Městského výboru KSČM - 2018
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Vážení spoluobčané,
rád bych vám představil alespoň několik
kandidátů KSČM do zastupitelstva našeho
města.
S mnohými z nich jste se již setkali při
řešení svých problémů, či jste je slyšeli
obhajovat vaše zájmy na různých
jednáních, ať už v občanských komisích, či
na jednáních zastupitelstva.
Představují se vám jak již zkušení, tak i
naši noví kandidáti.
Dáte-li jim ve volbách svůj hlas, jsou
připraveni zodpovědně řešit problémy
našeho města.

Volte prosím č.
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Bc. Daniel Pawlas, předseda MěV KSČM
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PaedDr. Milada Halíková

Pro město Havířov pracuji dlouhodobě. Byla jsem
poslankyní Městského národního výboru před rokem
1989 a od roku 1990 jsem nepřetržitě zastupitelkou
města. Dvakrát jsem zastávala funkci náměstkyně
primátora pro sociální rozvoj a školství, v letech 2002 2006 jsem byla primátorkou města a poté až do října
loňského roku poslankyní Parlamentu ČR. Práci v zastupitelstvu jsem
se přitom snažila vykonávat aktivně, vystupuji na jednání ZMH k
aktuálním otázkám života našeho města.
V poslanecké kanceláři jsme společně s asistentkou Bc. Monikou
Havlíčkovou pomohly řadě spoluobčanů řešit jejich problémy.
Zřejmě ne každý odcházel plně spokojen, protože zastupitel ani
poslanec není všemocný a nemůže zasahovat například do rozhodnutí
soudů.
Ráda jsem vyhověla požadavkům některých zájmových organizací a
sponzorovala sportovní a společenské aktivity dětí i seniorů především v
Havířově.
Své dosavadní životní i pracovní zkušenosti ráda uplatním i v příštím
volebním období. Věřím, že KSČM v komunálních - a já osobně i v
senátních - volbách uspěje. Volební program, který nabízíme, reaguje na
potřeby a přání našich spoluobčanů.
A tak prosím: přijďte k volbám a nepřipusťte, aby o životě v našem
městě, které mám, stejně jako Vy ráda, rozhodl za nás někdo jiný.

Vaše Milada Halíková
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Bc. Monika Havlíčková
V zastupitelstvu statutárního města Havířova jsem pracovala
12 let, a to od roku 2006. Osm let jsem působila na pozici
předsedkyně sociální, posléze sociální a zdravotní komise a
členky komise pro plánování sociálních služeb. Svou práci
jsem vždy odváděla svědomitě, v souladu s volebním
programem KSČM. Setkávala jsem se s občany, zajímala se,
jak se jim v Havířově žije, co by chtěli ve městě zlepšit, jaké
mají potřeby apod.
Součástí práce komise je rozdělování dotací institucím i jednotlivcům
poskytujícím služby občanům města. Vždy jsme pečlivě posuzovali každou
žádost o tyto dotace. Z jednání komisí rovněž vzešly návrhy na udělení cen
města osobnostem a kolektivům v sociální a zdravotní oblasti.
V nastávajícím volebním období, pokud dostanu důvěru občanů, bych se
ráda věnovala oblasti, která je mi blízká a kterou dobře znám – sociální
problematice ve městě. Věřím, že občané ocení naši dosavadní práci pro
město, získáme opět jejich důvěru a ve volbách uspějeme tak, abychom se
mohli podílet na dalším rozkvětu města Havířova a uskutečnit svůj volební
program, který občanům nabízíme.
Monika Havlíčková

Mgr. Radek Kupczak
Vážení spoluobčané,
jsme jediné město, které vzniklo po roce 1945 a zároveň jsme
městem historicky nejmladším. Vznik, vývoj i současnost je
neoddělitelně spjata se stranou, za kterou kandiduji. Znalost
potřeb občanů, otevřenost, řešení problémů, to vše je
zárukou dalšího úspěšného rozvoje našeho města. Proto
jsem se rozhodl za tuto stranu kandidovat.
Vzhledem ke svému vzdělání a zaměstnání bych se rád angažoval v kulturní,
sociální nebo sportovní oblasti. Moje zájmy jsou historie, literatura,
sport, turistika a meteorologie (klimatologie).
Radek Kupczak
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Soňa Ryšánková Dosedělová
Členkou Zastupitelstva města Havířova jsem již druhé
volební období, to je osm let (2010 - 2018). V prvních
čtyřech letech jsem působila jako členka komise pro
občanské záležitosti a členka občanské komise V Havířově –
Dolní Suché. Byla jsem také pověřena vítáním občánků.
V druhém období jsem působila pět měsíců jako členka rady,
dva roky jako předsedkyně komise pro občanské záležitosti,
předsedkyně občanské komise a zároveň členkou rozvojové komise (1,5
roku). Délku mého působení vždy ovlivnily změny ve vedení města.
Při své práci v komisích jsem se snažila vyjít z potřeb a požadavků občanů.
V případě zvolení se určitě zaměřím na ty podněty z minulého období, které
byly slíbeny a nebyly uskutečněny z důvodu nedostatku financí. Příští období
ukáže, jaké další požadavky budeme muset řešit. Ať už v oblasti investic,
dotací a všeho, co občané potřebují k spokojenému životu v našem městě.
Soňa Ryšánková Dosedělová

Markéta Fikáčková
Je mi 20 let. Program KSČM mě velice zaujal a proto jsem
se stala členkou této strany. Je to jediná strana, jediný
zástupce nás obyčejných lidí, kteří poctivě pracují a na
které se zapomíná. Považuji se za člověka sociálně a
levicově orientovaného, takže pro mě KSČM byla jasná
volba.
Chtěla bych se angažovat v sociální politice. Čtyři roky
jsem studovala střední školu v oboru sociální činnosti. Během studia jsem
vykonávala praxi v několika zařízeních ve městě Havířov, kde jsem měla
možnost otevřeně mluvit s klienty. Tím pádem mám přehled o tom, co je
trápí. Moje zkušenosti mohou být přínosem. Budu se snažit, aby se občanům
Havířova žilo lépe.
Ve svém volném čase se věnuji četbě, psychologii, fotografování. Mimo jiné
si rozšiřuji všeobecný přehled a sebevzdělávám se.
Markéta Fikáčková
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Ing. Eduard Heczko
Zastupitelem jsem od roku 1998, tedy již 20 let. Od roku 2002
až do politických změn v prosinci 2016 jsem byl náměstkem
primátora, nejdříve jedno funkční období do roku 2006 pro
hospodářský rozvoj a následujících 10 let pro ekonomiku a
správu majetku. V současném volebním období jsem
předsedou našeho klubu zastupitelů a od prosince 2016 jsem
předsedou kontrolního výboru zastupitelstva.
Ke každé práci nebo funkci jsem vždy přistupoval odpovědně a svědomitě.
Vždy bylo mým cílem naplnění našeho volebního programu a politiky KSČM
v podmínkách Havířova.
Je důležité, abychom byli ve volbách a případných koaličních jednáních
úspěšní, protože jen ve vedení města a v radě města se dají naplňovat naše
cíle v maximálně možné míře. K tomu chci přispívat svými zkušenostmi,
radou a názory.
Eduard Heczko

David Ondráček
Členem ZMH jsem čtvrtým rokem a během této doby jsem
působil v těchto funkcích:
- člen finančního výboru
- jednatel společnosti ZÁMEK
- člen kulturní a letopisecké komise
Jelikož práci zastupitele, ve výboru či v komisi se člověk
musí učit tím, že chodí na jednání, poslouchá, nebojí se říci svůj názor a
mnohdy čelí osobním výpadům, tak ji považuji za významnou životní
zkušenost, díky které jsem také velmi dobře připraven i pro práci v dalším
funkčním období.
David Ondráček

6

Ing. Vladimír Slížek
KSČM v našem krásném městě je jedinou levicovou stranou,
která hájí zájmy a potřeby občanů všech věkových kategorií.
Náš volební program je jasně srozumitelný, konkrétní a
splnitelný. Reaguje na požadavky našich občanů jak v oblasti
sociální, kulturní, sportovní tak i v oblasti ekonomické. I já se
chci aktivně podílet na jeho plnění a být užitečný v rozvoji
našeho města a hájit zájmy všech našich občanů. Rád bych
pracoval a aktivně se zapojil v oblastech, kterým rozumím,
které mohu ovlivnit či je zlepšit a to hlavně v dopravní, sociální a
bezpečnostní oblasti.
Ve volném čase se starám o nemocnou maminku, jinak si rád popovídám s
přáteli, přečtu si zajímavou knihu. Mám rád turistiku spojenou s historií naší
krásné země. Baví mne vojenská a letecká technika a vše, co se týká
vojenského umění, historie, ale i současnosti.
V novém funkčním období bych se chtěl zaměřit na takové věci,
které povedou ke zkvalitnění života v Havířově, k zastavení odlivu produktivní
generace. Pro nejstarší garanci by se měl stát garancí důstojného stáří.
Vladimír Slížek

Jaroslav Jeziorski
KSČM neměla od roku 1989 žádný korupční skandál. Její
program, její politika má logiku, sociální cítění a spravedlnost.
Nadále chci a budu prosazovat politiku KSČM mezi lidmi ve
svém okolí a hlavně mezi mladou generací. Proto kandiduji v
nadcházejících komunálních volbách.
Nejblíže mám ke školství a kultuře, jelikož od svých 11 let se
aktivně zabývám hudbou. Myslím, že mě občané určitě slyšeli
na různých akcích, kde vystupuji se svou ženou Ivetou.
V letech 2010 - 2014 jsem byl zastupitelem města Havířova a pracoval jsem
v kulturní komisi jako její předseda.
Mezi mé zájmy patří rodina, zahrádka a již zmiňovaná hudba, se kterou jsem
projel i velký kus světa. V létech 1977 - 1981 jsem vystudoval večerně
Ostravskou konzervatoř. Moje hlavní životní profese byl strojař a od roku
2002 - 2011 jsem učil na SPŠ v Ostravě-Kunčicích technologii strojního
obrábění.
Jaroslav Jeziorski
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Tomas Candulas
Jako přesvědčený komunista cítím potřebu a povinnost
pracovat pro občany našeho krásného města. Jednou
pronesl světoznámý řecký spisovatel Nikos Kazantzakis:
komunisty se mohou stát právě jen „lidé činu“.
Proto budu rád, když se nám podaří prosadit co nejvíce z
našeho volebního programu, abychom usnadnili a zpříjemnili
život našim občanům.
Od útlého mládí mám sociální cítění a pochopení pro každodenní starosti a
problémy, které provázejí obyčejné lidi. Chtěl bych proto pracovat v sociální
oblasti, protože si myslím, že právě tam bych měl co nejblíže k našim
občanům a mohl bych prosazovat jejich zájmy.
V současné době pracuji v automobilovém průmyslu jako obsluha
svařovacích robotů. Mým největším koníčkem je moje rodina a naše dvě
malé děti, které mi zaplňují většinu mého volného času. Rád čtu, zejména
politickou literaturu a literaturu faktů. Sbírám bankovky a různé předměty,
zejména ze socialistického Československa.
Tomas Candulas

Janina Želinská
Členkou zastupitelstva města jsem od roku 2014, mám tedy
za sebou první volební období.
Byla jsem členkou komise pro životní prostředí a po změně
vedení města jsem byla přeřazena do komise pro regionální
spolupráci.
Z mého pohledu jsem se zapojovala do dění v komisích
aktivně a moje účast byla skoro stoprocentní.
Nelíbí se mi slučování funkcí představitelů města, a proto doufám, že po
volbách bude mít každý plat za práci, kterou fakticky vykonává. Jestli jsem
daný den náměstek primátora, tak nemohu brát mzdu za poslance nebo
krajského zastupitele. A v některých stranách se to děje.
Budu co nejvíce prosazovat výstavbu dětských hřišť a veřejných sportovišť a
to hlavně v městské části Šumbark - I. etapa kolem ulic Petřvaldská, V.
Klicpery a Ladova. Na tuto část města se nějak opomnělo. Nemám ráda,
když někdo lže a bohužel v politice se s tím stále častěji setkáváme. Jak
všichni víme, lež má krátké nohy a pravda vždy vyplave na povrch.
Janina Želinská
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Ing. Karel Žák
Končícím čtyřletým obdobím ve funkci zastupitele města
Havířova za KSČM završuji své celkově dvacetileté
působení v této funkci. Byl jsem opakovaně zvolen za člena
kontrolního výboru ZMH, kde jsem zastával část období i
pozici místopředsedy. Dále jsem byl členem Energetické
komise Rady města Havířova a působím také jako
místopředseda Občanské komise č. 5
pro HavířovŠumbark.
Mám zato, že svou trvalou aktivitou pomáhám zlepšit život občanů
v Havířově, o čemž svědčí fakta a činy. Občané na Šumbarku mohou vidět
např. nově umístěné lavičky v blízkosti DPS, upravené bezbariérové
chodníky či upravená dětská hřiště, veřejnou zeleň a pořádek, kde nejen
vyhlášením ankety pro občany, ale i realizací podnětů ze strany občanů,
plním své závazky vůči občanům. K tomu jsem úzce spolupracoval
s příslušnými odbory a institucemi. V oblasti bydlení pomáhám řešit problémy
s bydlením v rámci své poradenské činnosti Sdružení nájemníků ČR a Rady
seniorů ČR.
Věnuji trvalou pozornost problematice správnosti vyúčtování služeb
spojených s bydlením, zejména tepla pro vytápění, studené i teplé vody a to
nejen v případech, kdy se na mne občané přímo obrací. Své znalosti jsem si
průběžně doplňoval v rámci odborných seminářů a získané poznatky jsem si
nenechával jen pro sebe.
I nadále bude mé úsilí směřovat do oblasti zajištění dostupnosti kvalitního
bydlení, sociálních služeb a také k tomu, aby tu samospráva i orgány státní
správy fungovaly v zájmu občana a pro občana a pomohlo se tak důstojnému
životu lidí nejen v Havířově.
Důležité je i zlepšování informovanosti veřejnosti. A taky je třeba zvyšovat
povědomí občanů, aby se nebáli obracet se svými podněty na orgány
samosprávy, aby se aktivně podíleli na zvelebování svého města a naučili se
řešit věci věcně a bez zbytečných emocí.
Karel Žák
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NAŠE PRIORITY PRO HAVÍŘOV
NA OBDOBÍ 2018 - 2022
mateřské školy bez školného
větší bezpečnost v ulicích
občanská vybavenost i do okrajových
částí města
parkovací plochy
areál volného času pro každého
výstavba domova seniorů
ozdravné a rekreační pobyty pro seniory
a lidi se zdravotním postižením
otevřená radnice - místní referendum
k zásadním otázkám života ve městě
chytré město Havířov

VOLME KANDIDÁTY KSČM
VOLME ČÍSLO 4
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