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XI. sjezd KSČM z pohledu
předsedy MěV
Vážené soudružky, vážení soudruzi
a sympatizanti.
Náš XI. sjezd se konal v době, kdy
zuří válka na Ukrajině, která je výsledkem zintenzivnění rivality
mezi dvěma geopolitickými hráči
USA-NATO-EU a kapitalistickým
Ruském a za situace, kdy současná pravicová vláda Petra Fialy
se jasně postavila na stranu války,
ohrožující bezpečnost jejích občanů. Ale vláda svou neschopnosti
odmítá řešit životní úroveň, neustále stoupající inflaci a problémy
které kvůli ní vznikají. V této době
se KSČM nachází poprvé od svého vzniku mimo parlament ČR a kdy
probíhá překreslování dějin a cenzura názorů.
Přes všechny tyto negativní jevy se XI. sjezd konal v příjemné a optimistické náladě.
Při volbách do vedoucích funkci ÚV KSČM. Kateřina Konečná obhájila post předsedkyně ÚV se ziskem 254 hlasů z 292 možných, když
před samotnou volbou se Josef Skála vzdal kandidatury na předsedu strany. Nejzajímavější volbou, která zároveň pro některé byla
i překvapením, byla volba místopředsedy pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ÚV. V ní neuspěl Leo Luzar, který vypadl ihned
v prvním kole. Do druhého kola postoupili Jiří Dolejš s.Ludvíkem
Šuldou, kdy poslední jmenovaný získal 160 hlasů oproti 100 hlasům
pro Jiřího.Dolejše.
Jako velmi negativní vnímám fakt, že nám nebyl předložen program
strany pro následující období. Pouze 11 cílů, které vykreslují současnou situaci v ČR. Tyto cíle byly námi delegáty doplněny o bod, který
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pojednává o konaní referenda
za vystoupení ČR z EU a znovuotevření otázky ohledně vymáháni válečných reparaci od Německa za 2. světovou válku.
Zprávu o hospodařeni strany
nám přednesla Marie Pěnčíková.
Členské příspěvky se momentálně pohybují na tristní úrovní
ve výši 35,50 Kč v průměru, což
odpovídá 7000 Kč průměrné mzdy na jednoho člena!
Já osobně jsem šel příkladem
a nedávno jsem si zvýšil výši
měsíčního příspěvku o celých
třicet korun. Dále nás seznámila
s faktem, že nikdo z bývalých
poslanců nesplnil výzvu mimořádného sjezdu o hmotné
podpoře strany kromě bývalého
předsedy ÚV Vojtěcha Filipa,
který poslal na účet 330 000
Kč s tím, že zbytek z poloviny
odstupného věnuje do předvolební kampaně komunálních
voleb do Zastupitelstva města
Českých Budějovic.
U úprav Stanov KSČM se největší
diskuze vedla ohledně majetku KSČM v případě, že zanikne
bez právního nástupce a jeho
rovnoměrné rozdělení mezi
členy KSČM. Místopředseda Petr
Šimůnek vystoupil doporuče-

ním tento bod vynechat z právního hlediska kvůli nebezpečí
zamítnutí registrace Stanov
na ministerstvu vnitra. Vzhledem k úbytku členů se změnil
bod č. 50, který tvrdí, že členská
schůze je schopna se usnášet,
je-li přítomna polovina z celkového počtu členů ZO. Nyní stačí
třetina přítomných členů.
XI. Sjezdu KSČM zaslaly zdravice
komunistické a dělnické strany
z celého světa – Portugalska,
USA, Katalánska, Itálie, Španělska, Maďarska, Finska, Chile,
Sýrie, Kypru, Bangladéše, Německa, Srbska, Argentiny, Pákistánu, Ruské federace, Slovenska,
KLDR, Venezuely, Běloruska,
Kanady, Řecka, Mexika, Filipín,
Iráku. Byla to názorná ukázka
internacionalismu a solidarity.
Znovu zde vyvstává otázka, zda
není na čase obnovit komunistickou internacionálu.
Po ukončení sjezdu jsme
se rozcházeli s odhodláním
udělat vše co bude v našich silách abychom uspěli v nadcházejících komunálních volbách.
Bude to vzhledem k situaci, která panuje ve společnosti těžký
úkol ale nikoliv nemožný...
Tomas Candulas
Předseda MěV a tiskové komise
KSČM Havířov
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Informace z jednání 26.
Zastupitelstva města Havířov
V pondělí 20. června 2022 se konalo již 26. zastupitelstvo. Pokud
se nic mimořádného nestane, bylo
v tomto volebním období předposlední. Poslední by se mělo konat
v září těsně před komunálními
volbami.
Hned v úvodu složil slib náš zastupitel Vladimír Slížek, který
byl prvním náhradníkem na naší
kandidátce a do zastupitelstva
postoupil za Daniela Pavlase, který na předchozím zastupitelstvu
na funkci rezignoval. Průběh jednání byl pak poznamenán řadou
půtek mezi primátorem a vystupujícími opozičními zastupiteli
i občany vystupujícími v interpelacích. Pod rádoby přísným dodržováním jednacího řádu přerušoval
a ukončoval jejich vystoupení.
Prvním takovým bodem byl
prodej pozemku v Bludovicích
pro vybudování a provozování EKO-CENTRA, kde by se děti
z mateřských a základních škol
prakticky seznamovali s přírodou
a ochranou životního prostředí.
Ten už byl zastupitelstvem jednou
schválen, a to již v roce 2019. Teprve letos, po více jak dvou létech,
4
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bylo zjištěno, že kupující nesplnil
usnesením zastupitelstva stanovené podmínky a, jak sám přiznal,
od počátku neměl v úmyslu stavbu realizovat. Pouze tam navezl tři
maringotky. Proto byl prodej pozemku opětovně předložen tomuto zastupitelstvu, ale s podstatně
mírnějšími podmínkami. K tomu
vystoupila zastupitelka Darja
Tomaniecová – Škutová i s návrhem, aby tento prodej nebyl
schválen, protože cena pozemku
se za tuto dobu změnila a požadovala i nové nacenění znalcem.
Tento návrh podpořil za náš klub
Eduard Heczko. Ale protože jsme
tušili, jak koaliční většina rozhodne, současně navrhl i zpřísnění
podmínek zkrácením lhůty zprovoznění EKO-CENTRA v těchto
maringotkách na jeden rok místo
tří let a udržitelnost tohoto projektu prodloužit z pěti na deset let,
včetně sankcí při jejich nesplnění.
Ty v novém návrhu kupní smlouvy
zcela chybí. Nejdříve se hlasovalo
o návrhu neschválit, který nebyl
schválen a následně i o mém návrhu na zpřísnění podmínek kupní
smlouvy. Ani ten nebyl schválen.
Bude zajímavé sledovat, jak bude
s tímto pozemkem naloženo

v budoucnu a kdo se po uplynutí
pětileté lhůty stane skutečným
vlastníkem pozemku.
K bodu Koncepce rozvoje školství
na období 2022–2030 vystoupila
naše zastupitelka Milada Halíková, proč tak důležitý materiál
je předkládán až na konci volebního období a k jeho naplňování
zavazuje budoucí zastupitelstva
na dvě volební období dopředu.
Kriticky rovněž vystoupila zastupitelka Darja Tomaniecová – Škutová, když poukázala na současnou
nedostatečnou kapacitu mateřských škol.

V interpelacích vystoupil předseda
havířovského Sdružení nájemníků Karel Žák (KSČM) a poukázal
na velice rizikový projekt města
s ČEZ ESKO, významně změnit
dosavadní systém dálkového
zásobování teplem výstavbou
nových kotelen. Jeho vystoupení
si můžete přečíst na jiném místě
Zpravodaj.
Kriticky vystoupila i naše zastupitelka Soňa Ryšánková – Dosedělová k vakcinací psů. V minulosti
byl vždy vyhlášen časový harmonogram vakcinací na více místech
ve městě. Letos se vakcinace
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bude konat pouze jeden den mezi
14–16 hodinou, a to jen v kynologickém areálu na Selské ulici. Pro
některé vlastníky psů to může být
velký problém. Proč tomu tak je,
nikdo neodpověděl, proto si budeme muset počkat až na písemnou
odpověď.
Již v úvodu jsem naznačil, že za tři
měsíce půjdeme k volbám.

Musíme jen doufat, že voliči svými
hlasy rozhodnou o novém složení
zastupitelstva a změní tak poměr
sil a omezí dominující postavení
Hnutí ANO v čele s primátorem
Josefem Bělicou. Ostatní koaliční
partneři (ČSSD, KDU-ČSL STAN
a HPH) jsou jen mlčící stafáží kolem neomylného primátora.
Eduard Heczko
za KZ KSČM
Názory občanů

Vystoupení ing. Karla Žáka na Zastupitelstvu
Vážené zastupitelstvo, vážení hosté,
vážení občané,

bytové domy, pokud se v důsledku
odpojení od centrálního zásobování
teplem (dále jen „CZT“) sníží počet
v souvislosti s připravovaným
odběratelů napojených na CZT.
záměrem města vybudovat ve spoJe nutno si uvědomit, že teplo pro
lupráci s ČEZ ESCO, a.s. novou inHavířov je dodáváno primárním
frastrukturu pro zajištění dodávky
horkovodním potrubím z teplárny
tepla pro vytápění a ohřev TV si doKarviná Z toho cca 60 % tepla disvoluji upozornit na některé negativní tribuuje dále Havířovská teplárenská
aspekty tohoto kroku, které mohou
společnost, a.s., zbývajících cca 40 %
nepříjemně dopadnout na nemalou tepla je dodávána do Havířova přímo
část obyvatel našeho města.
společností Veolia, a.s. V případě budování nové infrastruktury CZT dojde
Občané obvykle nerozumí probk postupnému odpojování části CZT
lematice výroby a dodávky tepla,
provozované HTS, a.s. od stávajícího
ale co je zajímá, je cena za teplo
systému zásobování teplem (dále
a jaké náklady budou hradit ze své
jen
„SZTE“) a její přepojení na nové
kapsy. Již před několika lety jsem
topné zdroje. V důsledku těchto
poukázal na hrozbu postupného
kroků dojde k podstatnému snížení
navyšování ceny tepla pro zbývající
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odběrových míst tepla a náklady
spojené s výrobou a distribucí tepla
zajišťované společností Veolia, a.s.
se rozúčtováním na menší rozsah
odběru povede zákonitě ke zvýšení
ceny tepla.

tím, že se město bude podílet i svými
finančními prostředky na vybudování
nové infrastruktury, bude v uvozovkách „zvýhodněna“ jedna skupina
občanů města proti druhé. A to za situace, která je v energetické oblasti
zcela nejistá. Případná realizace
záměru by byla velkým a nákladným
rizikem – a podotýkám s negativním
dopadem na nemalou část občanů
města.

Toto zvýšení ceny se negativně dotkne nemalé části občanů Havířova,
ale nejen jich, ale i dalších obyvatel karvinského regionu, jejichž
domácnosti či provozovny využívají
TE z teplárny Karviná. Uvědomuje
si tuto skutečnost současné vedení
města, když chce mít pod kontrolou
ceny tepla a slibuje stabilní ceny pro
občany Havířova?

V tomto městě a regionu chybí
finance na další důležité potřeby
a problémy, které trápí naše občany
a nejsme tak bohatí, abychom
vynakládali finance neefektivně.
Tak proč si na území města budovat bezpečnostní rizika v podobě
plynových kotelen, kde může dojít
k havárii, proč ve městě zvyšovat
ekologickou zátěž v podobě
emisí. A proč ohrozit fungování
SZTE v celém regionu a dostat
do problémů nemalou část občanů
nejen našeho města?

V případě našeho města se to může
negativně dotknout občanů bydlících na starém Šumbarku,
v Havířově-Městě, většiny občanů
bydlících v Sorele počínaje Hlavní
třídou, z jedné strany ohraničenou
ul. U Stromovky a z druhé strany
ul. Na Nábřeží, přičemž další oblast
pokračuje i s ul. Národní. A nelze
zapomenout ani na občany bydlící
v Prostřední Suché. Nutno si také
uvědomit, že v těchto oblastech,
kde je dodavatel přímo Veolia, a.s.,
většina bytových domů nepatří
městu.
Tento možný negativní dopad se týká
přes 20 tisíc občanů města. Navíc

Je třeba vážně a odpovědně posoudit
všechny dopady na občany a region, kterých se případná realizace
má dotknout. Já bych hledal v této
situaci užší spolupráci spíše se stávajícím dodavatelem obdobně jak
se rozhodli třeba v Olomouci.

Ing. Karel Žák, občan města, člen
republikové rady Sdružení nájemníků ČR, z.s.
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Lidice, Ležáky

Dvě jména, která měla navždy zmizet z map světa stejně jako z
paměti lidí. Jejich osud je pevně svázán s osobou zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha, který zemřel po atentátu v červnu 1942
Němci tenkrát ukázali, jak
se dovedou mstít bez ohledu,
že to odnesou nevinní lidé. V době
heydrichiády bylo zastřeleno
či popraveno velmi mnoho lidí,
ale to jim nestačilo. Hledali další
důvody k pomstě. K tomu jim
posloužilo nepodložené tvrzení,
že jeden z pachatelů atentátu
pochází z Lidic.
Malá obyčejná obec s obyčejnými
pracovitými lidmi a 600 let trvající tradicí na to doplatila. Dne 10.
6. 1942 byla vypálena, srovnána
se zemí. Obyvatelstvo bylo buď
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na místě postříleno nebo v dalších
dnech popraveno, nebo odvezeno
do koncentračních táborů. Děti
byly většinou usmrceny, několik
jich bylo dáno na převýchovu
do německých rodin.
Ve světě událost vzbudila velké
rozhořčení. Vznikla akce „Lidice budou žít“, jméno Lidice si dala města
i obce v mnoha zemích, dostávaly
ho i nově narozené děti.
Po válce se vrátilo několik obyvatel,
obec byla obnovena. Na původním
místě je vybudován park růží

z celého světa, je zde muzeum
a na každého jistě velmi zapůsobí
pomník Lidických dětí.
Ale hrůzám nebyl konec.
LEŽÁKY byly čtrnáct dní potom
vypáleny, malá osada s osmi domky
chudých kameníků. Důvodem bylo
ukrývání tajné vysílačky.
Osudový den padl v Ležákách
na středu 24. června 1942. Před
pátou hodinou odpolední Němci
odvezli do pardubického Zámečku
46 starců, mužů, žen a dětí. Načež
v osadě rabovali. Poté jednotlivá
stavení zapalovali. Domy hořely
celou noc.
Ještě téhož večera nacisté zavraždili
nedaleko Zámečku 33 obyvatel
Ležáků, 18 žen a 15 mužů. Čtyři
osoby z Ležáků a dalších více než
čtyřicet zastřelili 25. června a 2.
července 1942. Všech 13 dětí odvezli ještě v noci z 24. na 25. června
do Prahy, poté do internačního
tábora v Polsku. Sestry Jarmilu
a Marii Šťulíkovy uznali za vhodné
k poněmčení a předali je pod
cizími jmény do německých rodin.

Po válce je přivezl do vlasti policejní
inspektor Josef Ondráček.
Jedenáct ležáckých dětí našlo smrt
25. července v plynovém voze v polském Chelmnu, spolu s nimi jedna
dívka z Lidic, stejně jako již dříve
81 dětí z Lidic. Příbuzní parašutistů
a jejich spolupracovníci v počtu 254
osob byli hromadně popraveni 24.
října 1942 v koncentračním táboře
Mauthausen.
Osada Ležáky nebyla po válce
obnovena. Na bývalém území obce
je dnes pietní místo.
Od těchto strašných událostí
uplynulo letos 80 let, ale zapomenuty být nesmějí. Zvláště v dnešní
neutěšené době by měly být
varováním před tím, co je člověk
člověku schopen udělat. A hlavně
by si to měli uvědomit ti, kteří
si z ničeho poučení neberou, neustále se Němcům za něco omlouvají, dokonce se jedou poklonit
k pomníkům nacistických vojáků
a snaží se navazovat vztahy jiné,
než dobré sousedské.
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78. let od Litevských LIDIC
odvety, kterou spáchaly německé
jednotky během 2. světové války.
Z českých dějin jsou známé vypálené vesnice Lidice a Ležáky v roce
1942, ve Francii vyhladili němečtí
okupanti vesnice Oradour – sur –
Glane (642 mrtvých), Tulle, Aseq,
Maillé, Robert – Espagne či Clermont – en – Argonne a v Polsku
obce Michniów, Wanaty, nebo
Krasowo - Częstki.
Německé jednotky zmasakrovaly v prosinci 1943 více než 1300
mužů z řeckého městečka Kalavryta, v červnu 1944 pak vyvraždily v řecké obci Distomo 218 lidí
včetně 20 dětí do pěti let. V srpnu 1944 bylo také zabito všech
560
obyvatel toskánské vesnice
Před 78 lety, 3. června 1944, zaSanť Anna di Stazzema a 770 lidí
vraždili nacisté v litevské obci
z
italské obce Marzabotto, což byl
Pirčiupiai 119 osob včetně 49 dětí
mladších 16 let. Jednalo se o „od- nejhorší masakr civilistů nacisty
vetu“ za útok sovětských partyzánů v západní Evropě.
z okolních lesů.
Němci srovnali se zemí např.
i
ukrajinskou vesnici Kortelisy
Vesnice Pirčiupiai, z ruštiny dříve
a na 400 dalších ukrajinských vsí
přepisována jako Pirčjupis, byla
srovnána se zemí. Na připomínku a měst, nizozemskou obec Putten,
srbská městečka Kragujevac
události zde byl v roce 1960 vztya
Kraljevo, slovinskou obec Dražčen památník Matka z Pirčiupiai.
goše nebo norskou vesnici TelaLitevský masakr ale nebyl jediným vag...
případem podobné kolektivní
Tomas Candulas
Foto: Památník Matka z Pirčiupiai
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SVÁTEK nebo také DEN MATEK

Svátek připadá u nás vždy na druhou. květnovou neděli. Letos to
bylo 8. května. Je to svátek s dlouhou historií, oslavy se objevovaly už u starověkých národů, například. v Řecku nebo v Římě.
Nověji, v 16.století, se začala
ve Velké Británii a Irsku slavit
Mateřská neděle. Práci za matky
dělaly v ten děti, sloužící dostávali
volno, aby mohli navštívit místo
svého narození.
O vznik a podobu svátku, jak
ho známe dnes, se zasloužily dvě
ženy. Julia Ward Hoveová v roce
1870 sice neuspěla, podařilo
se to později Anně Marii Jarvisové,
která je tedy pokládána za oficiální
zakladatelku tohoto Dne.

Oficiálně byl svátek potvrzen v roce
1914 prezidentem W. Wilsonem.
U nás se začal slavit v roce 1923.
O jeho zavedení se velmi zasloužila
dcera prezidenta Masaryka Alice.
Tento den je zvláštním
poděkováním všem matkám za jejich starosti, péči, lásku, vytváření
rodinného prostředí pro šťastné
dětství, na které pak tak rádi vzpomínáme.
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I my jsme popřáli našim členkám
– maminkám to nejlepší, nejhezčí
a zároveň jim děkujeme i za to,
že jsou našimi členkami.
1. ČERVEN – MDD – MEZINÁRODNÍ
DEN DĚTÍ
má již dlouhou tradici. První podnět
na jeho ustanovení se objevil před
102 lety v Turecku. Jako datum byl
určen 23. duben.
K oficiálnímu vyhlášení došlo ale
mnohem později, až v roce 1949,
kdy byl vyhlášen Den pro ochranu
dětí. Podnětem bylo utrpení
a vraždění dětí v době 2. světové
války v našich Lidicích a francouzském Ouradouru. Den prosadila a vyhlásila Mezinárodní federace
žen.
Oslavy začaly v příštím roce. Datum
sice nebylo jednotné, ale účel ano.
Den měl upozorňovat na potřeby
i práva dětí, na to, že potřebují
ochranu, že ne všude ve světě
prožívají šťastné dětství.
V roce 1954 doporučila OSN všem
státům, aby se den slavil na celém
světě ve stejnou dobu a doporučila
20. listopad. Některé státy datum
přijaly, jiné, mezi nimi i naše republika, ponechaly 1. červen. Některé
státy dokonce slaví oba dny.

Je to den, kdy se pro děti chystají
různé akce, chceme dětem udělat
radost. Přejeme jim šťastný život
v dobré rodině a hlavně spokojený
život v míru.
DEN OTCŮ
Zatím nemá u nás svou tradici. Jen
pomalu se dostává do podvědomí
lidí i do některých kalendářů.
Tradici založila Američanka Sonora
Smart Doddová, která tak chtěla
poděkovat svému ovdovělému otci
a ocenit jeho úsilí při výchově pěti
dětí.
V den jeho narozeni proběhla první
oslava. Bylo to 19. června 1910
a oslava byla spíše soukromá. Ale
brzy se rozšířila a stávala se populární. V roce 1966 se stala oficiálním
svátkem – Dnem otců.
Je to jistě spravedlivé. Maminky
mají již mnoho let svátek v květnu,
děti v červnu, jen tatínkové svůj den
neměli. A jistě si ho také zaslouží
za otcovskou péči, práci pro rodinu,
lásku k dětem.
Letos tento den oslavíme třetí
neděli v červnu, tedy opět 19.
června. Všem našim členům –
tatínkům – přejeme vše nejhezčí,
ať si tento den užijí v pohodě
v kruhu svých blízkých.
Marie
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Z nejvýznamnějších postav mezinárodního komunistického hnutí

János Kádár

(26. května 1912, Rijeka – 6. července 1989, Budapešť)

Maďarský státní a stranický
činitel, představitel maďarského
a mezinárodního komunistického hnutí. Hrdina socialistické
práce (1962), hrdina Sovětského
svazu (1964), držitel Řádu Maďarské lidové republiky (1962), Leninova řádu (1972) a Mezinárodní
Leninovy ceny (1977).

Kádár byl od mládí nadšeným
komunistou. Vyučil se mechanikem a už v 17 letech se angažoval
v odborech, hnutích pracujících
a v komunistické straně. Pro svoji
činnost byl vězněn za Horthyho
režimu ve 30. letech i v průběhu 2.
světové války.
Už ve třicátých letech se ve vězení potkal s Mátyásem Rákosim, který se pro něj stal idolem.
Od roku 1931 člen KS Maďarska,
od roku1942 člen a od 1943
tajemník jejího ÚV. V letech
1946–1948 náměstek generálního tajemníka ÚV KS Maďarska,
1948–1950 náměstek generálního tajemníka Maďarské strany
pracujících a současně ministr
vnitra. V roce 1950 byl odsouzen
na doživotí na základě falešného
obvinění, že byl konfidentem
fašistického Horthyho režimu. V roce 1954 byl propuštěn.
Za kontrarevolučního puče v roce
1956 byl iniciátorem ustavení
revoluční dělnicko-rolnické vlády
a jedním z hlavních organizátorů
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Maďarské socialistické dělnické
strany (MSDS). V letech 1956–
1958 a 1961–1965 byl předsedou
vlády, v letech 1957–1988 členem
politbyra a prvním tajemníkem
MSDS, od r.1965 členem prezidia
Maďarské lidové republiky.
V době, kdy stál v čele Maďarska
János Kádár, prošla tato země
nebývalým rozvojem. Na druhou
stranu docházelo ke špinění socialistické minulosti a zanedbávání
komunistické výchovy. Důraz byl
kladen pouze na udržení vyhovující životní úrovně, tedy ke vzniku
režimu nazývaného posměšně „gulášovým socialismem“.
V roce1988 byl János Kádár
ze svých funkcí vytlačen reformistickými politiky, kteří umožnili
v souladu s Gorbačovovou politikou vítězství kontrarevoluce
a návrat kapitalismu.
Ačkoli je János Kádár i v současnosti považován za jednu
z největších osobností v historii
Maďarska, dne 4. května 2007
neznámí pachatelé rozbili mramorovou desku u hrobky Jánose
Kádára a jeho manželky a otevřeli rakev s Kádárovými ostatky.

Ukradeny byly i některé jeho kosti, stejně tak jako urna s popelem
jeho manželky. Nedaleko poničené hrobky vandalové nastříkali
sprejem s nápisem „Vrahu a zrádče, nemůžeš odpočívat v posvátné půdě“. Maďarští politici bez
ohledu na stranickou příslušnost
vandalství odsoudili. Tehdejší
premiér a předseda MSZP Ferenc
Gyurcsány označil událost za odporný, nelidský a zbabělý čin.
Odsoudila jej i opoziční pravicová
strana Fidesz, která se profiluje
jako výrazně antikomunistická
a předhazuje socialistům jejich
minulost.
Na Kádárově hrobě je vytesán
text „BYL JSEM, KDE JSEM MUSEL BÝT. UDĚLAL JSEM, CO JSEM
MUSEL UDĚLAT“. Jde o citaci jeho
slov, která pronesl před Valným
shromážděním OSN v roce 1960.
U příležitosti stého výročí narození byla v roce 2012 u Kádárova hrobu odhalena jeho busta.
Jelikož však pořadatelé neměli
od správce hřbitova povolení,
museli ji ještě tentýž den odstranit.
Tomas Candulas
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Informace z regionálního poradenské centra
v Havířově
problémy s hlučným sousedem
V regionálním poradenském centru Havířov se nenudíme. Kromě
kontrol vyúčtování služeb za rok
2021, kterých se letos sešlo více
než dost, problémů neubylo.
Radíme i v případech, kdy jsou
uživatele bytů obtěžováni např.
nadměrným hlukem od sousedních uživatelů, kteří pořádají
hlučné dýchánky. Lidská bezohlednost nezná mezí i v této oblasti. Řešení nebývá jednoduché,
ale náš právní řád jisté možnosti
dává. Zub za zub nebývá vždy
moudré řešení. Nejprve je zapotřebí se obrátit na majitele bytu,
pokud není s hlučným sousedem
rozumná domluva. V dalším
kroku lze využít i přestupkovou

komisi, ale o konečném výsledku
může rozhodnout i soud. Právo
je na straně slušných, je zapotřebí si připomenout příslušné
paragrafy v Občanském zákoníku.
§ 1013 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise)vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Zakazuje se přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Je zapotřebí
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se také zmínit, že úmyslným napadáním se zabývá zákon o přestupcích a trestní zákon. I k tomu
někdy dochází.
Důležité je vědět, jak své právo
vymáhat a na co pamatovat. Vždy
je zapotřebí mít důkazy, které
podepřou vaše tvrzení. Zapište
si každý den, kdy k rušení či k napadení došlo. Pořiďte si zvukový
případně i obrazový záznam, stačí
mobil. Vhodné je i svědectví sousedů-nejlépe písemně, pro soud
i osobně. Svědčit může každý, kdo
nevhodné chování sousedů viděl
a slyšel (návštěva apod.). Volejte
PČR, hodí se i svědectví městské
policie. Oslovte prokazatelně
pronajímatele, resp. Majitele, aby
sjednal pořádek. Zašlete hlučným sousedům písemnou výzvu,
aby svého jednání zanechali. Popište, co jim vytýkáte
a zdůrazněte, že máte zájem
na mimosoudním vyřešení
problému. Výzvu zašlete doporučeně s dodejkou, abyste
měli důkaz, že byla skutečně
odeslána, uschovejte kopii
výzvy i doklady o doručení. Zašlete písemnou výzvu
majiteli bytu a požádejte
ho, aby využil všech mu dostupných možností k tomu,
aby ze strany jeho nájemníků došlo k zanechání jejich
jednání. V závěru uveďte,
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že pokud nezasáhne on, využijete všech možností, které na svoji
ochranu máte, včetně soudu, ale
v zájmu mimosoudního vyřešení
sporu se nejprve obracíte na něho.
Pokud jde p bytové věci, je vaším
partnerem k jednání právě on,
nikoliv nájemce.
Do naší poradny v Havířově, která
je v provozu každý druhý a čtvrtý
pracovní čtvrtek od 16.30 hod
do 18.00 hod. na ul. Palackého
2 v Havířově Městě, se můžete objednat ke konzultaci telefonicky č.
777 810 174. případně 723 697 356
v době od 11.00 hod. do 18.00 hod.
nebo využít mail
son.havirov@seznam.cz .
Ing. Karel Žák

Farský, Polčák, nedávno zesnulý Michalík, Hlubuček a teď Gazdík,
vedení a „elita“ STAN. Všichni z nich museli v průběhu necelých osmi
měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny PČR rezignovat, neboť
jejich chování bylo v rozporu se zákony České republiky, bylo neetické
či bylo pohrdáním občany naší země.

Ministr Gazdík se setkával a jezdil
s již dříve trestně stíhaným kamarádem Redlem na dovolenou.
„Vyvodil“ z toho zodpovědnost, rezignoval na post ministra školství
a místopředsedy STAN. Zároveň
však již řekl, že na podzim bude
na místopředsedu STAN kandidovat znovu. Tím se jen vysmál
občanům do očí. Předseda STAN
Rakušan, dnešní ministr vnitra,
jako starosta přihrával kšefty pro
kamarády z Kolína a nezákonná
jednání svých spolustraníků mají
jemu podřízení policisté vyšetřovat. To vše budí jen a jen další
a další pochybnosti. Kmotrovské
chování v jejich podání nabírá
nových rozměrů!
Hnutí STAN před komunálními
volbami ztrácí poslední zbytky

důvěryhodnosti. Ti, kteří za něj
budou kandidovat, znehodnocují výsledky své práce a zbytečně
dávají všanc svou důvěryhodnost
a schopnosti. Značka STAN a její
vedení jsou zralí na hození bílého
ručníku do ringu a rozpuštění.
K tomuto totálnímu rozkladu významného člena současné vládní
koalice připočtěme neoddiskutovatelnou neschopnost vlády premiéra Fialy řešit současnou situaci
související s extrémním nárůstem
cen energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží každodenní
spotřeby, kdy inflace dosahuje
nejvyšších čísel od vzniku samostatné České republiky. Úspory
občanů ztrácejí svou hodnotu.
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KSČM požaduje okamžitou demisi vlády pětikoalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, která škodí většině občanů naší země. Její jednání
je destruktivní a ohrožuje nejen suverenitu České republiky, ale především důstojný život jejich občanů. Žádáme vás, odejděte a přestaňte
škodit!
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11 cílů KSČM
1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být nedostupným luxusem. 0% sazba DPH u základního
zboží.
2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné vodě, bezplatné vzdělávání i zdravotní péče! Bezplatnou městskou
veřejnou dopravu pro všechny.
3. Výstavba obecních a družstevních bytů s podporou státní komerční banky! Novomanželské a bezúročné
startovací půjčky.
4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo čtyřdenní pracovní týden! Pět týdnů dovolené při zachování výše
mzdy všem! Minimální mzda 20 000 Kč a její automatický růst nad míru inflace. Pravidelná valorizace
a rychlejší růst podprůměrných důchodů! Evropské ceny máme, nyní je na řadě evropská úroveň
odměňování.
5. STOP soukromým exekutorům a jejich byznysu!
6. Pro budoucí zajištění práva na práci, organizovat rozvoj národního hospodářství zejména energetickou a
potravinovou soběstačnost zakládáním a provozováním podniků ve veřejném vlastnictví.
7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Odlišný názor nesmí být trestán a dopředu nálepkován jako
dezinformace. Program České televize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.
8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korporace a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chybí peníze na služby
občanům, zdravotnictví, veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ročně do zahraničí, pro
rozvoj českého národního hospodářství a pro občany! Jsme pro referendum o vystoupení ČR z EU.
9. Reálná zelená energetická politika, kterou si bude moct dovolit každý! Energie vyrobené v českých
elektrárnách dodávat domácnostem ČR bez prostředníků a burzovních spekulantů.
10. Vymáhání válečných reparací vůči Německu.
11. Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme cizí vojenské základny, další zvyšování nákladů na zbrojení a
agresivní války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.
Programové směřování komunistů vychází z úcty ke každé tvůrčí práci, která je zdrojem hodnot.
Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé rozdělování má každý, kdo se na jejich vytváření podílel a podílí,
pro koho je či byla práce, služba nebo tvorba zdrojem obživy.
Základním lidským právem je právo na přežití. Tedy právo na život a právo na mír. Právo na ochranu života a právo
na obranu míru. Životy lidí musí být chráněny a bráněny. Nikdo jimi nesmí hazardovat v cizím zájmu.
Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu z důvěry dané nám v této zemi.
Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi, naši budoucnost!
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NA CO JSME V KVĚTNU A ČERVNU VZPOMNĚLI

1. 5.

Svátek práce 		

1889, u nás od 1890

5. 5.

Narozen Karel Marx		

1880

Vypálení obce Javoříčko

1945

Pražské povstání		

1945

Den vítězství			

1945  

Svátek matek			

u nás od 1923

8. 5. 		
9. 5. 		

Osvobození Prahy Rudou armádou

1945

14.-16.5.

Založení KSČ				

1921

1. 6.		

Mezinárodní den dětí

5. 6. 		

Světový den životního prostředí

10. 6. 		

Vyhlazení Lidic

19. 6		

Den otců

24. 6.		

Vyhlazení obce Ležáky
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