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

Vážení občané,
děkuji vám za účast ve volbách a za hlasy, které jste
odevzdali KSČM. Výsledky voleb jsou pro nás
závazkem a impulzem do naší další práce. Za celou
kandidátku KSČM děkuji všem podporovatelům a
účastníkům volebních kampaní, členům okrskových
volebních

komisí

a

především

všem

voličům

komunistické strany, kteří nenaletěli účelově vzniklým
a populistickým subjektům na naší politické scéně.
Bylo pro mne krásným zážitkem potkat lidi, kteří se zadarmo a ve svém
volném čase věnovali tomu, co považovali za správné a důležité - podpořit
KSČM. Poznal jsem znamenité a obětavé lidi a to všechno je radostnou
zprávou, že je na čem a na kom do budoucna stavět. Bylo nás málo a
většina našich voličů nakonec k volbám nepřišla, nebo dali hlas našim
politickým protivníkům. To rozhodlo o tom, že v Parlamentu budeme
bohužel značně oslabeni. Ale volby stojí na vůli voličů a pokud se tohoto
mocného nástroje velká část občanů vzdá, nebo odevzdá hlas v emocích,
nemůžou si později stěžovat, že se jim politici a politika nelíbí. Já a moji
spolustraníci však budeme nadále usilovat o sociálně spravedlivou
společnost. Věřím, že aktivních lidí bude přibývat a že se drobná skupinka
opět rozroste na masu, kterou nebude možné přehlédnout.
Daniel Pawlas, váš poslanec Parlamentu ČR

Výsledky hlasování za odběrné místo Havířov Strana

Platné hlasy

číslo pořadí
název
1
5. Občanská demokratická strana
2
Řád národa – Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

3
4

4.

Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko

6

Účast 53,16 %

celkem

v%

2 177

5,58

76

0,19

17

0,04

3 631

9,31

27

0,06

7

7.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1 038

2,66

8

3.

Komunistická str.Čech a Moravy

4 510

11,56

9

Strana zelených

451

1,15

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

260

0,66

12

Strana svobodných občanů

335

0,85

13

Blok proti islam.-Obran.domova

21

0,05

14
15

Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana

81
3 233

0,20
8,29

7

0,01

34

0,08

731
14 142

1,87
36,27

5,

18

Česká národní fronta

19

Referendum o Evropské unii

20
21

TOP 09
ANO 2011

1.

22

Dobrá volba 2016

35

0,08

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

67

0,17

1 744

4,47

18

0,04

226

0,57

24
25

6.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální

26

REALISTÉ

27

SPORTOVCI

50

0,12

28
29

Dělnic.str.sociální spravedl.

59

0,15

5 886

15,09

132

0,33

30

2.

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Stanovisko VV ÚV KSČM k výsledkům voleb - 21. 10. 2017
KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po
změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve
ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez
nejmenšího odkladu.
Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu
rozvoji, musí zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů
Čech a Moravy i statisících našich příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma
nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i nejširší občanskou veřejností.
VV ÚV KSČM
Autor: VV ÚV KSČM
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Povolební zamyšlení
Po každé významné události, což nyní byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, následuje období hodnocení s vyvozením závěrů do budoucna. Volby jsou mimo jiné
obrazem toho, jak občané vnímají současnou společnost. V těchto volbách dali jasně najevo, že
přestávají dělit politiku na pravicovou či levicovou, ale volají po určitém druhu spravedlnosti a po
něčem novém, třeba i za každou cenu.
Český národ je fakticky zklamán polistopadovým vývojem. Mnozí ale nevědí, jak to přiznat. Proto
volání po spravedlnosti. Někdy dojde k tomu, že zloděj křičí chyťte zloděje. Kdo se pak v tom má
vyznat.
Korupce po sametové revoluci dosáhla nebývalých rozměrů a zasáhla všechny politické subjekty
mimo KSČM.
Pravicové strany, zejména ODS, která byla motorem tak zvané privatizace, ale ve skutečnosti
rozkradením a zničením národního majetku, na to doplatila již dřív. A proto její snaha očistit se
od různého druhu korupčníků. Dnes vstává z popela jako ryze pravicová strana vhodná pro
vrstvy obyvatelstva s nejvyššími příjmy.
Sociální demokracie, která se plnou měrou podílela na všech nepravostech, však dosud
zůstala svázána všemi těmi korupčními vztahy, které si za tuto dobu vytvořila. A je jich nemálo.
Od těch nejvyšších míst, přes kraje až po obce a města. A voliči řekli dost!
Nás komunisty však zajímá, proč propad ve volbách zaznamenala i KSČM, která se na všech
nekalých praktikách nepodílela. Rychlé vysvětlení najdou ti, kdo vždy mají ve všem jasno: vždyť
oni to věděli, oni to říkali, a nikdo je neposlouchal!
KSČM je dnes jedinou skutečně demokratickou stranou se širokou členskou základnou a
volenými orgány na všech stupních stranické činnosti. Volební program a přípravu voleb
připravovaly a schvalovaly všechny stranické orgány, od základních organizací po ústřední
výbor. Propad ve volbách je ale tak velký, že po zralé úvaze musí být proveden radikálnější řez,
aby strana neztratila to, co za posledních 25 let vytvořila.
Co víc, slušnost, korektnost a věcnost se dnes nenosí. Jak na to, když je nesporné, že musíme
zůstat seriozní stranou, protože nás tak vnímají nejenom ti, kdo nás volili. Musíme bez odkladu
změnit formu a rétoriku naší prezentace. Dnes těžko získáme masy při kontaktní kampani či
na mítinku - tam můžeme ovlivnit jen zlomek společnosti. Tištěné noviny se dnes čtou stále
méně. Denně však do všech domácností vstupují ti, kteří se objeví na televizní obrazovce. Je to
záměr, že o nás televize nemá zájem? Miliony lidí jsou tak ovlivňovány, ač si to připouštějí, či
nikoliv.
Vedení strany za této situace rozhodlo svolat stranický sjezd, aby přijal rozhodnutí, jak dál. Tak
trochu to připomíná rok 1929 a řešení, které přijal 5. sjezd KSČ. Věřím, že se ve vedení strany
objeví nové mladší tváře, byť s menšími zkušenostmi, ale s tahem na branku. Je třeba, aby se
generačně blížili těm, kdo do politiky vstupují v jiných, nově vznikajících subjektech.
A jak u nás, v malých havířovských podmínkách? V některých věcech jsme možná malinko
předběhli dobu. Zdejší zkorumpovaná sociální demokracie zatáhla za záchranou brzdu tím, že
rychle vytlačila z vedení města komunisty a přilepila se na pravicové silné hnutí ANO.
Podnikatelské struktury, které ovládají sociální demokracii, našly rychle cestu k úzké vrstvě
funkcionářů, která ovládá hnutí ANO a touží po moci a penězích. Je k zamyšlení, zda sociálně
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demokratičtí funkcionáři ve vedoucích funkcích na radnici nejsou jen loutkami v rukou dobře
organizované skupiny.
Nás komunisty tedy čeká spousta práce. Rozhodně nevzdáme boj za důstojný život středně a
nízkopříjmových skupin. V Havířově máme stále dost obětavých a pracovitých členů a
sympatizantů, takže je zde KSČM vidět jako neodmyslitelnou stálici zdejší politické scény. Sice
pomalu, ale přece se daří prosazovat do čela mladší ročníky. Náš předseda MěV se stal
v klubu poslanců za KSČM jediným nováčkem.
Musíme opustit metody, které jsou zastaralé a uplatňovat a rozvíjet vše, co se nám dosud
podařilo. Příští rok jsou před námi komunální volby a volby senátora za náš volební
okrsek.
Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM

Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017
KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její
prospěch.
ÚV KSČM na svém jednání rozhodl:
1. Nenominovat kandidáta KSČM do prezidentských voleb 2018.
2. Po provedené analýze výsledků voleb svolat X. sjezd KSČM v dubnu
2018.
ÚV KSČM vyzývá ke společnému úsilí odbory, všechny levicové organizace a
občanskou společnost, aby nepřipustily zhoršování již tak špatných
životních podmínek lidí s nízkými příjmy, hypotékami a exekutory
ohrožených rodin, seniorů a dalších sociálně zranitelných.
Autor:
ÚV KSČM
Zdroj:
ÚV KSČM
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Hodnoťme skutky, ne slova – kdo má zájem o seniory v MSK ! ?
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR občané voliči rozdali nové karty. Zda zvolili
dobře, to je hamletovská otázka. Já jsem přesvědčen, že se spousta lidí nechala obalamutit. A to
i u nás v Moravskoslezském kraji. Uvedu pouze jeden konkrétní příklad, jak to některé strany a
hnutí myslí např. se seniory. Ještě v před volbami
2.10.2017 byly některé politické strany a hnutí pozvány na
Krajský úřad v Ostravě k účasti na předvolební krajský
kulatý stůl rady seniorů ČR k seniorské problematice pod
heslem „Co politické strany a hnutí udělaly a udělají
pro to, aby se seniorům žilo lépe“. Zástupci seniorských
organizací z regionu se mohli dotazovat na plnění i na
předsevzetí stran a hnutí jak se staví k seniorům. A jaká
byla skutečnost ? Z pozvaných aktérů naší politické scény
v MSK se účastnily pouze zástupci KSČM /Bc.Pawlas/,
ČSSD a KDU-ČSL.
Zbytek byla prázdná křesla – viz foto. Ani ANO, které zde má hejtmana, ani ODS, ani od
Okamury a některých dalších nikdo nedorazil. Někteří politologové tvrdí, že za výsledky voleb
je především nedostatečná volební kampaň stran mezi občany. I tady je vidět, že tak jednoduché
to zase není. Ti, co mezi seniory v MSK nepřišli, dopadli ve volbách podstatně lépe. Tak příště
nezapomeňme a již nyní sledujme, jak se „úspěšní“ ve volbách předvedou. A my ostatní to
nesmíme vzdát a musíme dále trvale pracovat mezi lidmi, s lidmi a pro důstojný život nejen
seniorské generace.

Karel Žák, člen Krajské rady seniorů MSK
Zastupitel města Havířova za KSČM
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Přišlo nám e-mailovou poštou:

Drazí přátelé a kamarádi,
když jsem v roce 2010 procházel Českým Krumlovem, narazil jsem na nádvoří hotelu Růže na
bystu prezidenta Dr. Edvarda Beneše s pamětní deskou, na které vysvětluje proč podepsal své,
dnes tak odsuzované, poválečné dekrety.
Už tehdy mi bylo jasné, že tato pravdivá slova zkušeného politika, budou současné politické
reprezentaci trnem v oku. Nafotil jsem si to, protože s tímto textem zcela souhlasím.
Letos, začátkem září, jsem se do Českého Krumlova vrátil. Zcela podle očekávání, jsem nenašel
nic. Na místě bysty pana prezidenta jsou stánky, kde se prodává kde co. Deska společně s
bystou zmizela.
Tak zůstávají otázky.
Kdo nechal tento monument odstranit a jak je vůbec možné odstranit pietní místo prezidenta,
člověka, který tak zásadním způsobem zařídil poválečné znovu vytvoření naší republiky.
Jednodušší je odpověď na otázku PROČ?
V době kdy ministři této vlády jezdí na srazy sudeťáků, se není ani čemu divit. Smutnou pravdou
je, že se bude stavět památník cikánům v Letech, zatím co slova prezidenta republiky byla
odstraněna. Když vidíme kam nás současní politici vedou, zamyslete se nad slovy pana
prezidenta.
Rozešlete, prosím, co nejvíce lidem, aby se všichni dozvěděli, jak u nás funguje demokracie.
Přepis textu:

14.12.1945 řekl o svých dekretech:
"Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se
budou před sebou samými a před světem
očišťovat s toho, co v těchto letech napáchali.
A budou tomu sami věřit, až tyto
své nové lži budou přednášet. Říkal jsem
při jiných příležitostech, že máme všecko
zaznamenat a povědět to, co jsme zažili
ve svých vězeních a koncentračních táborech.
Ne snad jen proto, abyste nám
všem řekli o svém trápení, ale proto,
abyste se znovu mohli bránit, až oni
začnou s tou svou "očišťovací" kampaní.
Že začnou - o tom buďte přesvědčeni.
A konečně přijdou opět, aby od očištění
přešli k útoku. Bude to nová reakce, která
opět spojí útok na pokrok sociální, s útokem
na naší svobodu národní a lidskou.
VRCHNÍMU VELITELI VDĚČNĚ
VETERÁNI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
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Havířovský zámek kulturní památka nebo hospoda?
Jsou v naší republice města a obce,
které se právem pyšní svými
kulturními památkami a jsou na ně
náležitě hrdí. Havířov, který vznikl
v roce 1955 „ na zelené louce“ jich má
velmi, velmi poskrovnu. Patří mezi ně
hlavně náš zámek.
Rozhodování o osudu této kulturní
památky jistě nebylo před léty snadné
vzhledem
k rozsahu
potřebných
oprav.
Je ke cti tehdejším
zastupitelům a radním, a to napříč
politickým spektrem, že dosáhli
dohody o opravách a následném
využití zámku. Vznikla zde reprezentační obřadní síň a ke snížení nákladů na provoz zařízení
byla část rekonstruována jako restaurační a hotelové provozy.
Restaurační a hotelovou část zajišťuje s. r. o. Zámek ve 100 % vlastnictví města. Hospodaření
Zámku tak nemá přímý vliv na městský rozpočet, přitom město má nástroje, jak udržet úroveň a
charakter celého zařízení. Hospodářský výsledek samotného s. r. o. Zámek za léta provozu
prodělal výkyvy, zpravidla v závislosti na kvalitě a schopnostech jednatelů, které zde navrhlo
vedení města. Společnost má v současné době splacenou rozhodující část základního
jmění a nehrozí jí úpadek.
Přes to všechno Rada města v těchto dnech rozhodla předat restaurační a hotelové provozy do
pronájmu a vyhlásila na ně výběrové řízení. Jako vždy se i tady nabízí otázka, zda zájemce není
už dopředu vybrán.Chce se mi ale věřit, že tomu tak není.Domnívám se však, že při rozhodování
Rada nezvážila všechny aspekty tohoto kroku. Riziko, jaké hrozí z pronájmu tohoto objektu
včetně jeho kvalitního vybavení interiéru , je obrovské. Nejde přece o pronájem obchodní
místnosti, kde si nájemce prostor vybaví a když neuspěje, tak jej vyklidí.
Nabízí se otázka, zda by pak nebylo lepší udělat v zámku městské muzeum, pobočku
knihovny či jakýkoliv jiný kulturní stánek. Pak by ovšem bylo třeba počítat s nesrovnatelně
vyššími náklady, než je tomu při dosavadním uspořádaní. Je smutné, jak něčí krátkozrakost,
nekvalifikovanost a touha po penězích dokáže uvažovat tak, že místo kulturní památky vidí
hospodu. A nejlepší v tom případě by byla čtvrtá cenová skupina, protože zařízení tohoto typu
vynášejí nejvíc.
Co na to havířovská kulturní veřejnost, architekti a urbanisté?

Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM
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100 let od VŘSR
Touha lidí po vybudování společnosti, ve které bude odstraněno vykořisťování člověka
člověkem, kde si všichni lidé navzájem budou rovni a budou mít zabezpečeny základní podmínky
pro svůj život, je stejně stará jako počátky majetkové nerovnosti mezi lidmi. V každé třídně
rozdělené společnosti, ať již otrokářské či feudální, se zároveň vládnoucí třídy snažily
nejrůznějším způsobem, odůvodnit a uzákonit neměnnost daných pořádků a dát jim rámec
přirozenosti. Kapitalismus,který na rozdíl od předchozích společenských formací díky
průmyslové velkovýrobě přinesl formální svobodu pro všechny příslušníky společnosti, však není
výjimkou.Ale i tato společnost svými zákony posvětila nedotknutelnost soukromého vlastnictví
výrobních prostředků, jen je navíc obalila frázemi o svobodě a demokracii. Základní práva,
která dnes téměř každý považuje za samozřejmost jako např. volební právo,
osmihodinová pracovní doba, zákaz dětské práce, právo na vzdělání, zdravotní, sociální a
důchodové zabezpečení, nepřišla s kapitalismem, ani sama o sobě...
Letos si připomínáme 100. výročí vítězství Velké Říjnové Socialistické revoluce, která ukázala,
že je možné, aby utlačované masy převzaly politickou moc a rozbouraly představy o
nedotknutelnosti a přirozenosti soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Je třeba
připomenout, že podmínky pro započetí budování nové společnosti byly katastrofální. Země byla
těžce postižena nejen důsledky první světové války, ale i politikou kontrarevolučních živlů, které
rozpoutaly občanskou válku za asistence světového imperialismu.
Dělnická třída v carském Rusku byla koncentrována převážně ve velkých průmyslových
střediscích. Bolševici věnovali pozornost práci zejména s průmyslovým proletariátem ve velkých
továrnách (ne náhodou byl jedním z prvních útoků, nově restaurovaného kapitalistického
systému v našich zemích, zákaz politického organizování pracujících právě ve výrobě a snaha
odpolitizovat a rozbit odbory). V Rusku byla také početná třída rolníků, kteří zápasili často na
hranici přežiti a byli téměř nevyčerpatelným zdrojem přísunu levné pracovní síly. V částech
carského Ruska navíc převládaly ještě feudální nebo polofeudální vazby. To vše v průběhu první
světové války prohloubilo zbídačení lidových mas a vzedmutí revoluční vlny odporu vojáků,
dělníků i velké části rolnictva.
Lenin vystihl okamžik, kdy se Rusko stalo nejslabším článkem tehdejší soustavy
imperialistických států, což umožnilo revoluční vyústění. Jedním z prvních opatření nově
dělnicko-rolnické vlády byl Dekret o míru a Dekret o půdě, a tím dostaly základní požadavky
lidových mas konkrétní podobu. Ekonomicky ovládaná dělnická třída a s ní ostatní vykořisťované
třídy dokázaly nejen převzít politickou a následně ekonomickou moc, ale také i na více jak
sedmdesát let ji uhájit. Vládnoucí dělnická třída odstranila soukromý rozměr přerozdělování zisku
ve prospěch celé společnosti, kde hodnoty nevytváří vlastník výrobních prostředků, ale lidská
práce.
Pomsta vládnoucích tříd kapitalistického světa se naplnila koncem minulého století v podobě
rozložení a likvidace soustavy socialistických států v Evropě včetně SSSR. K docílení převratu
byly vyzkoušeny od občanské války a přímé intervence až po ekonomickou blokádu a vytváření
pátých kolon. Pomsta byla o to větší, že samy kapitalistické státy musely pod tlakem
existence socialistických států v Evropě ustupovat svým pracujícím a realizovat celou
řadu sociálních opatření. Jedno z prvních opatření nově restaurovaných kapitalistických
společenských systémů proto bylo uzákonění kriminalizace celého období budování socialistické
společnosti. Výjimkou není ani pohled na VŘSR. Pravda o tomto období, je nejen
zkreslována, ale i vulgarizována a kriminalizována. Pád Kerenského prozatímní vlády je
označován za bolševický puč.
Významné výročí této dějinné události nás nutí k zamyšlení, jaké poučení si vzít pro současnost.
Za sto let se svět změnil k nepoznání. Co však zůstalo, je dělení společnosti na ty bohaté a na
ty, kteří se živí jen svou prací. Stejně tak dnes jako dřív chtějí být bohatí ještě bohatšími a to na
úkor těch, kdo na ně pracuje.
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Mění se formy a metody jak udržet masu neprivilegovaných v poslušnosti. Pokud to kdysi bylo
násilí a bezpráví, tak dnes se lidem předhazují hry a zábava. A máme navíc moderní sdělovací
prostředky, které denně prosté lidi ujišťují jak jsou na tom dobře, v jaké žijí demokracii a jak jsou
svobodni. Strany, které se snaží obyčejné lidi uvědomovat o jejich vykořisťování jsou
označovány za totalitní.
Přesto všechno se dějinný pokrok nedá zastavit a je jen otázka času, kdy dozrají
podmínky pro to, aby byl přetržen pomyslný řetěz, který drží masy na uzdě a praskl na
tom nejslabším místě, tak jak se to stalo před sto léty v Rusku.

Tomas Candulas
člen MěV KSČM Havířov

Ameriko, přestaň!
Já nechci válku. Přestaň ohrožovat světový mír. Přestaň mi „bulíkovat“, že zásadní hrozba
vychází od Severních Korejců.
Svět nezapomněl, že ty jsi byla první v dějinách lidstva, kdo použil atomové zbraně. Dvě
atomovky – vzpomínáš? Tenkrát jsi tvrdila, že Japonce musíš umravnit, aby skončila 2. světová
válka. Německo kapitulovalo 9. května. A stejně jsi poslala „Malého chlapce“ na Hirošimu a
„Tlouštíka“ na Nagasaki, protože jsi bojovala proti Japoncům na ostrovech v Tichomoří,
s Australany i na Nové Guineji a na Filipínách.
Japonci by se vzdali i bez toho. To proto, že do této války vstoupil Sovětský svaz, jak slíbil. Byla
to vražda nic netušících civilistů, ale ty jsi potřebovala zjistit, jaké vražedné účinky budou mít
jaderné zbraně v hustě obydlených oblastech. Vraždit a zabíjet z dálky a výšky, to umíš. V tom
jsi přeborník. Bojovala jsi na ostrovech, ale bomby jsi shodila na hustě obydlená města. Divné.
Proč? Protože testy atomovek jsou jenom testy. A tak tě napadlo, Ameriko, že můžeš vyzkoušet
zbraně na nevinných lidech a jejich infrastruktuře a zjistit, ,jak to funguje doopravdy a jak svět
bude ohromený a šokovaný. A tak jsi zavraždila 200 tisíc nevinných civilistů ve dvou
městech. Prima, ne? Celý svět musel vidět na vlastní oči co umí tvoje atomovky. Taková šoková
terapie. V té době jsi byla jediná země, kdo ji měl. Dala jsi, Ameriko ,najevo, kdo je supervelmoc,
koho se doživotně bát. Dost zvrácený způsob k získání respektu. Tehdejší Sovětský svaz to
pochopil – tu tvou demonstraci síly a věděl, že musí konat, protože jsi schopna poslat atomovku i
na Rusko, prostě na kohokoliv, kdo nechce skákat, jak ty pískáš. Proto si Rusko v roce 1949
vytvořilo svou atomovku. Od této doby nenávidíš Rusko. A to je tak všechno, co Rusku můžeš.
Ameriko, už tě znám. Vím, že se ráda vměšuješ do záležitostí jiných zemí. Infiltruješ každý kout
světa a předěláváš k obrazu svému. Ty tvoje intervence! Kolik jich bylo během tvé americké
existence? Jde to vůbec spočítat? Dobrý počtář to asi dokáže.
Smlouváš, vydíráš, podplácíš, zastrašuješ a sankcionuješ. A někteří skončí jako Husajnové,
Kadafí, na Ukrajině, v Oděse a další. Jsi multikulturní národ, který vyrostl na hrobech indiánů.
Úplně jsi vyvraždila jedno etnikum, zničila jsi jeho kulturu a zbytky ukazuješ jako v ZOO.
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Změnila jsi zeměpis, zavedla jsi otrokářský řád, který trval skoro do konce 19. století. A do roku
1960 jsi držela segregaci svých obyvatel. To asi proto, abys vybudovala svou multikulturní
Sodomu a Gomoru. Víš, Ameriko, jak dopadla Sodoma a Gomora? Nutíš všem svoje pravidla,
honíš se za přízraky. Jsi, Ameriko, jako schizofrenik baštící LSD. Jsi přitom závislá na okolním
světě víc, než si myslíš.
Dlužíš neuvěřitelných 20 bilionů dolarů. Je to astronomický dluh a roste rychleji než HDP. Je to
mnohokrát větší dluh než všechny fyzické měny, zlato, stříbro, platina a bitcoiny. Tvoje americká
vláda drží jen malou část dluhu. Zbytek drží soukromí investoři a jiné státy. Připomenu ti tvoje
největší věřitele: Německo 93,5 miliard dolarů, Indie 123 miliard dolarů, Belgie 117 miliard
dolarů, Jižní Korea 87 miliard dolarů, Kanada 81 miliard dolarů, Rusko 74 miliard dolarů,
Bermudy 66 miliard dolarů, Japonsko 1 137 miliard dolarů, Čína 1 115 miliard dolarů, Irsko 271
miliard dolarů, Brazílie 255, Švýcarsko 235 miliard dolarů, Lucembursko 216 miliard dolarů,
Anglie 207, Tchajvan 189 miliard dolarů, Hongkong 186 miliard dolarů, atd. Prožrala jsi,
Ameriko, lepší budoucnost celému lidstvu. Žiješ si nad poměry, na úkor jiných od doby, co tě
znám. Jsi na to hrdá?
To se ti to rozkazuje, když polovina světa drží tvé dluhopisy a víš, že když padneš na hubu,
padne s tebou půl planety. Většina zemí totiž už bez dovozu neužívá svou obranu. Provázala jsi,
Ameriko, všechny se všemi. Takže, když padne tvoje burza, je většina zemí v háji-slušně řečeno.
Ještě že se Rusko s Putinem vzpamatovalo a je už, byť s těžkostmi, soběstačné. Tolerují ti,
Ameriko ,se skřípěním zubů ostatní státy tvé výstřelky a výkřiky, kterými ohrožuješ svět, ale
nemnoho zemí má už z toho „osypky“. Viditelně už i Německo, Francie atd. Některé státy se
však u tebe chtějí „ohřát“. Po nás potopa. Co ti, Ameriko, funguje, je zbrojní průmysl. Co by bylo,
Ameriko, kdyby se méně válčilo? Katastrofa! Proto Tramp ječí - 2 % HDP (lepší 3 %) na zbrojení
(nakoupit americké zbraně). Proto středověká Saudská Arábie je nejsvatější kamarád, že,
Ameriko.
Co by si počali, Ameriko, tví generálové bez nepřítele a válek! Proto si vždycky nepřítele a „říši
zla“najdeš. Zblbneš nejen svůj národ, který co chvíli si buduje privátní kryty a kupuje zásoby, ale
hlavně ostatní. Ať kupují u tebe zbraně.
Když už nepomůže terorismus, který jsi Ameriko úspěšně rozmetala po celém světě. Jsi to ty,
Ameriko, kdo ohrožuje svět. Kim se před tebou zabarikádoval a nechce tě pustit dovnitř a to tě
úplně vytáčí a navíc už má atomovku bez tvého souhlasu. Nevíš, co se v té Severní Koreji děje,
viď? Nemůžeš to ovlivňovat a proto úplně šílíš. Ameriko, jsi paranoidní. Myslíš totiž, že svět je
tvoje bitevní pole.
Putin má pravdu, když říká, že Severokorejci budou raději žrát trávu, než by si tě pustili před své
dveře. Moc dobře ví, jak zacházíš s těmi, kdo ti odporují. Asi nemají zájem o tvou demokracii,
multikulturalismus, Sodomu a Gomoru a jiné výdobytky, které ráda jiným servíruješ.
Kim haraší zbraněmi, protože ti dává najevo, že nemá zájem o obohacení tvou kulturou,
ideologiemi. I blbec by to pochopil, Ameriko, ty však ne. Už jsi ,Ameriko, zglobalizovala celý svět.
Jsou však ještě země, kam tě nechtějí pustit. Jestli začne válka, bude to tvoje válka, Ameriko.
Sakra, pochop, Ameriko, že to už nebude válka, jako ty,které jsi spustila nesčetněkrát.
Myslíš, Ameriko, že je fajn válčit daleko od tebe – aspoň pět a lépe 15 tisíc kilometrů. Omyl –
jsou země, které jsou schopné v sebeobraně sáhnout i na tebe. To je průšvih, co?
Svět je přelidněný, zaneřáděný odpady, hladový, zadlužený, migrující, prosáklý terorizmem a má
blbou náladu. Takže, Ameriko, pozor. Vzpamatuj se, pokud není pozdě.
Karel Sachmerda,
člen ZO 61
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Sdružení nájemníků ČR a KSČM nejen v Havířově
usilují o zajištění podmínek
pro důstojné bydlení našich občanů
Sdružení nájemníků ČR i Komunistická strana Čech a Moravy mají ve svých programech řadů úkolů
v úsilí o zajištění podmínek pro důstojné bydlení, které patří mezi základní práva pro kvalitní a důstojný
život našich občanů. V současné době vidíme, že se dostupnost bydlení, a to nejen z důvodů finančních,
pro naše občany zejména z nižších příjmových skupin, zhoršuje. Ceny bydlení rostou, bytová výstavba
přiměřených bytů je nedostatečná a ani v našem sociálně postiženém regionu nemůžeme zůstat klidní, i
když třeba Havířov si ponechal ve svém vlastnictví velkou část bytů v nájemním sektoru. Ani zde však
struktura bytů není ideální.
V ČR narůstá počet lidí bez domova a také počet domácností, které se neobejdou bez příspěvků na
bydlení eventuálně doplatků na bydlení a jimž udržení stávajícího bydlení činí značné obtíže. Tyto
skutečnosti potvrzují údaje ČSÚ i zprávy úřadu veřejného ochránce práv. Velkým dluhem přes různé
proklamace vládních činitelů je nepřijetí zákona o sociálním bydlení. Nebylo to vinou jen pravicových
stran, významnou měrou k nepřijetí zákona přispěly i představitelé ANO. Přitom již od roku 2004 se
všechny vlády zavázaly ve vládních prohlášeních tento zákon přijmout a tím umožnit důstojné bydlení i
sociálně ohroženým skupinám obyvatelstva. V současné době ceny bytů i nájemného trvale rostou
rychleji než příjmy domácností a tím ohrožují rodinný život nastupující generace. I senioři a zdravotně
handicapovaní spoluobčané to nemají lehké.
Na území města funguje dlouhodobě poradna SON, která poskytuje poradenství v bytové a sociální
oblasti členům SON ČR a spolupracujícím partnerům za účinné pomoci a podpory resortního
ministerstva a to nájemcům, členům bytových družstev a vlastníkům bytů, kteří je užívají pro vlastní
potřebu. Regionální poradenské centrum Havířov sídlí na adrese Palackého 2, Město v prostorách, které
užívá KSČM v Havířově. Ročně se na poradnu obrací více než 200 občanů nejen z Havířova, ale
z celého regionu Moravskoslezského kraje a v několika případech i z celé ČR. Porady jsou nově
poskytovány pouze na telefonickou či e-mailovou objednávku tel. 777 810 174, 723 697 356 nebo
na e-mail adresu: son.havirov@seznam.cz. Konzultační hodiny v poradně SON jsou druhý a čtvrtý
pracovní čtvrtek v měsíci od 16.30 hod. do 18.00 hod. Individuální objednávky k osobním konzultacím
jsou možné telefonicky nebo mailem i mimo pravidelný termín konzultací v době od 10.00 hod. do 18.00
hod. Konzultace se poskytují na bázi členství ve Sdružení nájemníků ČR nebo odborových svazů, se
kterými má SON ČR uzavřeny dohody o spolupráci. Činnost SON ČR podporují svou pomocí i další
spolupracují partneři, mezi nimi i poslanci a senátoři Parlamentu ČR za KSČM, za náš region zvlášť
poslanci Halíková a Opálka. Jejich vstřícný přístup k činnosti SON ČR, aktivní účast na akcích k
problematice sociálního bydlení zaslouží velké poděkování. V případě poradny SON v Havířově
oceňujeme i vstřícnost a spolupráci MěV KSČM v Havířově.
Výrazným partnerem, se kterým úzce spolupracujeme, je také Rada seniorů ČR, jejímž aktivním členem
je i Sdružení nájemníků ČR. V našem kraji zajišťujeme pro seniory i bytovou poradnu Rady seniorů
v Ostravě. Sdružení nájemníků ČR jako celorepublikový spolek kromě poradenské činnosti, kterou
organizujeme i ve spolupráci s Radou seniorů ČR a Sdružením bytových družstev a společenství
vlastníků ČR, se i nadále bude podílet na připomínkování návrhů právních předpisů, na organizaci
workshopů a seminářů k problematice bydlení.
Pro budoucí období považujeme za nezbytné navrhnout a prosazovat zákon o sociálním bydlení a systém
cenových map ve všech obcích, kde existují nájemní byty.
Budeme vystupovat proti prodeji obsazených obecních bytů třetím osobám a prodejům nájmů bytů;
podporovat rozvoj a obnovu bytového fondu, výstavbu a správu nájemních bytů zejména pro domácnosti
s průměrnými a podprůměrnými příjmy; pomáhat vytvářet právní prostředí k zabránění zneužití
hospodářského postavení pronajímatele na trhu s byty; bránit rozšiřování chudoby a příčin vzniku
bezdomovectví.
Občané se však nesmí bát přijít se poradit včas do poradny SON ČR. Každý rok se přesvědčujeme na
případech, kdy to nedopadlo dle představ uživatelů na poli bydlení, zejména se to týká kontroly správnosti
vyúčtování služeb, úprav nájemného a oprav v bytě. Jsme připraveni pomáhat potřebným lidem i v dalším
období. Podpořte svými hlasy ve volbách kandidáty, kteří to s důstojným bydlením myslí vážně.
Připravil: Ing. Karel Žák, člen RR SON ČR, člen ZMH za KSČM a KR seniorů MSK
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Říjen - vína čas, vinohrady dávají hrozny zas. My v Havířově sice vinohrady nemáme, ale
vinobraní tradičně a rádi děláme.

Další zdařilá akce, kterou tradičně děláme, se uskutečnila v sobotu 21. října.
Všichni, kdo na ni přišli, byli spokojeni. Rádi jsme viděli všechny naše věrné
návštěvníky a přivítali ty, kteří přišli mezi nás poprvé. Bylo jich dost a to nás těší.
K poslechu, zazpívání a hlavně k tanci zahrálo známé
oblíbené Duo Cherry. Večeře byla v ceně vstupenky a
kuchařky sklízely zaslouženou pochvalu. Koláče a
jednohubky byly vyprodány dřív, než jsme očekávali,
živo bylo i u obou dobře zásobených barů.
Přítomní se bavili
velmi
pěkně,
nechybělo
pěkné
zpívání a veselé
povídání, ale jako všude i tady máme ledaco, co se nám
nelíbí.
Organizační komise, která má všechny tyto akce na starosti,
postrádá větší pomoc ze
strany
základních
organizací. Samozřejmě,
jsou zde takové ZO, bez
kterých není ani jedna
jediná akce, ale na druhé straně z jiných nepřijde nikdy ani
pomocník, ani návštěvník. A to nás mrzí. Vždyť právě takovéto
akce nás dostávají do podvědomí našich občanů, přicházejí na
ně mezi nás nejen naši členové,
ale i lidé, kteří se chtějí pobavit za
přijatelnou cenu - a to jim naše
akce umožňují. Ale za každou takovou akcí je opravdu dost práce.
Ten, kdo se na organizaci nikdy nepodílel, nemá ani tušení, co vše je
nutno připravit a udělat, abychom si potom mohli říci: "Tož, bylo toho
dost, podařilo se".
Proto se zase obracíme na základní organizace: přihlašujte se na
výpomoc a hlavně podporujte naše akce svou účastí. Nebojte se,
pobavíte se i když třeba vás už parket neláká. Takové posezení se
známými nebo i neznámými lidmi je vždy pěkné. A samozřejmě
nesmíme zapomenout poděkovat všem, kdo se na úspěchu
Vinobraní podíleli. Mimo členů a členek organizační komise a
základních organizací jsou to už zmiňované kuchařky, členky Levicových žen a členky Českého
svazu žen ZO 5.
Děkujeme a moc rádi přivítáme nové pomocníky a hlavně návštěvníky na naší další akci.
Marie Kročková,
členka organizační komise
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Hádankářský kvíz
Dovolte mi, abych náš Zpravodaj rozšířil o vědomostní rubriku, a uvedl tak zde první kolo
hádankářské soutěže, kde se budu konkrétní otázkou dotazovat na konkrétní odpověď. Vaše
odpovědi zasílejte nebo osobně odevzdejte na sekretariát MěV v Havířově.
Ze správných odpovědí bude následně vylosován jeden výherce, který si odnese na památku
malý upomínkový předmět. Jméno výherce bude zveřejněno v následném čísle Zpravodaje.
Úvodní otázka: Na obrázku je zachycena hradní pevnost s horním zámkem, jejíž začátky
výstavby se datují od roku 1077. Chtěl bych znát název této hradní pevnosti a název
města, kde se tato pevnost nachází.

Karel Ďurkáč,
zastupitel a člen MěV. Havířov

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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