v různých restauracích, případně
komisi velmi kvalifikovaně, zval
na naše jednání odpovědné úřed- na Zimním stadionu.
níky, kteří nám nejprve osvětlili
V roce 2020 došlo zřejmě ve stylu
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něco za něco v lesoparku pod soudem k postavení pumptrackového
hřiště, které okamžitě přilákalo
velké množství mládeže. Jednalo
se o výsledek participativního rozpočtu, při kterém občané hlasují
o různých projektech. Upozorňovala jsem
již na to, že starší
lidé tomu
nerozumí, mnozí
přes internet to prostě neumí
a je možné hlasovat z více mobilů.
Nelze ověřovat identitu osob a dle
mého názoru je to hlasování mladých, nehledě na to, že se jedná
o procentuálně velmi malou část
lidí, takže nemá svou váhu. Mé námitky nebyly uznány.

s dvěma zástupkyněmi zorganizovala a přečetla na červnovém
zastupitelstvu má dcera Mgr.
Tamara Tomanová. V průběhu
sbírání podpisů ji bylo vyhrožováno zvláště přes sociální sítě, proto
si byla nucena zablokovat svůj
profil. Nepodařilo se nám dosáhnout požadovaného řešení.

Na občanskou komisi jsem pozvala dvě členky petičního výboru,
kde jsme se snažili vyříkat argumenty. Bez výsledku. Na magistrátu došlo ke schůzce s náměstkem
primátora Niemiecem, kde se sešlo 10 zástupců, kteří podepsali
petici (celkem to bylo asi 88 lidí).
Pumptrack měl ovšem původně
Nutno říci, že opět to k ničemu
stát na jednom ze tří určených
nevedlo. Také jsme se neoficiálně
stanovišť, z nichž nám bylo prev této záležitosti obrátili na našezentováno, že půjde nejspíš o ulici ho zastupitele s. Kupczaka.
Balzakovou. O lesoparku pod soudem nebyla ani zmínka. Když pro- Až v loňském roce se nám s manjekt vyhrál, najednou nešlo dráhu želem podařilo přes náměstka Niemiece přímo na místě dosáhnout
nikde umístit, přestože se mělo
jednat údajně o téměř neslyšnou odstranění pingpongového stolu,
na kterém se většina mládeže
atrakci a tak byl určen lesopark.
shlukovala, nikoliv však proto, aby
Samozřejmě se začali bouřit a ozý- provozovala tuto hru. Dá se říci,
vat lidé v blízkém okolí, z nichž
že až tehdy došlo ke zklidnění
nejpostiženější je dům Karoliny
situace.
Světlé 1D, pak část ulice KubeV průběhu činnosti komise dále
líkova a Šrámkova. Telefonovali
upozorňuji na špatně osvětlené
rozhořčeně na magistrát, jejíž
úředníci se snažili je odbýt. Došlo schody pod soudem, kde by mohk sepsání petice, kterou společně lo být jen otázkou času, kdy někdo
přijde k úrazu.
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Nyní jsou už částečně osvětleny.
Je velmi důležité, co komise
dá do zápisu. Proto se snažím, aby
tam bylo i to, co získám jako podnět z vašich řad či přímo od občanů. Na návrh s. Treichelové
došlo k vybavení zastávky Žákovská lavičkou, řešily se novinové
budky umístěné na ulici Mládežnická, Dlouhá třída a 17. listopadu a v letošním roce se bude
rekonstruovat parkoviště na ulici
Družstevnická. S. Kočenda upo-

zornil na zcela suchý strom v lese
za domy na ulici Bezručova. Nyní
už je odstraněn.
Ráda uvítám i další vaše návrhy,
co by se dalo zlepšit či změnit
v části Podlesí. Pokud prosadím
váš návrh do zápisu komise, tak
jsou povinni nám příslušní úřednici odpovědět či záležitost řešit.

Iva Tomanová
členka občanské komise Havířov - Podlesí
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Aktuální informace z jednání
zastupitelstva

Aktuální informace z jednání Zastupitelstva
Již 24. zasedání Zastupitelstva
Havířova, které se konalo 28.února 2022, bylo poznamenáno
válečným konfliktem na Ukrajině.
Na programu bylo pouze 22 bodů.
Na návrh zastupitelky Evy Šilerové
(KDU-ČSL) byl doplněn o bod, který by se zabýval aktuální situací
na Ukrajině. Pro doplnění programu pak hlasovali všichni přítomní
zastupitelé.

Již skladba původního programu
naznačovala, že jednání bude
velice rychlé, což se také stalo.
Obsáhlejší rozprava byla vedena jen u jednoho bodu. Jednalo
se o schvalování dotací z rozpočtu
města. Jen pro ilustraci, v 1. kole
bylo navrženo k rozdělení celkem
43 119 750 Kč, z toho jen pro sport
30 324 900 Kč a na vše ostatní
z oblasti sociální, kulturní školské
a dalších jen 12 794 850 Kč. Konkrétní připomínku vznesl zastupi-
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tel Martin Kmec (Piráti) k dotaci
pro konání Miss Reneta ve výši
400 tis Kč. Poukázal, že město
organizátorovi pokryje dotací
25 % celkových nákladů a přitom
má ještě dalších 24 sponzorů
a není to spravedlivé vůči dalším
žadatelům, kteří nedostanou
nic. Proto podal návrh neschválit
tuto dílčí položku. Tento návrh
však nebyl schválen, i my jsme
se zdrželi. V minulosti jsme vždy
tuto akci podporovali, má dlouholetou tradici, letos se má konat
již 29. ročník této soutěže. Dále
k dotacím vystoupila zastupitelka Darja Škutová (SPD). Přivítala,
že v návrhu jsou sníženy dotace
pro hokej z 8 mil na 4 mil Kč, který
v letošním roce sestoupil do nižší
soutěže.

la o minutu ticha za oběti ukrajinského konfliktu a předložila návrh
na usnesení, kterým zastupitelstvo vyjadřuje podporu Ukrajině
a odsuzuje válečný konflikt, jako
nástroj řešení sporů mezi národy.
Tento návrh byl bez další rozpravy
schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Diskuze se rozproudila až v interpelacích. Nejdříve vystoupili
občané – pan Bílý stejně jak na minulém zastupitelstvu požadoval
odvolání primátora. Důvody odvolání zaslal písemně všem zastupitelům již před jednáním zastupitelstva. Pan Taraba, pravidelný
řečník na posledních zastupitelstvech, tentokrát hovořil o negativních dopadech tržní ekonomiky
na život běžných občanů a celé
Rovněž kladně hodnotila dotaspolečnosti. Se stejným požadavci pro mládežnický hokej, která
kem jak na minulém zastupitelzůstala přibližně na stejné výši
stvu vystoupil i pan Šotkovský,
jako loni. Přesto ale vyslovila
požadoval přímé přenosy z jednápochybnost, jak je s těmito penězi ní zastupitelstva. Při současném
nakládáno a předložila návrh, aby „jednotném šiku“ koaličních zastuzastupitelstvo uložilo sému kont- pitelů je toto volání marné. Jedirolnímu výboru provést hloubko- nou nadějí mu může být až nové
vou kontrolu. V pozdějším hlaso- volební období.
vání, v interpelacích, se pro něj
vyslovilo jen 10 zastupitelů, včetně V interpelacích vystoupilo 11
zastupitelů, někteří opakovaně
zastupitelů za KSČM.
reagovali na odpovědi a repliky
K nově zařazenému bodu vystou- vedení města a někteří museli vypila jeho navrhovatelka a požáda- stoupit dvakrát, protože ve svém
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prvním vystoupení překročili sta- nedobré dopravní situace na ul.
novený čas a primátor jim striktně Okrajové, kde děti přecházejí přes
nedovolil dokončit své vystoupení. frekventovanou ulici do blízké
Lidové školy umění.
K nejpilnějším patřila Darja Škutová (SPD). Požádala o informaci, Za náš klub vystoupil Eduard
zda Správa sportovních a rekreač- Heczko. Kriticky se vyjádřil k neních zařízení musela uhradit doda- ochotě vedení města informovat
tečnou daň z důvodu nedostatků zastupitelstvo o současném stavu
ve vedení účetnictví této příspěv- přípravy a realizace záměru měskové organizace města. Dále pou- ta na zpracování komunálního
kázala na další navýšení financo- odpadu a společnosti CEVYKO. Již
vání o 1,5 mil Kč mobilní ledové
na prosincovém zastupitelstvu
plochy a nákup rolby na úpravu
žádal předložit na lednovém nebo
ledové plochy za 2 mil Kč pro toto únorovém zastupitelstvu komkluziště. Přisvojila si i požadavek plexní informaci, ale vedení města
pana Bílého a předložila k hlaso- tento oprávněný požadavek nevání návrh na odvolání primátora. vyslyšelo. Dává to prostor ke speV souvislosti se stále rostoucí cekulacím, proč se tak stalo. Mohlo
nou plynu pak navrhla i ukončení by se jednat o aroganci současnéúčasti města ve společnosti ENVEZ ho vedení města vůči oprávněným
prodejem akcií a tím ukončení
požadavkům opozice. Ale spíše
záměru změny systému zásobová- se jedná o vážné problémy s tímto
ní města teplem. K problematice projektem, který jsme s určitými
mobilního kluziště vystoupil i za- výhradami před čtyřmi léty podstupitel Radomil Schreiber (ODS), pořili i my, a neúspěchy a problékterý na rozdíl od zastupitelky
my v jeho řešení nechtějí přiznat.
Škutové požadoval další finance
Proto opětovně požádal o předlona vybudování plotu nebo bariéry žení těchto informací jako samokolem kluziště, které by návštěvní- statný bod na dubnovém zastupiky chránily před studeným větrem. telstvu. Snad budeme vyslyšeni.
Pan zastupitel není zas až tak
Vyjádřil se také k dopisu ředitemladý, aby si nepamatoval, jak
se dříve bruslilo na rybnících nebo le společnosti DON BOSCO o.p.
adresovaném všem zastupitelům,
na svépomocí vybudovaných
kluzištích v meziblocích. Měl však ve kterém informuje o pravomoci oprávněný požadavek na řešení ném rozhodnutí nadřízeného
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Krajského úřadu, že k porušení
rozpočtové kázně ze strany společnosti nedošlo a rozhodnutí Magistrátu města se v této záležitosti
ruší. Zastupitelstvo města v červnu loňského roku však z tohoto
pomyslného důvodu svým usnesením odebralo společnosti jednu
z poskytovaných služeb. A to i přes
naši výzvu, aby zastupitelstvo
odložilo své rozhodnutí do doby
rozhodnutí o odvolání společnosti
ke Krajského úřadu. Tak se samozřejmě nestalo, protože vedení
města si to nepřálo a koaliční
zastupitelé jsou více než ukáznění.
Jednání společnosti DON BOSCO
nebylo shledáno jako porušení
rozpočtové kázně, ale služba jim
byla nevratně odebrána. Tak snad
by si zasloužili aspoň omluvu,
vyzval vedení města zastupitel
Heczko.

smlouvě s ČEZ Esco. Na rozhodnutí ministerstva si budeme muset
počkat.
V závěru interpelací pak bylo
hlasováno o jednotlivých návrzích
na usnesení:
- provést kontrolním výborem kontrolu na použití dotací pro hokej
– 10 pro, 5 se zdrželo, 15 proti
- odprodej akcií ENVEZ a ukončení spolupráce s ČEZ Esco – 9 pro,
3 se zdrželi, 23 proti
- odvolání primátora – 10 pro,
1 se zdržel, 23 proti
Zastupitelé KSČM se ve všech
hlasováních vyjádřili pro návrh.
O hlasování ostatních zastupitelů
se můžete přesvědčit na veřejně
přístupných stránkách města
na internetu.

V interpelacích vystoupil i zastupi- Příští zastupitelstvo by se mělo
tel Pirátů Martin Rédr a požadoval konat 25. dubna 2022
vyjádření vedení města k jednotlivým dopisům adresovaným zastuEduard Heczko
pitelům (petice k hokeji, povolení
zastupitel za KSČM
činnosti Textilní banky v Havířově,
dopis ředitele DON BOSCO), ale
dostalo se mu pouze výpadů proti
jeho osobě. Informoval rovněž,
že bylo Ministerstvu vnitra zasláno
podání ve věci rozhodnutí zastupitelstva o založení společného
podniku ENVEZ a k akcionářské
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Okresní konference

V sobotu 12. března proběhla
v Karviné Okresní konference
KSČM. 34 delegátů, kteří zastupovali základní organizace, rozhodlo
o vedení okresu pro další období.

předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a vedení KV KSČM Ostrava
Josef Babka a Ivan Strachoň, kteří
postupně na konferenci rovněž
vystoupili.
Kateřina Konečná se vyjádřila
Okresní výbor nadále povede
nejen k situaci, která probíhá
Jana Pohludková, místopředsena Ukrajině, ale rovněž také k nedou byl opětovně zvolen Tomáš
uspokojivé ekonomické situaci
Gallík.
u nás v republice. Poukázala
na Nečinnost vlády, její nezáProběhla také volba nových
okresních orgánů, volby delegátů jem řešit problémy, doléhající
na krajskou konferenci či na sjezd. na naše občany. Ukázala, kam
a na co se má činnost strany zaKonference byla zahájena krátce
měřit.
po deváté hodině. Předsedkyně
Na konferenci proběhla také
OV Jana Pohludková zhodnotikritická diskuse, nejen k vnitřním
la práci OV za poslední dva roky
problémům strany, ale také k cea zároveň nastínila, co nás čeká
lospolečenským
politickým témav tomto roce.
tům. Tématem také byly nadcháKonference se jako host účastnila zející komunální volby.
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V diskusi rovněž zazněl apel na připravenost strany v případě předčasných parlamentních voleb.
Konference byla ukončena Internacionálou. Všem zvoleným přejeme
hodně sil do práce.

Nečinnost vlády musí
SKONČIT
Vláda Petra Fialy stále neřeší dramatické zdražování v ČR, zejména prudký růst cen potravin a energií. KSČM požaduje okamžité
zásahy, chránící zájmy občanů ČR.
Nejrychlejším krokem je využití
středí pro pumpaře, kteří spekuzákona o cenách, zejména ustalativně ženou ceny paliv nahoru.
novení o cenovém moratoriu. V
Toto řešení podpoří jak průmysl,
ČR by měly být především zastro- tak i velmi rychle pomůže občapovány ceny pohonných hmot ve nům. Dalším krokem je srovnání
státním podniku ČEPRO, který
nepřímých daní na pohonné
vlastní čerpací stanice EuroOil.
hmoty s okolními zeměmi. Efekt
Tím se vytvoří konkurenční proje ovšem zpožděný a nemusí se
22
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celý promítnout do cen. Snížení
by však vyžadovalo výjimku z
pravidel EU a velký výpadek ve
státním rozpočtu.
Prvořadým úkolem vlády by mělo
být maximální urychlení dostavby jaderných elektráren a prodloužení, po dobu energetické
krize, životnosti našich tradičních
elektráren a zachovat těžbu uhlí.

potravin, narovnání dotační politiky, podpora českých výrobců a
potravinová soběstačnost, včetně vyjednání výjimky u EU.
Zavést důslednou kontrolu, vedoucí k zastavení růstu konečných cen pro spotřebitele a tím
zamezit možnost jejich zneužívání spekulanty a obchodními
řetězci.

KSČM navrhuje okamžité zastavení evropského Green Dealu!
KSČM odmítá řešit výpadek
výběru daní ve státním rozpočtu
Dalšími požadavky KSČM jsou :
dalšími asociálními škrty.
nulová sazba DPH u základních

Z koncepčních kroků pak KSČM požaduje:
Konec obchodování s emisními povolenkami = dlouhodobé snížení
cen energií!
Snížení DPH u energií = krátkodobé snížení cen energií!
Zastropování cen pohonných hmot = stabilita a předvídatelnost na
trhu!
Nulová sazba DPH u základních potravin = pomoc nejpotřebnějším
občanům!
Efektivní využití zákona o cenách = konec šoků v peněženkách občanů!
VV ÚV KSČM
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NA CO SI VZPOMENEME V BŘEZNU

Březen

měsíc knihy / zatím co kdysi knihy zdobily naše domovy, dnes je najdeme
odložené na všech možných i nemožných místech /.
2. 3.1978
se stal Vladimír Remek prvním československým kosmonautem.
V hodnosti kapitána byl členem posádky lodi Sojuz 28. S velitelem
Gubarevem pracovali na palubě Saljut 6. Na Zem se vrátili 10.března.
7.4.1850
se narodil T.G.Masaryk, jehož mnohé citáty stojí stále za připomenutí:
8. 3. 1911
proběhly první mezinárodní oslavy MDŽ/ v Havířově KSČM na tento
každoročně svátek zvala ženy.
8. - 13.3.1943 první bojové vystoupení československých vojáků během druhé světové
války na východní frontě. U Sokolova prokázali mimořádné hrdinství a
kapitán O.Jaroš, který v bitvě padl, byl jako první zahraniční voják v SSSR
jmenován hrdinou SSSR in memoriam.
14. 3.1953
zemřel politik a státník, činitel československého a mezinárodního
revolučního dělnického hnutí Klement Gottwald / nar.23.11.1896
16. 3.1939
vzniká Protektorát Čechy a Morava, v čele vlády stojí Rudolf Beran
16. 3.2014
se v referendu na Krymu 96% hlasujícich připojilo k Rusku
23. 3.1901
se narodil novinář, poslanec, Jan Šverma, který zahynul během Slov.nár.
povstání v Nízkých Tatrách během 15hodinového pochodu ve sněhové
bouři na hoře Chabanec.V roce 1969 mu byl udělen in memoriam titul
Hrdina ČSSR. Čest jeho památce! / V Havířově je po tomto hrdinovi
pojmenována ulice Jana Švermy.
24. 3.1921
se narodila Marie Kudeříková, studentka, odbojářka, která byla 26.3.1943
popravena nacisty ve věku 22 let. Čest její památce! / V Havířově máme
ZŠ Marie Kudeříkové.
28.3.1592
se narodil Jan Amos Komenský / ještě donedávna uváděn v kalendáři
tento den jako Den učitelů.
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