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OKRESU KARVINÁ
Jarní zamyšlení
Vstupujeme do nejhezčího období roku, kdy se příroda probouzí k životu.
Dovolím si myšlenkovou paralelu – kéž by se konečně probudila naše
společnost z hluboké politické letargie. Nic tomu ale nenasvědčuje. Byli
jsme svědky jednání sjezdu ČSSD v Ostravě.
Výsledek – ČSSD nepřekročila svůj stín, zkrátka opět nepřekvapili.
Sociální demokraté odhalili plány po případném vítězství ve volbách,
které zdaleka nejsou pro-lidové. Sjezd potvrdil platnost Bohumínského
usnesení – zákaz spolupráce s námi na vládní úrovni. Bohužel delegáti
se nedopracovali k závěru, že levice by měla palčivé problémy řešit
společně!
Ve stranickém životě máme po sobotním 5. zasedání ÚV KSČM, jehož
závěry jsou předmětem našeho Aktívu stranických funkcionářů okresu
Karviná v pondělí – 25.3.2013.
Již nyní plánujeme naše výroční členské schůze, které pravděpodobně
proběhnou těsně po prázdninách – v měsících září a říjnu tohoto roku.
Zde bychom se mimo pravidelných bodů měli společně poradit, s jakými
kandidáty půjdeme do voleb do PS PČR, Senátu PČR a Evropského
parlamentu. Rovněž bychom měli mít jasno v přístupu k volbám do
obecních a městských zastupitelstev.
Mnoho úspěchů v osobním i stranickém životě Vám přeje
RSDr. Jiří Nytra
předseda OV KSČM Karviná

Jednání 10. schůze OV KSČM Karviná dne 18.2.2013
Program:
1. Kontrola úkolů, informace z jednání vyšších orgánů, infor. z jednání ČS
2. Vyhodnocení hospodaření OJ OV KSČM Karviná za rok 2012
3. Průběžné plnění ČP a VF za r. 2012
4. Příprava 24. ročníku plesu OV KSČM
5. Stav členské základny za r. 2012
6. Příprava MDŽ
7. Akce k 1. máji a k osvobození
8. Organizační
Přítomni: viz presenční listina
Hosté:

Přizváni: ORK a ORoK KSČ

viz presenční listina

1. a) Informace z vyšších stranických orgánů přednesl s. Nytra.
- politické hodnocení voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR
- příprava kádrů pro volby do poslanecké sněmovny PČR,
Evropského parlamentu a Senátu
T: 2. 4. 2013
- návrh systému koordinací a vnitřní komunikace krajů
- harmonogram celorepublikovách a krajských akcí
- informace o vyřizování stížností ÚRoK
- aktiv funkcionářů KSČM přesunut na 25. 3. 2013 z důvodu
velikonočních prázdnin
- porada předsedů + aktiv zastupitelů za KSČM se uskuteční 23. 5.
2013, za přítomnosti místopředsedy ÚV KSČM s. J. Dolejše
b) Informace z členských schůzí podal s. J. Charvát
- vývoj členské základny od začátku roku
s. J. Seidl doporučil zvážit v rámci ZO ponechání čestného členství
členů jednotlivých ZO, kteří z důvodu nemoci, či těžké sociální situace
nemohou plnit své povinnosti
2. Informace k vyhodnocení hospodaření OJ OV KSČM Karviná za rok
2012 podala přítomným ekonomka OV KSČM s. B. Kundriková.
- ORK KSČM doporučuje plénu OV KSČM schválit vyhodnocení
hospodaření za rok 2012
- Zpracovat do příštího jednání přehled ZO, které překročily rozpočet
- Doporučit konkrétní částky na úhradu energií za schůzovní činnost
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Hlasování: Pro 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Předseda OV KSČM s. Nytra podal informaci o průběžném plnění ČP a
VF za rok 2012
- s. D. Holeksová upozornila na chyby v počtu členů u jednotlivých
ZO v Havířově
Ú: upřesnit a sjednotit počty členů ZO v Havířově
T: konec března
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. S. Nytra informoval přítomné členy o stavu příprav 24. plesu OV KSČM
- vše připraveno
5. Informace o stavu členské základny podal s. J. Nytra
6. S. Nytra informoval členy o termínech a akcích ZO a MěV konaných u
příležitosti svátku MDŽ.
7. Informace o konání akcí k oslavám 1. máje a osvobození v rámci okresu
Karviná podal s. J. Nytra
Ú: projednat na poradě předsedů
Z: s. J. Nytra
Usnesení:
OV KSČM dne 18.2.2013:
1. Bere na vědomí:
a) Informace z jednání vyšších stranických orgánů
b) Informaci o průběžném plnění ČP a VF za r. 2012
c) Informaci o stavu ČZ za r. 2012
d) Informaci o přípravě akcí k MDŽ , 1. máje a osvobození
2. Schvaluje:
a) Vyhodnocení hospodaření OJ KSČM Karviná za r. 2012 včetně
stanoviska ORK KSČM Karviná
3. Ukládá:
a) Upřesnit a sjednotit počty členů v ZO v Havířově
Zapsala: M. Havlíčková
Dne:
18.2.2013
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELKY MS KRAJE

Vážené soudružky, soudruzi, milí přátelé,
ráda bych se touto cestou podělila o zkušenosti
z práce zastupitelky Moravskoslezského kraje,
zejména z oblasti sociální politiky, ve které se
angažuji coby předsedkyně sociálního výboru
Zastupitelstva Moravskoslezského (MS) kraje a
členka komise pro občany se zdravotním postižením
Rady MS kraje.
V měsíci lednu zahájily výbory a komise MS kraje
svou činnost.
Výbory jsou iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva, které je
zároveň zřizuje a zrušuje a jsou tedy ze své činnosti zastupitelstvu
odpovědni.
Sociální výbor se na svém prvním jednání z ledna 2013 zabýval zejména
projednáním jednotlivých dotačních titulů v rámci čtyř dotačních
programů. Jedná se o program Protidrogové politiky na rok 2013,
Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence
kriminality, Programu na podporu komunitní práce v sociálně
vyloučených lokalitách MS kraje a zmírňování následků sociálního
vyloučení a Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji na rok 2013. Tyto programy zahrnují celkem 14 dotačních titulů na
jejichž čerpání je alokována částka 6 500 000 Kč. Usnesením sociálního
výboru je doporučeno radě kraje rozhodnout o vyhlášení výběrového
řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na rok 2013 a schválit podmínky dotačních programů a hodnotící
kritéria k projektům přihlášeným do výběrového řízení.
Jelikož výbory i komise jsou nově ustanoveny po podzimních volbách je
v plánu práce rovněž zařazeno seznámení se strategickými dokumenty
MS kraje, jako například Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
Koncepce kvality sociálních služeb, Vyrovnávání příležitostí pro občany
se zdravotním postižením apod. Rovněž je v plánu činnosti sociálního
výboru výjezdní zasedání do některé organizace, kde proběhla
Transformace pobytových sociálních služeb, což znamená nahradit
původní ústavní pobytové služby jinými způsoby pomoci tak, aby osoby
se zdravotním postižením mohly žít v přirozeném prostředí a přiblížit je
co nejblíže k životu osob bez postižení. Cílem je umožnit každému
člověku žít jako součást celé společnosti. Je dobře, že MS kraj je jedním
z prvních, kde se tato transformace již daří realizovat, což dokazuje, že
kvalita života zdravotně postižených lidí není pro krajské zastupitele
pouhou frází. Tak tomu ovšem není u současné pravicové vlády ČR.
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Svědčí o tom i fakt, že ve státním rozpočtu poputuje na sociální politiku
opět méně financí. Vždyť přeci ubírat těm nejchudším je tak snadné.
Nedostatek těchto prostředků se promítá do kvality a množství
poskytovaných služeb. V rozpočtu kraje tak schází minimálně
160 000 000, které jsou určeny právě pro tuto oblast. Za současného
stavu jsou organizace poskytující sociální služby schopné financovat tyto
služby zhruba do srpna letošního roku. A co bude dál? To současnou
vládu netrápí. Proto rada kraje rozhodla zahájit jednání na Ministerstvu
práce a sociálních věcí (MPSV) s cílem „najít“ v rozpočtu chybějící
finance.
Rovněž na prvním jednání komise pro zdravotně postižené občany bylo
hlavním bodem projednání dotačních programů, kdy pro tuto oblast byly
vyhlášeny dva a v jejich rámci celkem 6 dotačních titulů. Celková
alokovaná částka je 3 700 000 Kč. Komise se rovněž zabývala
novelizací zákona 329/ 2011 Sb. o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Tento paskvil
z dílny současné vlády přesně ukázal jakým stylem se vládní koalice
snaží ušetřit peníze ve státním rozpočtu. Na základě této novely, která je
součástí reforem prosazovaných vládnoucí koalicí, se tak škrtem pera
„vytvoří“ z nemocných a postižených osob osoby zdravé. Stačí správně
upravit bodovací tabulky. V tomto případě selhalo jakékoliv jednání
v rámci připomínkování dané novely zákona. Nic nebylo akceptováno.
Koaliční poslanci nebudou předkládat novelu novely, i když dobře vědí
co se jim to povedlo vyrobit za zmetek a opoziční návrhy na změnu jsou
šmahem smeteny ze stolu již z principu. Proto komise pro zdravotně
postižené občany rady MS kraje přijala usnesení doporučit radě kraje
využít zákonodárnou iniciativu a předložit poslanecké sněmovně novelu
tohoto zákona. Tento návrh ze strany komise byl předložen 1. náměstku
hejtmana JUDr. Josefu Babkovi. Velice mne těší, že návrh na změnu
zákona vedoucí k prospěchu zdravotně postižených spoluobčanů vzejde
právě z iniciativy MS kraje. Je jen otázkou, jak se k tomuto návrhu
zachovají poslanci zejména z řad vládnoucí koalice.
Monika Havlíčková, zastupitelka MS kraje

Přeji Vám všem veselé
svátky velikonoční
MONIKA
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ŘÁDĚNÍ MINISTRA KALOUSKA

Významnou problematikou, kterou se zabývám mimo
jiné v PS, je čerpání prostředků z EU.
Podle serveru iDNES.cz pan ministr Miroslav
Kalousek zastavil proplácení pěti dotačních
evropských programů. Dvou ministerských Podnikání a inovace, který řídí min. průmyslu p.
Martin Kuba (ODS) a Integrovaný operační program,
za který odpovídá ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský (LIDEM) a tři krajské programy konkrétně
Jihozápad, Severovýchod a Moravskoslezsko.
Můžeme nerozumět nebo naopak dobře chápat, o co asi panu ministrovi
jde. On přece dobře ví, že takovéto rozhodnutí nemůže mít zejména ve
vztahu ke krajům v této fázi žádný zásadní vliv. Je pravdou, že výsledky
auditů jsou jiné od MF, vedení Rad ROP mají k dispozicí jiné právní
výklady, které jejich konání nezpochybňují.
Osobně se domnívám, že p. Kalousek dělá vše pro to, aby dokázal, že
nejen kraje, ale ani rezorty vedené ministry jiných stran než "jeho" TOP
09, prostě neumí dobře hospodařit. Konkrétně v MS kraji bude i
problematika čerpání prostředků z ROP součástí zasedání Zastupitelstva
MS kraje 21. března t.r., po jednání je avizována tisková konference, kde
se jistě dovíme podrobnosti.
Každopádně, rozhodnutí p. ministra Kalouska v této fázi nemá žádný
praktický dopad na čerpání prostředků z ROP.
Problematika financování z prostředků EU je ale složitější ve vztahu k
budoucímu programovacímu období EU. Snahou současné vlády je
koncentrace co nejvíce prostředků v centru. Nejen já jsem přesvědčena,
že kraje vědí lépe, na co finance využít, co je jejich prioritou. Proto by
mělo i do budoucna být svěřeno rozhodování do kompetencí krajů.
Milada Halíková,
poslankyně, mpř. Výboru pro veřej.správu a region. rozvoj
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MDŽ 2013 v Havířově
Stalo se již tradicí, že MěV KSČM společně s Klubem
zastupitelů za KSČM si připomíná společně s ženami
z Havířova Mezinárodní den žen. Letos se toto setkání
uskutečnilo v předvečer svátku 7. března ve velkém
sále kulturního domu Petra Bezruče.
To, že havířovské ženy berou tento svátek vážně, bylo
vidět již téměř hodinu před zahájením. Sál se zaplnil téměř do
posledního místečka. Před vstupem do sálu věnovali funkcionáři a
zastupitelé za KSČM každé ženě karafiát. V krátkém úvodním slovu
předseda MěV KSČM s. František Fic pozdravil všechny přítomné
ženy, představil hosty, poslankyni Parlamentu ČR Miladu Halíkovou
a krajskou zastupitelku Moniku Havlíčkovou. Krátce připomněl,
proč svátek vznikl a od kdy se slaví. Pak již pomyslné žezlo předal
pěveckému sboru Permoník z Karviné.
Dívky a chlapci přednesli program na téma muzikálové a
filmové melodie z české i světové tvorby. Zejména skladby
Jaroslava Ježka, které v dnešních mediích tak často neslýcháme,
ženy potěšily. Program byl výborně koncipován nejen po hudební
stránce, ale i scénickými a kostýmovými změnami. Přítomné ženy
svým potleskem ocenily výkony sólistů i celého sboru.
Na závěr předseda Klubu zastupitelů Jiří Šebesta poděkoval za
účast přítomným ženám, vedení souboru předal květiny a účinkující
mládeži taktéž poděkoval.
Při odchodu ze sálu bylo slyšet jen pochvalná slova a to nás
utvrdilo v tom, že v tradici budeme pokračovat.
Danuše Holeksová, místopředsedkyně MěV KSČM Havířov
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OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN V KARVINÉ
Jak už se stává pravidlem, 8. března jsme oslavili Mezinárodní den žen.
Ačkoliv byl v minulosti často bagatelizován až zatracován, poslední
dobou opět nabývá na popularitě a stává se tak skvělou příležitostí, jak
dát najevo obdiv a úctu všem ženám.
Této příležitosti se chopila také Komunistická strana Čech a Moravy
v Karviné. Ve složení Karel Wiewiórka, Eduard Matykiewicz, Petr
Komínek, Antonín Janík a Miroslav Hajdušík za Městský výbor Karviná
spolu s místopředsedou krajské Komise mládeže Tomášem Stuchlikem
navštívili komunisté domov důchodců v Karviné - Novém Městě. ¨
Pohled na oči plné radosti a skromnou vděčnost klientů domova
důchodců se pro nás stal neocenitelnou odměnou. Žluté tulipánky
dostaly samozřejmě i všechny sestřičky, které svou péčí o starší
spoluobčany přispívají k jejich pohodlnému stáří.
Slova o tom, že jsme jedinou stranou, která si vzpomněla na starší
spoluobčany, nás všechny zahřála u srdce.
Avšak tímto MDŽ pro karvinské ženy ještě neskončil. KSČM ve
spolupráci s ČSSD a vedením města uspořádala koncert Milana
Drobného a Yvetty Simonové v MěDK. Po úvodním slovu pánů
Závackého a Wiewiórki začal již zmíněný koncert, jehož úspěch potvrdil
dlouhý aplaus ve stoje z řad diváků.
Závěrem bych chtěl za všechny členy KSČM ještě jednou ženám popřát
hodně trpělivosti, odhodlanosti, krásných zážitků se svými blízkými a
úsměv na rtech i v těch nejobtížnějších chvílích, které jsou součástí
našich životů. Jak prohlásil francouzský spisovatel Honoré De Balzac:
„Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy,“ a
proto jim patří velké díky!
Tomáš Stuchlik,
místopředseda KM MSK

8

Setkání se zástupci levicových subjektů
Stalo se již tradicí, že na začátku roku se
zástupci MěV setkají s představiteli
levicových
subjektů
v Havířově.
V letošním roce se setkání uskutečnilo 7.
února 2013 v prostorách MěV KSČM se
zástupci levicových odborů OS ČMS, LKŽ
Františky Jasiokové a Česko-ruské
společnosti.
Hlavním
důvodem
je
vzájemné seznámení s připravovanými
akcemi v průběhu roku a společné hodnocení spolupráce. Jednání se
zúčastnil i předseda Klubu zastupitelů za KSČM s. Šebesta, který
přítomné seznámil s činností tohoto klubu.
Pro městskou organizaci je tato schůzka velmi důležitá, je nutné
doladit termíny, aby nedocházelo k překrývání akcí. Vždyť bez pomoci
členů levicových subjektů se při organizaci akcí MěV KSČM nemůžeme
obejít.
Zhodnocená byla i spolupráce v roce 2012, zejména při
organizování předvolebních akcí a zajišťování účasti členů na nich.
Zástupci levicových subjektů dobře hodnotí možnost prezentování své
práce jak ve Zpravodaji MěV, tak i možnost prezentace na internetových
stránkách MěV KSČM.
Ke spolupráci vyzval přítomné předseda MěV s. Fic i v kádrové
práci a to při vyhledávání návrhů možných kandidátů do zastupitelstva
města jak z řad jejich členů, tak i sympatizantů. V této sféře se musíme
zaměřit na větší spolupráci.
Danuše Holeksová, místopředsedkyně MěV KSČM Havířov

SVÁTEK ŽEN V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Mezinárodního svátku žen si váží jako příležitost k poděkování za
obětavou práci. Nedělní odpoledne 3.3.2013 věnovali komunisté
v Českém Těšíně ženám, aby vyjádřili svou úctu a poděkování. Ženám
poděkoval předseda MěV KSČM J. Gabrhelik, přednesl přípitek
červeným vínem, zazněly i slova poezie a pak muži předali přítomným
ženám kytičku. Odpolední program zpestřili Havířovské babky. Ve svém
repertoáru čerpají z tradic Těšínského regionu. Zaznělo mnoho písní ale
i moudrosti našich babiček, které „prožili“ mnoho režimů a nepřestávají
být aktuální ani dnes.
Milé ženy, děkujeme za vaší laskavost, za obětavou práci a za
úsměv na vaší tváři.
MěV KSČM Český Těšín
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Komise mládeže MS kraje plní plán práce na rok 2013
V rámci plnění plánu práce uspořádala Komise mládeže
Moravskoslezského kraje přednášku poslance Parlamentu České
republiky RSDr. Miroslava Opálky na téma "Poslání sociální politiky".
Akce se uskutečnila v sobotu 16. března 2013 v prostorech Obecního
domu Opava.
Po krátkém úvodním projevu předsedy Komise mládeže Ing. Petra
Paláčka, ve kterém přivítal členy komise a hosty, začala samotná
přednáška. Během ní za pomoci grafů a moderní techniky soudruh
Opálka vysvětlil fungování sociální politiky, fundovaně rozvedl potíže, do
kterých se v dnešním globalizovaném světě sociální stát dostává,
seznámil posluchače s důvody potíží sociálních systémů a nastínil
řešení, která nabízí občanům KSČM.Po ukončení přednášky
následovala diskuze na volné téma, do které se zapojilo několik členů
komise a hostů.
Zakončení proběhlo v nedaleké pizzerii, kde se pokračovalo v debatě na
různá témata. Uspořádáním této přednášky a umístěním video záznamu
na své Facebookové stránky splnila Komise mládeže další bod
schváleného plánu práce na rok 2013. O nadcházejících činnostech
Komise mládeže vás budeme průběžně informovat.
Jan Zámarský

Videozáznam přednášky je možno shlédnout na webu OV KSČM Karviná:
http://www.ovkscmkarvina.estranky.cz/clanky/mladyma-ocima/video-miroslav-opalka-na-tema--poslani-socialni-politky-.html
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Akce zaměřené k 1. máji a osvobození 2013 – Karviná

Karviná 27.4. 18.00 Předmájová veřejná veselice
Karviná Klub Praha
1.5. Májové oslavy
Náměstí Karviná
3.5. Kladení věnců k památníku /spolu s městem/ Náměstí Karviná
Havířov

20.4. 19.00 Předmájová veselice
PZKO Zborůvka
2.5. 15.30 Kladení věnců k památníku Rudoarm.Prostř. Suchá
1.5. 13.00 Májová veselice
PZKO Zborůvka

Bohumín

4.5. 14.00 Májová veselice
8.5. 9.00 Kladení věnců k památníkům
8.5. 10.00 Májový běh městem

Orlová

3.5.

Petřvald

1.5. 10.30 Kladení věnců k památníku

Rychvald

1.5. 8.00 Sportovní májový den pro děti s průvodem Rychvald
náměstí

Horní Suchá

9.00 Běh osvobození
15.00Kladení věnců

3.5. 15.00 Kadení kytic

Albrechtice 3.5. 16.00 Kladení věnců u památníku

PZKO Bohumín
Skřečoň, Pudlov
Bohumín náměstí
U kapličky
Mě hřbitov
Městský ůřad

Památník centrum
Městský hřbitov
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2013
DATUM

DEN

6.4.2013
8.4.2013
15.4.2013
25.4.2013
13.5.2013
23.5.2013

sobota
pondělí
pondělí
čtvrtek
pondělí
čtvrtek

HODINA

13:00
15:30
15:30
13:00
15:30

AKCE

MÍSTO

Porada předsedů ORoK
VV OV KSČM
Plénum OV KSČM
Porada př. MěV a přímo říz. ZO
VV OV KSČM
Aktiv funkcionářů a zastupitelů
za KSČM okr. Karviná
s místopředsedou ÚV KSČM
s.Jiřím Dolejšem

ÚV Praha
OV Karviná
OV Karviná
OV Karviná
OV Karviná
Havířov
Restaurace
Radnice

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, o práci zastupitelů, 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
Jan Charvát, místopředseda OV KSČM Karviná

Zpravodaj zpracovali Jan Charvát a Monika Havlíčková
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