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

Slovo předsedy Městského výboru KSČM Havířov
Vážení občané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu
svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací,
povinnostmi a starostmi, a snad i zhodnotit uplynulý rok a už stojíme na prahu roku nového,
s letopočtem 2017.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli
uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě
pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i
dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále zůstat, rozvíjet věci
započaté a nebát se překážek.
Loňský rok byl v naší politické práci zde v Havířově obdobím velice složitým a
komplikovaným.
I když jsme na počátku nového roku, hovořím o tom právě v této době, musíme mít víru v
naši politickou sílu, víru v naše členy, funkcionáře, zastupitelé, protože jenom v jednotě a v
jednotném postupu našich činů můžeme zabezpečit úspěch naší další politické práce.
Musíme se naučit pracovat v nových podmínkách, pokud možno s co nejmenšími chybami.
Nebude to lehké a bude proto třeba vynaložit mnoho úsilí. Taková je skutečnost a z toho
musíme vycházet při své práci. Ignorování skutečného stavu by mohlo vést v některých
místech jen k dobrodružství, anarchii, a to by bylo nedobré pro uskutečňování našich
významných úloh a povinností, které máme vůči občanům města Havířova.
Dovolte mi nyní povědět několik slov všem komunistům, členům i funkcionářům naší
strany.
Soudružky a soudruzi, my všichni, ať už pracujeme v základních organizacích anebo i
vyšších stranických orgánech, jsme silní jen tehdy, když nám důvěřuje celá strana a
když ve stranu důvěřují občané města Havířova. O to větší odpovědnost máme za to,
abychom v praktické politice uskutečnili všechno, co je v zájmu občanů, a to i
v současných, pro nás mimořádně těžkých podmínkách. Největším neštěstím pro
stranu by bylo, kdyby se její zdravé jádro, všechny její síly, které dokázaly ojediněle v
rámci celé České republiky více než čtvrt století vzdorovat kapitalismu v Čechách a
uchovat majetek města Havířova občanům, se teď rozdrobilo.To by nevyhnutelně
znamenalo rozpad síly, která jediná je schopná odolat vnějším tlakům a
nepřátelskému prostředí.
Prosím vás, nedopusťme provokaci, nedovolme vnést paniku do našich řad. Nezbývá nám v
těžké situaci nic jiného, než napnout všechny síly, všechen rozum, abychom v další práci
skutečně obstáli. A my obstojíme!
Do Nového roku nám všem přeji víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než
nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku a trápení.
Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě vám přeje
Daniel Pawlas

INFORMACE Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 19. 12. 2016
Informace o přípravě zasedání tohoto zastupitelstva ,na kterém dojde k vypovězení koaliční
smlouvy s ČSSD, byly natolik medializovány, že by byla zbytečná ztráta času, abychom se
tímto v naší zprávě zabývali.
Konec konců i průběh tohoto jednání byl natolik zdokumentován a odvysílán televizními
štáby, že se jím v této zprávě nebudeme podrobně zabývat. Přesto s některými
skutečnostmi, s kterými vás televize neseznámila (proč asi), vás chceme v této zprávě
seznámit.
Je evidentní, že scénář byl dlouhodobě připravován, ačkoliv předseda klubu ČSSD pan
Martínek skoro do poslední chvíle v tisku tvrdil, že se nic, žádná změna v koalici,
nepřipravuje. Že nespokojení zastupitelé z ČSSD a ANO pilně na scénáři pracovali za
vydatné pomoci „lobbyistů“, byla však pravda.
Vše bylo jasné již v úvodu zasedání, kdy se schvaloval program a kdy zastupitelka za ANO
a vzápětí zastupitel z ČSSD koordinovaně shodně přednášeli
doplňovací body jednání, počínaje odvoláním primátora
Bc. Daniela Pawlase, náměstků a členů Rady města Havířova.
Ihned první hlasování dalo jasně najevo, že všechny návrhy budou
přijaty. Všichni zastupitelé za ČSSD, ANO, Hnutí pro Havířov a KDU
– ČSL hlasovali jednotně pro odvolání. Ve vypjaté atmosféře, která
na zasedání vládla, se bohužel nenašel nikdo, kdo by se odvážil
hlasovat proti. Náš návrh, aby se hlasovalo tajně, patrně neprošel
proto, že by mohl přece jen někdo hlasovat podle svého svědomí.
Poté, co bylo přijato usnesení o odvolání primátora, tento požádal o slovo, kde v krátkém
projevu poděkoval svým spolupracovníkům za práci pro město Havířov, popřál všem zdraví
do nového roku a omluvil se z dalšího jednání. Za potlesku zastupitelů za KSČM ve stoje se
pak ze zasedání vzdálil. Následně se pak vzdal funkce náměstka Ing. Eduard Heczko a
rovněž zasedání opustil. S tím zřejmě organizátoři puče nepočítali, neboť byli očividně
překvapeni a museli se sami ujmout řízení. Metodou pokus – omyl se pak pokračovalo
v projednávání všech vložených bodů, týkajících se personálních otázek, následně
interpelací i bodů dle původního programu, které připravila ještě původní rada. Ty převážně
zastupitelé za KSČM podpořili, včetně rozpočtu a to proto, aby město nemuselo ihned
z kraje příštího roku pracovat s rozpočtovým provizoriem.
Interpelace se většinou týkaly stížností občanů na údajné případy přílivu migrantů, kteří jsou
ubytováni v domech RPG. Nové vedení slíbilo, že se pravdivostí těchto stížností bude
zabývat.
V závěru této zprávy bychom se chtěli vyjádřit k tomu, proč je to v podstatě již třetí koalice
po volbách v roce 2014 a co je toho příčinou.
Nutno říci, že občané v roce 2014 zvolili celkem pět subjektů, z nichž vyplynulo, že jsou tři
možné varianty koalic:
ČSSD + KSČM
KSČM + ANO
ANO + ČSSD
Všechny s možností rozšíření o další dvě politické strany či hnutí. Nakonec došlo k dohodě
KSČM + ANO + KDU ČSL.
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Někteří neinformovaní, a to včetně našich voličů, uvádějí, že rozhodující pro nás byl post
primátora pro KSČM, a proto byla přijata tato trojkoalice místo koalice s ČSSD. Není to
pravda, neboť v konečné fázi jednání ČSSD
souhlasila s postem primátora pro KSČM.
Rozhodující bylo to, že občané chtěli, aby byly
zpřetrhány vazby plynoucí z dlouholetého vládnutí
ČSSD, které by se jen obtížně daly řešit s ČSSD.
Odstranění korupce bylo proto rozhodujícím
faktorem. Byl to přece i hlavní požadavek našich
voličů! Nic jiného za tím nehledejme.
Příčinou rozpadu koalice s ANO byl pak prostý
fakt, že klub ANO se rozpadl vinou neshod uvnitř
jejich klubu, čímž došlo ke snížení počtu v koalici,
a to pro spolehlivé vládnutí nestačilo.
Nabídka koalice s klubem ČSSD byla přijata bezvýhradně a vůbec nám nebyly známy
výhrady, které účelově jsou prezentovány dnes. Pokud byla kdykoliv námi uzavřená koalice
s ČSSD, tak nikdy nebyla nám vypovězena. Naopak ji ČSSD zrušila v roce 1994 těsně před
ustavující schůzi na pokyn z Prahy, v roce 1999 na přání ODS a nyní v roce 2016, si
zodpovězte sami na čí přání.
A není důvod, abychom se cítili vinnými nebo dokonce trpěli sebemrskačstvím.
Klub zastupitelů za KSČM
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Diskusní vystoupení
naší zastupitelky na prosincovém zasedání ZMH

Vážení spoluobčané, zastupitelé a vedení města,
dovolím si dnes vyjádřit i já svůj pocit a podělit se s vámi o můj pohled na práci zastupitele.
Jsem zastupitelkou pouze 2 roky. Při navržení na kandidátku do zastupitelstva jsem trochu
váhala, ale pak jsem si řekla, proč ne. O dění v našem městě jsem se vždy zajímala, nikomu
jsem nikdy nic neukradla, vědomě jsem nikomu nikdy neublížila a vychována jsem byla
rodiči k slušnému chování. Brala jsem to jako dobré předpoklady pro práci ve veřejném
sektoru. S tímto přesvědčením jsem kandidovala. Voliči mi dali důvěru a to byl pro mne
závazek, abych vždy hlasovala v jejich prospěch. Zkušení zastupitelé mi říkali, že první rok
nebo rok a půl se budu víceméně rozhlížet a učit, jaká mám práva a povinnosti jako
zastupitelka. A tak se mi osobně podařilo jen domluvit s komunálním odborem doplnění
laviček u dětských hřišť na Šumbarku .
A co jsem se za tu dobu naučila? Je to smutné, ale zatím od našich teď už bývalých obou
koaličních partnerů jsem slyšela jen urážky, vyhrůžky, zastrašování, zlostné nadávky a mezi
těmito dvěma stranami i drsné napadání. Je mi z toho na nic.
Jsou zde v sále přítomni občané, troufám si říct i přátelé, kteří zde chodí celkem pravidelně.
Já bych se těmto lidem nemohla podívat do očí, kdybych zde předváděla takové divadlo.
Vždyť jsou to naši voliči!!! A přece mají někteří budoucí představitelé města hroší kůži. Dva
roky tu na sebe nevybíravě útočí a dnes jsou z nich koaliční partneři. To není směšné, to je
k pláči.
Je našim spoluobčanům jasné,proč k tomu dochází? Už sice bylo něco naznačeno
v Havířovském deníku, ale já si to dovolím vyložit po lopatě, jinak to ani neumím. Pokud
například občan zastává funkci v dozorčí radě či v představenstvu, musí počítat s tím, že při
pochybení nese odpovědnost a ručí svým majetkem za zpronevěru či finanční propad a
špatná rozhodnutí. S tím jsme taky po zvolení byli seznámeni.
A ejhle jsme u jádra věci. Je nutno spojit všechny síly, aby se zametla pochybení z let
minulých a hlavně aby nikdo konkrétní nečelil nějakému obvinění. Nebo je to jinak? Přísloví
“ruka ruku myje“ se zde zdá být velmi příhodné. Vím, že v těchto kauzách figuruje bohužel i
někdo z našich řad, ale mělo by se to vyprat z jedné vody na čisto.
Obracím se na vás vážení občané-voliči. Sledujte dobře dění v našem městě, ve kterém
zcela jistě budou rozhodovat zájmy podnikatelů a je jasné, že dojde k prodeji majetku města
soukromým subjektům a sociální politika bude na bodu mrazu. Myslím, že budeme napojeni
na EET do soukromých kapes. Vy v příštích volbách rozhodnete, jestli to tak zůstane.
Děkuji za dosavadní přízeň a přeji všem klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Janina Želinská
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Komunisté prosadili snížení DPH u novin a
časopisů
Řada lidí věří, že číslo sedm je magické. Stačí si vzpomenout na sedm
dní v týdnu, založení Říma a Moskvy na sedmi pahorcích či filmy Sedm
samurajů a jeho americkou verzi Sedm statečných. Rok s letopočtem
končícím sedmičkou proto považují za šťastný. Jiní ale namítnou: A co
sedmero krkavců? Stěží tedy záleží na čísle, ale na skutcích, kterými
popíšeme zatím převážně bílý list tohoto roku. Chtěla bych proto všem
čtenářům zpravodaje popřát hodně zdraví a sil, abychom mohli letošek
na jeho konci hodnotit jako úspěšný. V osobním i veřejném životě, kde
nás čekají důležité sněmovní volby.
Máme nemalý úkol snažit se přesvědčit ty, kteří loni rezignovali na účast v krajských
volbách, aby tentokrát přišli do volebních místností a zvolili si ty zástupce, kteří opravdu
budou obhajovat jejich zájmy. Jsem přesvědčená, že ve volebním programu i celkové
politice KSČM takovou oporu najdou.
Na začátku lednové schůze sněmovny se znovu hlasovalo o novele zákona o dani z přidané
hodnoty, kterou předložil klub KSČM. Pro přehlasování veta prezidenta byla zapotřebí
nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101 hlas. Novelu o snížení DPH z 15 na 10% u
novin a časopisů podpořilo 133 poslanců a tedy vstupuje v platnost. Jde nám o to udržet
pestrost nabídky pro čtenáře, protože především nízkonákladové tiskoviny se potýkají s
finančními problémy.
Jak při jednání připomněl náš poslanec Jiří Dolejš, náklad tisku za
posledních deset let obecně na trhu klesl o 55%. Chceme, aby lidé měli
možnost srovnávat informace a číst i zásadnější rozbory příčin a důsledků
událostí v dnešním rozbouřeném světě. Snížení DPH by mělo vydavatelům
umožnit volněji dýchat a dále pod tlakem růstu výrobních nákladů
nezvyšovat cenu novin a časopisů.
S čím ale nemůže být náš klub spokojený, je to, že mnoho poslaneckých návrhů, a to i
předložených jinými opozičními kluby, vládní koalice mnoho měsíců nepouští k projednání.
Jsou sice zařazeny na program schůze, ale počet bodů se už blíží třem stovkám. Takže se
na ně prostě „nedostane“. Jde jen o neschopnost koalice organizovat práci ve sněmovně,
nebo úmysl? Při zahájení lednové schůze sněmovny jsme navrhli pevně zařadit na určitý
den a hodinu projednání některých našich návrhů, které považujeme za zásadní. Pro
zařazení například zákona o Pražském hradu hlasovalo jen 31 poslanců (přítomní poslanci
KSČM a 2 ČSSD) nebo o zákonu o referendu o vystoupení z NATO 34 poslanců.
Pro občany by mělo být varováním, že většina poslanců ČSSD a zejména vládních
představitelů lehce zapomíná na předvolební sliby. Pro pevné zařazení dvou novel
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi hlasovali jen 2
poslanci ČSSD.
Na tiskové konferenci před zahájením schůze proto Vojtěch Filip
upozornil, že pokud bude pokračovat tato praxe, začne klub KSČM sbírat
podpisy ke svolání mimořádné schůze sněmovny k opozičním
poslaneckým návrhům. Sdělovací prostředky největší pozornost věnovaly
novele zákona o střetu zájmů, kde klub KSČM nezměnil své stanovisko k
jeho podpoře po prozkoumání zdůvodnění veta prezidenta. Chtěla bych
zdůraznit, že jsme již dříve předložili návrh zákona o majetkových přiznáních, který však
většina poslanců zamítla.
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Po půl roce čekání konečně pokračovala debata k Informaci vlády o postupu ve věci
nevýhodné privatizace OKD. Tento bod
rovněž již loni prosadila KSČM a navrhli
jsme obsáhlé usnesení, které mimo jiné po
vládě požaduje opatření k tomu, aby nedošlo k
nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,
nebo k dalšímu pracovnímu uplatnění horníků.
Vystoupila jsem na schůzi sněmovny
především ke skandální privatizaci bývalých
bytů OKD v „balíku“ společně s prodejem
těžební společnosti. Připomněla jsem pak
jejich vyvedení do společnosti RPG byty a její
údajný prodej předloni na podzim. Tato
transakce je tak nejasná, že se spekuluje o
tom, že šlo o fiktivní prodej.
Zdeněk Bakala, který se rychle stáhl z těžařského podnikání, odkud shrábl miliardy korun do
vlastní kapsy, by tak dál pobíral výtěžek z pronájmu bytů. Jako
primátorka Havířova jsem se zúčastnila jednání, kdy opravdu
před lety přislíbil prodat byty za výhodnou cenu nájemníkům, což
pak bezostyšně popřel. Vyzvala jsem premiéra, aby už konečně
řekl pravdu, jak to skutečně s privatizací OKD a zejména s
bytovým fondem bylo.
Debata o této informaci vlády byla znovu přerušena a v této
chvíli nedokážu odhadnout, zda a jak se bude hlasovat o návrhu usnesení. Předpokládá se,
že tato schůze bude trvat tři týdny a po prvních dvou budou v posledním týdnu ledna
probíhat zasedání výborů. Kromě toho výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož
jsem předsedkyní, uspořádá dva semináře, a to ke konkurenceschopnosti České republiky v
cestovním ruchu a k novele stavebního zákona. Program sněmovny je i vzhledem k blížícím
se volbám nabitý. Pochybuji, že se vše stihne projednat.
Nejvíce mě mrzí, že stále přetrvávají rozpory ve vládní koalici k podobě zákona o sociálním
bydlení a je otázkou, zda se ho vůbec podaří předložit tak, aby byl do konce volebního
období schválen.
Milada HALÍKOVÁ, poslankyně
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Zeptala jsem se Janiny Želinské, zastupitelky
a předsedkyně ZO č. 61 :
V tomto čísle je otištěn Tvůj diskusní příspěvek z prosincového
zastupitelstva. Po jeho přednesu Tě náměstek za ČSSD pan Šlachta nazval vědmou.
Jak jsi dospěla k uvedeným názorům, či hodnocení (pokud opravdu nejsi vědma)?
Ono to nebylo hodnocení, hodnotit budeme až za čas. Bylo to spíše takové varování,
co se může stát.
Určitě si naši členové a sympatizanti pamatují italský seriál „Chobotnice“. Po krajských
volbách se mi tak trochu vybavil sympatický komisař Corrado Cattani, jak se těžce
prokousával těmi mafiánskými chapadly od grázlů až po policii. A pravda, neměl to
jednoduché.
Vysvětli souvislost s rozpadem naší koalice.
Po rozpadu krajské koalice se některá provázanost protrhala a naši koaliční partneři začali
lovit v městských „kanálech“ spřízněnou duši. Věděli, že my jsme už více obezřetní a
budeme si různé soukromé aktivity hlídat, jestli nejsou v rozporu se zákonem a zda
nepoškozují občany města. Byli jsme pro ně tedy rázem nepřijatelní. Proto se uchýlili
k našemu opozičnímu partnerovi, který vládne na kraji.
Že jedna plus jedna je dvě, na to nepotřebuje nikdo vysokou školu. Nové vedení ve městě a
v radě i zastupitelstvu si odsouhlasí, co potřebuje a jak jim to vyhovuje.
Když už připravili takové kádrové změny, zdá se, že post primátora moc promyšlen
z jejich strany nebyl.
To, že předseda místní organizace ČSSD nestál o místo primátora města, taky o něčem
svědčí. Asi všichni víme o čem.
Nejsem z těch, kteří nepřiznají chybu a vinu. Určitě jsme i my v lecčems pochybili. Tuto
konkrétní situaci ovlivnila především malá volební účast a s tím spojená kampaň do
krajských voleb nebo možná i malá a nedostatečná obměna na těchto kandidátkách, která
by byla určitě vhodná. Někteří se zdají být kulantně řečeno „okoukaní“.
Ano, vzpomeňme jen na ……. místo na krajské kandidátce pro našeho primátora
(jediného komunistu v této funkci v ČR).
Prostě to dopadlo takto a teď se musíme zamyslet nad příčinou.
Ale vraťme se do Havířova. Jen mě mrzí, že byly naplánovány nové projekty v městských
firmách a zřejmě se ani nerozjedou.
Pevně věřím, že se v novém vedení města ale najdou lidé, kterým není život našich občanů
lhostejný a nebudou zvyšovat zisky města na jejich úkor, tj.: zvyšovat nájemné městských
bytů, platby za odvoz odpadků, platby za teplo. Samozřejmě půjde i o vzhled našeho
zeleného města.
Musíme být proto všichni bdělí a snažit se zabránit nekalým praktikám některých
soukromých firem, které mohou naše město poškodit.
A v příštích volbách si uvědomit, že hlas pro KSČM není hlas ztracený. Budou-li
občané stále více důvěřovat sociálním demokratům, nebudeme mít sílu něco změnit.
Ano. Pokud však vedení města bude podporovat vizi nové paní primátorky, která vlastně ve
svém projevu použila body našeho volebního programu (vytvářet nová pracovní místa,
dříve narozeným občanům zajistit důstojné stáří a podpořit mimoškolní aktivity pro děti a
mládež), mohou občané nabýt dojmu, že je vše v pořádku. Z dřívější praxe však víme, že
ČSSD nikdy nedodržela to, co slibovala.
Děkuji za rozhovor.
Ruda Treichelová
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Dne 5. ledna jsme se rozloučili s místopředsedou MěV KSČM
Františkem Ficem

Zpráva o odchodu člověka, který nám byl po
léta blízký, působí jako náhlý studený stín.
Člověka zamrazí, zachvěje se, a pomíjivost
všeho pozemského, kterou si náhle uvědomí,
dopadne těžce na jeho srdce. Němí a bezradní
zůstáváme stát nad tímto zážitkem a pro jeho
nejbližší, nejvíce postižené, jen těžko nalézáme
vhodná slova útěchy.
Všichni v zesnulém ztrácíme otcovského přítele,
soudruha, kolegu a spolupracovníka. Jeho
přímá, rovná a zodpovědná osobnost skrývala i
velkou srdečnost. Věděli jsme a víme, že za
jeho činy stálo vždy jediné přání: nasadit své
síly ku prospěchu všech. Koho zahrnul mezi své
opravdové přátele, ten mu mohl bezmezně
důvěřovat.
František Fic byl členem komunistické strany od
roku 1962 a prošel řadou zodpovědných funkcí,
naposledy jako předseda základní organizace,
místopředseda Městského výboru a člen
okresního výboru strany.
Poděkovali jsme mu za poctivý přístup k politice naší strany i za práci, kterou vykonal ve
prospěch spravedlivé sociální společnosti i neotřesitelnou věrnost. Nezapomeneme na
něho. Rozloučili jsme se jménem Okresního výboru strany, Městského výboru a
havířovských komunistů.

Čest jeho památce.
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INFORMUJEME:

Senior Doprava ČČK nově i v Havířově.
Projekt Senior dopravy ČČK se nově
rozjíždí i ve městě Havířov. Podmínky pro
klienty jsou následující:
•
•
•
•
•

projekt je určen pro klienty starší
75-ti let
klienti mohou jezdit pouze k lékaři
a na úřady
klient má k dispozici maximálně 6
jízd měsíčně
cena jedné jízdy je 20,- Kč po území
města Havířov.

Bližší informace a objednávky na telefonu
607 752 550. Klient si musí zakoupit
permanentku u řidiče, kde se mu budou
odečítat jízdy. Permanentky se prodávají na
6, 12 a 18 jízd v ceně 120,-; 240,- a 360,Kč.
Tento projekt finančně podporuje město
Havířov.

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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