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OKRESU KARVINÁ

Předmájové zamyšlení
V těchto dnech prožíváme bouřlivý vývoj uvnitř společnosti. Lidská
důstojnost je denně pošlapávána.
Další setrvání Nečasovy vlády u moci je neúnosné pro většinu občanů a
český stát. Plně podporujeme protestní akce odborů proti současné
vládě, což bylo jasně vidět na sobotní veřejné demonstraci, které se
zúčastnilo více než 120 tisíc občanů. Svou účastí podpořilo tuto
demonstraci několik tisíc členů a sympatizantů KSČM. Byla to jasná
výzva k demisi této vládě a jediným řešením této situace mohou být jen
volby. Nárůst preferencí KSČM nás všechny zavazuje, je nutné,
abychom udělali vše pro semknutí a stmelení. Jedině tak dokážeme
obstát, tzn. vystupovat jasně a srozumitelně s jasným programem, který
je připraven k projednání na VIII. sjezdu KSČM v květnu 2012.
Připravujeme se na oslavy májových dnů, které jsou spojeny se svátkem
práce a uvědoměním si hodnoty svobody. Využijme každou akci
k představení našich kandidátů do zastupitelstva Moravskoslezského
kraje a našeho programu.
Přeji Vám a Vašim blízkým pohodové, ale revolučně naladěné májové
dny.
Jiří Nytra – předseda OV KSČM Karviná

Jednání 3. schůze OV KSČM Karviná 19.3.2012
Program:
1. Kontrola úkolů, informace z jednání vyšších orgánů, informace
z jednání ČS
2. Závěry jednání Krajské konference KSČM – 17.3.2012
3. Akce k 1. máji a pietní akce - 2012
4. Projednání spolupráce s OS ČMS – dohoda
5. Organizační – různé
- Vyhodnocení 23. ročníku plesu OV KSČM
- Změny termínů Aktivu z 26.3. a 2.4.2012 na 23.4.2012
Přítomni: viz presenční listina
Přizváni: ORK a ORoK KSČM
Hosté:

viz presenční listina

Návrh usnesení:
OV KSČM dne 19.3.2012:
1. Bere na vědomí:
a) Informace z jednání vyšších stranických orgánů
b) Informaci z KK KSČM a po diskusi doporučuje:
- při dalších volbách zvýraznit, že pořadí má doporučující
charakter
- kádrové otázky řešit na úrovni zasedání OV KSČM
- provádět hodnocení /samohodnocení/ zastupitelů za KSČM
na úrovni ZO - obec, Rychvald, Petřvald
na úrovni MěV - zast. Města
OV - celkově.
2. Schvaluje:
a) Dohodu o spolupráci s OS ČMS
3. Ukládá
Zpracoval: J. Nytra

Dne: 19.3.2012

Jednání 3. schůze VV OV KSČM a 4. schůze OV KSČM Karviná
dne 16.4.2012
Program:
1. Kontrola úkolů, informace z jednání vyšších orgánů, informace z jednání ČS
2. Vyhodnocení hospodaření OV za 1. čtvrtletí 2012
3. Organizační – různé
- příprava Aktivu předsedů ZO KSČM – 23.4.2012
/ Rozpracování závěrů 18. a 19. zasedání ÚV KSČM
v podmínkách okresu Karviná/
- příprava voleb do KZ a Senátu v okr. Karviná
/delegování kandidátů do KZ a Senátu na májové akce 2012/
- schválení měsíční odměny mpř. OV KSČM - 3.000,-Kč
- schválení úhrady ubytování delegátům VIII. sjezdu – 3.300,-Kč
- Petice ČMS
Přítomni: viz presenční listina
Přizváni: ORK a ORoK KSČM
Hosté:

viz presenční listina

Návrh usnesení:
VV OV KSČM dne 16.4.2012:
1. Bere na vědomí:
b) Informace z jednání vyšších stranických orgánů
b) Vyhodnocení hodpodaření OV KSČM Karviná za 1.čtvrtl.2012
včetně souhlasného stanoviska ORK KSČM
2. Schvaluje:
a) Měsíční odměny s. Charvátovi – 3.000,-Kč. s účinnosti
od 1.4.2012
c) Úhradu ubytování delegátům VIII. sj. KSČM – 3.300,-Kč
dne 18.4.2012

Zpracoval: J. Nytra
Dne
16.4.2012

Tichý skon cenových map
Od prvního ledna příštího roku skončí i v posledních městech včetně Prahy
platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného a napříště si
pronajímatelé a nájemci bytů budou výši nájemného sjednávat dohodou. Když
měla jakáž takáž regulace padnout na většině území od prvního ledna 2011,
snažilo se ministerstvo pro místní rozvoj zaplašit obavy mnoha občanů tím, že
pro vyjednávání i případné soudní spory vytvoří vodítko. Cenové mapy, pro
začátek vytvořené podle znaleckých posudků, se tehdy staly vlajkovou lodí
miniterstva i mediálním hitem. Brzy se však nad nimi tiše zavřela hladina. Když
si teď otevřete internetové stránky ministerstva, zjistíte, že cenové mapy jsou
stále zpracované pouze pro 639 obcí, tedy zhruba desetinu z počtu v celé
republice. A nebude líp.
Alespoň to vyplývá z diskuse na zasedání sněmovního výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj, kde jsem se na stav cenových map, jejich rozšiřování
a přislíbenou aktualizaci ptala. Měla k tomu totiž být vypsaná veřejná zakázka.
Náměstek ministra Miroslav Kalous však uvedl, že utrácet desítky milionů
korun za splnění tohoto úkolu se najednou MMR nezdá být šťastné. Po přijetí
novely občanského zákoníku má totiž ministerstvo připravit předpis pro
stanovení místně obvyklého nájemného. Soustřeďuje se tedy na toto zadání. A
tak jsme svědky tichého skonu cenových map, od nichž si občané slibovali
pomoc právě v otázce, jaké nájemné je v jejich obci, městě či jeho části obvyklé.
S dopadem zrušení regulace nájemného na nájemníky se vláda netrápí. Na mou
otázku, jaké přineslo zvýšené výdaje státu na vyplácení příspěvku na bydlení,
zavládly rozpaky. To nikdo neví, protože sociální dávky má na starosti
ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohu jen dodat, že to má potíže už s tím,
aby nějaké v termínu vyplatilo. Ostatně s vysokými nájmy si na ministerstvu pro
místní rozvoj příliš hlavu nelámou. Podle náměstka Kalouse přinášejí mnohem
větší tragédie spotřebitelské úvěry. A ty si lidé přece neberou na placení
nájemného, ale na televizi nebo dovolenou. Nechci se přít o to, že někteří
občané upadnou do dluhové pasti neuváženě. To, že si řada z nich ale bere
spotřebitelský úvěr na vybavení typu televize či počítač, ale s nájemných často
souvisí. Po zaplacení nákladů na bydlení jim totiž zbývají peníze sotva na jídlo a
nejnutnější životní potřeby. Pokud bydlí u soukromého vlastníka, pak nemají
prakticky žádnou šanci na výměnu bytu. Vláda, v níž se koaliční partneři
v těchto dnech opět zahrnuli urážkami a vzápětí si ve jménu rozpočtové
odpovědnosti zase padli do náruče, si však takových patálií nevšímá. Pak ovšem
bude dobře, když si stran, které ji tvoří, nebudou všímat občané při volbách.
Milada HALÍKOVÁ, poslankyně (za KSČM)
místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a reg. rozvoj

BYLY JSME V SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
U příležitosti Mezinárodního
dne žen se 10. března 2012
šest žen, členek Levicových
klubů žen z Havířova a Karviné a Odborového sdružení Čech, Moravy,
Slezska zúčastnilo společného slavnostního jednání spojeného se
seminářem o rovnoprávném postavení žen ve společnosti v Praze,
tentokrát v prostorách Senátu ve Valdštejnském paláci. Mezi hosty byla
první předsedkyně LKŽ Hana Pokorná-Entlerová, čestná předsedkyně
Květa Čelišová, dcera čs. prezidenta Ludvíka Svobody Zoe KlusákováSvobodová, manželka kubánského chargé d´affaires, členky Svazu
Vietnamských žen ČR a Společnosti čínských žen v ČR. Mezi přítomné
zavítaly také poslankyně KSČM Marta Semelová, Marie Nedvědová a
Gabriela Hubáčková. Organizací seminářem byl pověřen senátor Václav
Homolka. Květinu a malou upomínku předali ženám poslanci Karel Šídlo,
Jiří Dolejš a Josef Šenfeld.
V rámci semináře vystoupil poslanec Karel Šidlo, uvedl, že pro české
ženy je MDŽ nadějí, že se jejich situace nebude zhoršovat, v případě
světa se bude zlepšovat, ženy mají být rovnocennými partnery mužů.
Dále vystoupila bývalá europoslankyně Věra Flasarová, která hovořila o
práci žen, o tom, že ženy pokud se rozhodnou, tak jsou za svým cílem.
K završení slavnostní atmosféry přispěly děti z dětského domova
Domino z Plzně, svým pěveckým vystoupením.
Oslavy MDŽ pokračovaly v odpoledních hodinách v KD Barikádníků
v Praze – Strašnicích. Pro účastnice byl připraven kulturní program
s hudební produkcí a tancem. Velmi pozitivně bylo ženami přijato
vystoupení hořické skupiny
mužoretů Arthrosa.

Za všechny účastnice setkání,
Danuše Holeksová

BESEDA S OBČANY V HAVÍŘOVĚ.
Besedy s občany se v našem městě kdysi konaly pravidelně, pořádali je
hlavně zastupitelé za naši stranu a občané o ně vždy měli zájem.Nějak
se ale od toho upustilo.Po delší době, kdy besedy nebývaly,rozhodli se
zastupitelé tuto akci obnovit a svolali besedu na čtvrtek 5.4. do
restaurace Radnice.
Besedu zahájil s. ing.J.Šebesta – předseda Klubu zastupitelů za
KSČM.Představil přítomné funkcionáře a zastupitele: F.Fic – předseda
MěV
KSČM,
náměstci
primátora
města
ing.Heczko
a
Bc.D.Pawlas,zastupitelka kraje M.Otáhalová.
Hlavní informace ke koaliční smlouvě přednesl ing.Heczko.Mimo jiné
zdůraznil, že šetřit se samozřejmě musí,ale na správném místě.
Podrobně a srozumitelně vysvětlil bytovou otázku a nejdůležitější body v
ochraně životního prostředí, dopravě,bezpečnosti občanů.
Náměstek pro sociální oblast a kulturu konstatoval změny v našem
městě,kde obyvatelstvo stárne,je málo míst v zařízeních pro seniory.
Školství a kultura jsou na dobré úrovni,akcí je dostatek.
V diskusi,která pak následovala,odpovídali funkcionáři na spousty
připomínek a dotazů. I když občas zazněly připomínky zaměřené velmi
osobně (p.Hanák, Čerešňák), odpovědi byly klidné a konkretní.To, co
nešlo zodpovědět hned, bude řešeno.
Myslím, že naši představitelé byli na besedu dobře připraveni a že je
dobře, když se tradice besed s občany obnoví.
Marie Kročková

M D Ž
2012

Bylo to krásné, děkujeme….
Tradice MDŽ v Havířově se nikdy
nepřerušila, každoročně se uskutečnila
nějaká pěkná akce, kterou organizoval
MěV
KSČM
spolu
s
Klubem
zastupitelů.
Bylo tomu tak i letos. Umělci
Opavského divadla připravili pro ženy
pořad Květy paní operetky. Velký sál
KDPB se naplnil do posledního místa,
dokonce mnoho lidí odešlo, protože
nebylo kam sednout.
Každá žena dostala krásný karafiát,
který předali zastupitelé za KSČM,
úvodní slovo a blahopřání přednesl
předseda MěV KSČM s.Fic, a pak už
zazněly krásné melodie známých
operet. Mnohé z nich si přítomní
zazpívali spolu s umělci.
Hodinu a půl trvající program byl
opravdu pěkný, jednotlivé melodie
byly spojeny vtipným slovem a
obecenstvo nešetřilo smíchem ani potleskem.
Všichni jsme se neradi zvedali ze židlí. Děkujeme za krásný zážitek a už nedočkavě
vyzvídáme, kdy a kde se zase sejdeme.
Marie Kročková

Jedním z témat na 13. zasedání ÚV
KSČM byla i prezentace strany směrem k
veřejnosti. Bylo zdůrazněno, že strana
činnost vyvíjí, ale veřejnost o ní ví jen
zlomek toho co se vykoná.
Propagandisticko - propagační komise,
která pracuje při MěV KSČM Havířov,
uspořádala písemnou ANKETU pro členy
ZO a Zastupitele za KSČM. Výstupy z této ankety byly zařazeny do
materiálu "Hlavní úkoly Městské stranické organizace Havířov na léta
2012 - 2014 ", které byly následně schváleny Městskou konferencí
KSČM.
Dále pak touto komisí byl zpracován projekt, což je vydávání Zpravodaje
MěV KSČM Havířov. Z finančních důvodů je tento Zpravodaj zasílán
elektronicky členům MěV, zastupitelům, předsedům ZO KSČM a členům
komisí rady či Zastupitelstva. Jedná se asi o 60 osob, kteří jsou touto
formou informováni. Široké veřejnosti je tento Zpravodaj k dispozici na
www.kscmhavirov.cz. Jeden tištěný výtisk v barvě je k dispozici v
zasedací místnosti MěV, a zde je využíván při konání členských schůzí.
Novum zavedli předsedové ZO KSČM, kteří přeposílají Zpravodaj svým
členům, kteří vlastní PC.
Při minimálních nákladech lze tedy o své činnosti informovat širokou
veřejnost a tím také získávat sympatizanty. Je však také pravdou, že se
jedná o projekt náročný. V první řadě bude nutno zachovat vysokou
kvalitu, která by měla číslo od čísla stoupat.
Nenahrazujeme Zpravodaj vydávaný OV KSČM Karviná, ale snažíme se
o své činnosti informovat veřejnost. Toto je jen jedna z forem jak oslovit
veřejnost ve svém obvodě a proto Vás s ní seznamuji.
Jan Seidl

V pátek 25. května 2012 v době od 10.00 do 16.00 pořádá
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova na Náměstí
Republiky DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Své služby zde budou
prezentovat jednotliví poskytovatelé a to jak z řad
příspěvkových organizací města, ale také Nestátních
neziskových organizací. Občané zde jednak získají informace o
dostupnosti služeb a rovněž budou zástupci organizací, které
se do akce zapojily, připraveni odpovědět na jejich případné
dotazy.

Stanovisko MS KR KSČM k výsledkům primárních voleb do KZ MSK
v roce 2012
Schválení kandidátní listiny pro volby do krajského zastupitelstva MSK přísluší
krajské konferenci na základě návrhu MS KR KSČM z řad kandidátů, kteří byli
projednáni na okresních konferencích formou tajných či veřejných primárních
voleb.
Krajská konference KSČM provedla volbu tajnou volbou s možností přidělení
dvou preferenčních hlasů delegáty konference. Při sestavování kandidátní listiny
krajskou radou KSČM bylo přihlíženo k těmto zásadám:
 Kandidátní listina bude sestavena zásadně z kandidátů, kteří byli
projednání na OK a budou respektovat zvláštní ujednání s KSČM,
přičemž případné pořadí z OK, které nebylo požadováno (viz porada V +
předsedové OV KSČM dne 16. 5. 2011), není určujícím pro sestavení KL
krajskou radou KSČM
 Kandidátní listina bude reflektovat územní princip zastoupení na KL
 Kandidátní listina bude sestavena s přihlédnutím k vyhodnocení
dosavadního zastoupení KSČM v ZMSK a práce členů klubu KSČM
v ZMSK a úspěšnosti zastávaných funkcí
 Kandidátní listina bude sestavena se záměrem zachování kontinuity
v práci klubu KSČM v ZMSK
 Kandidátní listina bude reflektovat zastoupení žen, mladých lidí a
bezpartijních na předních místech KL
 Kandidátní listina bude sestavena s přihlédnutím k potřebám práce klubu
KSČM, ať již jako koaličního či opozičního postavení klubu KSČM
v následujícím volebním období, z hlediska jednotlivých odborností a
schopností zastávat vybrané funkce v orgánech kraje
MS krajská rada KSČM k individuálním připomínkám jednotlivců a organizací
KSČM konstatuje, že kandidátní listina byla sestavena na základě výše
uvedených kritérií.
MS krajská rada KSČM vyzývá zvolené kandidáty na kandidátní listině KSČM
k mobilizaci všech sil k zajištění volební kampaně a k dosažení co nejlepšího
volebního výsledku v podzimních volbách do ZMSK a Senátu P ČR.
Očekáváme jednotnou podporu okresních organizací KSČM a členské základny
navržené kandidátní listině KSČM a k aktivizaci sympatizantů KSČM a dalších
občanů pro získání hlasů pro KSČM.
Ostrava 16. 4. 2012

MS KR KSČM

Pro jednání 3. OV KSČM Karviná – dne 19. 3. 2012

Akce zaměřené k 1. máji a osvobození 2012 – Karviná
Karviná

28.4. 08.00 Zájezd k Památníku do Hrabyně
15.00 Předmájová veřejná veselice

Karviná areál
Hotelu Praha

Delegován:Halíková, Wiewiorka
3.5. 15.00 Kladení věnců k památníku /spolu s městem/
D: Nytra
Havířov

Bohumín

Orlová

21.4. 19.00 Předmájová veselice
D:
3.5. 15.30 Kladení věnců k památníku
D:
1.5. 13.00 Májové oslavy
D: Halíková, Havlíčková, Otáhalová

PZKO Zborůvka

28.4. 14.00 Májová veselice
D: Guhl,
8.5. 9.00 Kladení věnců k památníkům
D:
8.5. 10.00 Májový běh městem
D:

PZKO Bohumín

1.5. 10.00 Malování na chodníku
D: Halíková, Závišek
30.4. 18.00 Předmájová veselice
D:

Petřvald

1.5. 10.30 Kladení věnců k památníku
D: Halíková, Charvát

Rychvald

30.4. 15.00 Kladení věnců k památníku
D:
1.5. 9.00 Dětské dopoledne
D: Nytra

Prostř. Suchá
PZKO Zborůvka

Skřečoň, Pudlov
Záblatí
Bohumín náměstí

centrum města
KD Orlová

Městský ůřad

Rychvald náměstí
Rychvald náměstí

Horní Suchá

3.5. 15.00 Kladení kytice k památníku
D: Charvát

ul. Centrum

Albrechtice

3.5. 16.00 Kladení věnců l památníku
D:

Městský hřbitov

Zabezpečení delegování na jednání OV KSČM - 19. března 2012

2011
DATUM
14.5.2012
14.5.2012
19.-20. 5.
2012
21.5.2012
28.5.2012

DEN
pondělí
pondělí
Sobota
neděle
pondělí
pondělí

HODINA
9:00
13:00
Odjezd v
pátek
15:30
15:30

11.6.2012
18.6.2012
22.6.2012

pondělí
pondělí
pátek

25.6.2012
28.6.2012

pondělí
čtvrtek

13:00
15:30
Bude
upřesněno
9:00
15:30

AKCE
MS KR (malá)
VV OV KSČM
VIII. Sjezd KSČM

MÍSTO
Ostrava
OV Karviná
Liberec

Plénum OV KSČM
Aktiv funkcionářů všech ZO a
MěV KSČM okresu Karviná
VV OV KSČM
Plénum OV KSČM
Seminář kandidátů do
zastupitelstva MS kraje
MS KR KSČM
P.P. přímo řízených ZO a
předsedů MěV KSČM

OV Karviná
PZKO
Karviná
OV Karviná
OV Karviná
Ostrava
Ostrava
OV Karviná

Důležitá informace!!!!!!!!!!
Vážení přátelé. Tento Zpravodaj slouží k vzájemnému informování
o naší činnosti. Proto vás opět žádám, abyste se o práci vaší ZO KSČM,
MěV, zájmové skupiny mladých, případně společenských organizací ve
vašem okolí prostřednictvím našeho Zpravodaje podělili se všemi, kteří nás
čtou.
Své příspěvky posílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresu
honza.charvat@centrum.cz ------------- ov.karvina@kscm.cz
Charvát Jan
místopředseda OV KSČM Karviná

