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Jaký byl končící rok 2016? 
(z pohledu zastupitele za KSČM Mgr. Tomáše Ptáčka) 

 

S blížícím se koncem kalendářního roku přichází na řadu i tradiční bilancování toho, co se 
nám povedlo více či méně. Byl to rok hodn ě náročný, p řesto si však dovolím tvrdit, že 
toho pozitivního bylo více.  

Že nám nejsou občané města a jejich potřeby a přání lhostejní, dokazovaly hned první kroky 
našich zastupitelů, kteří prosadili osvobození od poplatků za odpad pro děti do tří let. 
Současně s tím byly řešeny problémy, které naše město trápí dlouhodobě - bezpečnost na 
silnicích, nedostatek financí související s úbytkem obyvatel, nedostatek míst pro seniory 
v domovech seniorů, málo pracovních příležitostí, potřeba nové smuteční síně a rozšíření 
hřbitova, vzhled města …... 

S většinou problém ů se zástupci KS ČM popasovali více než dob ře, například úsekovým 
měřením na ulici Dělnická se podařilo omezit rychlost a zvýšit bezpečnost, proto je v plánu 
zavedení měřeného úseku také na ulici Národní. Díky přeúvěrování nevýhodných úvěrů z let 
dřívějších a rozumným hospodařením jsme dosáhli přebytkového rozpočtu, což je 
významným krokem do let následujících. Nedostatek míst v domovech seniorů bychom 
chtěli řešit přestavbou objektu bývalé Zvláštní školy na ulici Mánesova. 

Nedostatek pracovních míst jsme částečně zmírnili spoluprací s Mölnlycke Health Care, 
která by již v roce 2017 měla pro Havířov přinést na 200 pracovních míst. Také 
podporujeme i malé a střední podnikatele, o čemž svědčí téměř 100% využití městských 
nebytových prostor pro jejich činnost. 

Přistoupili jsme rovněž k řešení dlouhodobého problému nedostatku pohřebních míst na 
hřbitovech. Výsledkem je již zahájení prací na rozšíření hřbitova a výstavby nové smuteční 
síně v Havířově - Šumbarku. 

I když je vzhled města proměnlivý v čase, podpořili jsme anketu občanů, i její výsledek, 
k nové podobě přednádražního prostoru. Dále prosazujeme zvelebení lesoparku Stromovka 
v rámci přeshraničního projektu „Přeshraniční ekomuzeum“, výsadbu nových a rozšiřování 
stávajících květinových záhonů, investice do oprav škol a školek (naposledy ZŠ Gen. 
Svobody, MŠ Přímá a MŠ Mládí), prosadili jsme rekonstrukci dětského brouzdaliště na 
koupališti, demolici trafostanice (naproti restaurace Beskyd) a další. 

Co se nám však nepovedlo , je udržení koalice s hnutím ANO 2011 (dále jen ANO) a 
Hnutím pro Havířov, kdy vnitřní spory ANO odhalily v plné nahotě názorové rozdíly jejich 
členů na práci pro město. KSČM Havířov byla dlouho nápomocna tyto spory řešit, bohužel 
v okamžiku, kdy někteří členové ANO upřednostnili vlastní zájmy před zájmy města, byli 
havířovští komunisté nuceni v zájmu města a jeho občanů, vytvořit stabilnější koalici. 
Z jednání s ČSSD pak vyplynul požadavek na dvoukoalici, což nemile postihlo Hnutí pro 
Havířov. 

Útoky ANO proti všem, založené na osobní zášti a jdoucí až za hranici slušnosti a morálky, 
ukázaly v krajských volbách, že tento styl „politiky“ je nyní tím, co občané bohužel  tolerují. 
Potvrdila se anekdota, jež říká, že po parlamentních volbách v roce 2013 již v Čechách 
známe cenu jednoho voliče, a to 6,90 Kč (cena jedné koblihy). 

Právě proto děkujeme všem těm, kteří podpořili KSČM a hlavně havířovské kandidáty, kteří 
získali nejvíce preferenčních hlasů, přestože nebyli na čelním místě kandidátky do 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. To je dobrý signál našich voličů před 
parlamentními volbami v příštím roce. 

Závěrem si vám dovolím pop řát v roce 2017 pevné zdraví, hodn ě štěstí a optimismus 
do každého dne. 
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Roční analýza stránek KSČM Havířov 

na Facebooku 
 

Je to skoro rok, kdy 23. 12. 2015 jsme založili naši stránku KSČM Havířov na sociální síti 
Facebook (FB).  Důvod vzniku byl zejména ten, aby občané města Havířova měli 
dostatečné informace o práci našich zastupitelů za KSČM, ale také informace o práci naší 
strany na celostátní úrovni. 
 
Po zhruba půlročním zkušebním období jsme dle zveřejněných příspěvků zkoumali, jaká 
témata lidi zajímají, co je nejvíce trápí apod. Zjistili jsme, že občané se kromě dění ve městě 
zajímají i o celostátní a zahraniční témata, spojená s postojem KSČM k nim.  Zaznamenali 
jsme rovněž velký zájem o historické milníky naši novodobé historie. Není se co divit, když 
dnešní pravicová mediální propaganda se snaží o to, aby občan byl zmanipulován. Často 
předkládá neúplné, zkreslené, či dokonce lživé informace, proto si lidé začínají hledat 
alternativní zdroje. 
 

V současné době označilo naše stránky jako „to se mi líbí“ 81 lidí. Upozorňuji, že tohle číslo 
není směrodatné, protože čísla sledovaných příspěvků jsou daleko větší a mnohonásobně 
to překračují. 
 

Oslovení lidé podle pohlaví a v ěku:  
 

věk ženy  muži  celkem 
13 - 17 2 % 3 % 5 % 
18 - 24 11 % 11 % 22 % 
25 - 34 12 % 11 % 23 % 
35 - 44 7 % 10 % 17 % 
45 - 54 5 % 7 % 12 % 
55 - 64 4 % 6 % 10 % 

65 + 4 % 7 % 11 % 
celkem 45 %  55 %  100 % 

 
Oslovení lidé dle státu:  
 

pořadí stát počet 
1 ČR 5 958 

2 Slovensko 276 

3 Velká Británie 44 

4 Německo 28 

5 USA 23 

6 Rakousko 12 

7 Francie 12 

8 Švýcarsko 11 

9 Polsko 11 

10 Irsko 6 

17 Rusko 4 

21 Čína 3 

23 Nový Zéland 3 
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Česká republika dle m ěst:  
 

pořadí město počet 

1 Praha 1 286 

2 Brno 281 

3 Ostrava 242 

4 Havířov 111 

5 Plzeň 103 

6 Ústí nad Labem 85 

7 Liberec 72 

8 Olomouc 63 

9 Pardubice 62 

10 České Budějovice 62 

   
 
Výše uvedená čísla jsou průměrem a mohou se každý měsíc lišit dle témat zveřejněných 
příspěvků. Níže uvádím šest vybraných příspěvků s největší sledovaností. Počet uvádím za 
24 hodin. 
 
 

1 Totální porážka ČSSD, spokojený Babiš, zoufalý Sobotka 3 386 

2 
Komunisté využijí kampaň k šíření petice o vystoupení 
z NATO 2 623 

3 Volební příspěvky – video mítinku před ELANEM 2 239 

4 
Prezident Zeman dostane dokument s podpisem Stalina. 
Obsahuje velké tajemství. 2 196 

5 Lidé uctili památku Jaroslava Honzátka, zavražděného 
stoupenci bratří Mašínů 

1 794 

6 Neustále vychvalující se USA, nazývají se osvoboditeli a 
přitom jsou to váleční zločinci 

1 406 

   
 
Do budoucnosti doufáme, že naše stránky budou minimálně stejně úspěšné jako letos a 
budou nadále oslovovat čím dál tím větší počet občanů. 

 
Tomas  Candulas 
člen MěV KSČM Havířov 
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JUDr. FIDEL CASTRO RUZ 
(úryvek z knihy Zdeňka Hrabici “Jak jsem je potkal“) 

 
 
S Fidelem Castrem jsem se osobně potkal třikrát v životě. 
Dvakrát v roce 1978 na XI. světovém festivalu mládeže a 
studentstva v Havaně a v roce 1979 na Festivalu kubánské a 
československé mládeže v Camaquey. 

Na festivalu v Havaně bylo Castrovi 52 let, měl skvělou duševní i 
fyzickou kondici. Sám si řídil svůj džíp, dokázal z chůze náhle přeskočit 
„nůžkami“ plot v těžkých vojenských vysokých botách. Podle vyprávění 
jiných Kubánců se naprosto dokonale vyznal jako doktor práv ve 
veškerém právu. 

Byl i vynikajícím střelcem ze všech ručních zbraní. V Santiagu de Cuba 
při milionové demonstraci na něho vystřelil jeden z účastníků 
z rychlopalné  pistole. Fidela střela nezasáhla.Tenkrát „vůdce revoluce“ 
při svém „rituálním“ mnohahodinovém řečnění duchapřítomně po 
atentátníkovi vystřelil  a zasáhl jej přímo do čela. Na jeho oslavu vypukl 
v ulicích města karneval. 

Na havanském festivalu se po průvodu na Latinsko-americkém 
stadionu setkal Fidel Castro s československou mládežnickou delegací, byli v ní i mladí 
čeští zpěváci, malíři, sportovci, ale i obyčejní dělníci a inženýři. Stále jej doprovázela jedna 
z osobních strážkyň v zelených šatech, krasavice španělského typu. S ostatními se 
domlouvala hbitým signalizováním rukou. Fidel nejprve rozmlouval s mladými českými a 
slovenskými španělštináři. Zprvu jsem si Castra prohlížel, zaujala mne hlavně jeho brašna s  
pistolí na opasku. Bylo vidět, že pod zelenou uniformou má neprůstřelnou vestu. Po chvíli 
jsem se odhodlal k tomu, abych ho požádal o autogram na připravenou fotografii. Když jsem 
mu chtěl podat propisovačku s fotografií, najednou jsem se prudce ocitl jak dlouhý tak široký 
na zemi. O to se postaral jeden z bodygardů. Teprve když mne zvedali ze země, uviděl jsem 
rozesmátého Fidela s mou fotografií v ruce. Podepsal mi ji a jeho ochránci se mi omluvili. 
V té době existovalo již několik pokusů zlikvidovat Castra speciálními plnícími pery, které 
měly buď vybuchnout nebo jej zbavit vlasů a huňaté brady……………………… 

 

Kondolence k úmrtí Fidela Castra (26. 11. 2016) 

Dovolte mi vyjádřit hlubokou soustrast rodině Fidela Castra, prezidenta a bojovníka za 
svobodu kubánského lidu Taktéž vyjadřuji soustrast kubánskému lidu a všem jež na odkaz 
Fidela Castra nikdy nezapomenou. 

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM 

 
Dne 8. prosince 2016 se v budově ÚV KSČM v Praze uskutečnilo vzpomínkové 
shromáždění, které organizovala společnost Česko – kubánského přátelství.   

 
Pohřbu Fidela Castra se zú častnil místop ředseda 

ÚV KSČM Josef Skála. 
 
Připravila R. Treichelová  
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Obstojí nová metodika vyú čtování tepla pro vytáp ění ? 
 
 

O spravedlivějším vyúčtování tepla jsme toho už slyšeli hodně. Bude se měřit a indikovat a 
každý si zaplatí jen to, co spotřebuje. Co na tom, že praví odborníci vědí , že skutečná 
spotřeba tepla, kterou má na svědomí konkrétní uživatel bytu, nejde zjistit.  

Každý obytný dům má různé většinou nedostatečné tepelně izolační vlastnosti a i u těch 
zateplených zůstává největším problémem přestup tepla mezi jednotlivými byty, případně 
nebyty v důsledku nedostatečné izolace mezi byty. Připočteme-li k tomu tzv. šetření vlivem 
vypínání topení, případně neobsazené byty a na druhé straně chyby při větrání bytů, či 
samotnou nepřesnost vlastní indikace, na problémy je zaděláno.  

Pod rouškou tlaku EU byly udělány  změny předpisů spojené s rozúčtováním tepla, které 
měly snahu reagovat na názor laické veřejnosti, tak vyhovět skupinovým zájmům 
rozúčtovatelů tepla posílit svůj byznys. Zásadní odborný přístup byl zatlačen do pozadí. 
Výsledkem je kompromis, se kterým bude jen málokdo spokojen. Navíc se ukazuje, že 
platná metodika vykazuje závažné vady, které se objevily při přípravě programů dle nové 
legislativy.  

Odborná veřejnost je znepokojena již nyní a co se stane, až se občanům dostanou do ruky 
nová vyúčtování a budou chtít vysvětlit nevysvětlitelné, těžko předvídat. Město Havířov 
investovalo do nové techniky spojené s indikací nemalé prostředky a nemůžeme si dovolit, 
aby na stávající stav měl doplatit slušný občan, případně i město jako pronajímatel, které by 
mělo řešit zbytečné spory a případný nárůst dlužníků.  

Nová pravidla například připouští naúčtovat uživateli bytu  až dvojnásobek průměrného 
nákladu za vytápění, i když je to fyzikálně jen těžko možné, že by mohl dosáhnout takové 
spotřeby a to zvlášť v případech, kdy máte nevýhodnou polohu, a vypnuté topení v okolních 
bytech. V daném případě se mohou dostat sociálně slabí občané do ještě větších problému 
zvláště, když se chystá ještě snížení příspěvku na bydlení. 

Příslušná ministerstva MPO a MMR silně podcenila pravidla pro nejdražší službu pro 
nájemce a uživatele bytů a nebytových prostor, vázla komunikace, některé předpisy byly 
vydány ještě před vydáním evropských nařízení, jiné až na poslední chvíli. Místo, aby se 
finanční prostředky přednostně vložily do skutečných úspor, do zateplování objektů včetně 
výměny oken a rekonstrukce a zaregulování otopných soustav, bylo nařízeno povinně 
instalovat zařízení pro měření či registraci tepla bez ohledu na technické a ekonomické 
podmínky. 

Stát, aniž by dal včas jasná, srozumitelná a nesporná pravidla, začal už i sankcionovat 
vlastníky domů, i když původně sliboval odklad sankcí. S ohledem na závažnost situace 
nelze k této situaci mlčky přihlížet a je potřeba učinit vše proto, aby byly oprávněné zájmy 
občanů  chráněny.  

I v tomto zpravodaji v období ledna až dubna budou informace k nové právní úpravě 
vyúčtování tepla a čemu věnovat náležitou pozornost. Pro začátek umožnit a zkontrolovat si 
údaje k odečtům měřidel a indikátorů a nenechávat otevřené větračky!  

Další informace také naleznete na portálu o bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 
http://www.portalobydleni.cz/home, případně si můžete objednat konzultaci v poradně 
Sdružení nájemníků ČR v Havířově tel. 777 810 174. 

 
Ing. Karel Žák, zastupitel města Havířova za KSČM 
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Z našich základních organizací 
Blíží se konec kalendá řního roku, tedy období hodnocení, bilancování, co s e poda řilo 
a nepoda řilo. Výjimkou není ani naše strana, kde se také  sk ládají ú čty z celoro ční 
práce. V základních organizacích prob ěhly letos „hodnotící sch ůze“.  Hodnotíme, jak 
se nám naše práce da ří či neda ří: 

Z hodnocení ZO 45:  máme v současné době 34 členů a členek, z toho však 16 je pro 
zdravotní problémy osvobozena od účasti na členských schůzích. Tam nás pravidelně bývá 
11 – 13 , absence je většinou včas omluvena. Neomluveny byly jednou  či dvakrát dvě 
členky, 100 % neomluvenou neúčast měla jedna členka, které bylo členství ve straně 
zrušeno. 
     Jsme jedna z mála organizací, které mají členskou schůzi každý měsíc kromě července a 
srpna. Přípravě schůzí věnuje výbor patřičnou pozornost, vždy jsou zařazeny informace ze 
zasedání vyšších orgánů, vítané jsou zajímavé aktuality, které bývají součástí programu. 
Měsíčně  vydáváme pro své členy vlastní Zpravodaj,  určený hlavně pro trvale nemocné, 
díky němu zůstávají s námi v kontaktu, doručujeme jim i Zpravodaj MěV. Pravidelně měníme 
obsah naší vývěsní skříňky, snažíme se pomoci při všech akcích MěV. Podařilo se zlepšit 
příspěvkovou morálku i vybrat volební fond. 
      Navštěvujeme trvale nemocné, svým jubilantům připravujeme drobné dárečky, naše 
členky vždy dostávají blahopřání k MDŽ a všichni obdrží blahopřání k Vánocům. Přesto 
máme i problémy. Jako asi ve všech ZO chybí lidé ochotní nebo schopní se více do práce 
zapojovat a tak úsilí plnit vše, co plnit máme, zůstává na několika jedincích. Už dlouho se 
nám nepodařilo získat mladé lidi, kteří by do naší ZO vstoupili a myslíme, že tento problém 
bude přetrvávat. Stejně jako to, že málo členů má zájem o odběr  stranického tisku. Někteří 
z finančních důvodů, někteří si jej čtou na internetu. Snažíme se tedy aspoň o to, aby noviny 
nekončily u jednoho přečtení a předáváme si je dál. 
     Pro příští období si neklademe žádné velké úkoly, které by zůstaly jen na papíře. 
Chceme pokračovat v dosavadní činnosti, být pomocníky Městskému výboru KSČM 
v Havířově a hlavně se snažit o to, aby naši členové rádi chodili na  naše členské schůze.  
Za výbor ZO č. 45 Marie Kročková 
 

Z hodnocení ZO 61: Zabývali jsme se velmi kriticky a podrobně svou činností. 
Především jsme zhodnotili ,jak si plníme své základní členské povinnosti, které jsou pouze 
dvě. 
     Účast na ČS – vždy jsme byli usnášeníschopní. Přesto se pět našich členů z 18 musí 
zamyslet, proč je jejich účast menší než 50%. ČS organizujeme pravidelně 1 x za měsíc, 
mimo červenec a srpen, To je myslím chvályhodné.  
     Pokud naši členové zároveň neplní povinnost platit členské příspěvky, budeme se jimi 
muset zabývat. Již jednou jsme dvěma členům z těchto důvodů ukončili členství. Rozhodně 
respektujeme to, že pro mladé lidi je na 1. místě práce. Ale ten, kdo bere své členství 
opravdu vážně, se dokáže omluvit. Některým za omluvu asi ani nestojíme a to se nám 
nelíbí. 
     Aktivita našich členů není nejhorší. Dva naši členové jsou členy MěV KSČM a jedna 
členka komise při MěV, dva zastupiteli, dva předsedy komisí RM, tři jsou členy komisí RM, 
tři ve školské radě ZŠ, dva v dozorčí radě měst.společností. Jak pracují a jsou-li ve svých 
funkcích přínosem, snad vyhodnotí MěV.  
    Několik výletů, zájezdů a společných posezení je určitě dokladem , že nám je spolu 
dobře. 
Sebekriticky však musíme přiznat, že jsme v poslední době začali být příliš kritičtí a uznali 
jsme, že pokud kritika, tak pouze konstruktivní. 
Ruda Treichelová, místopředsedkyně ZO 
 
PS : snad budeme ve svých ZO seznámeni také s tím, jak své p ůsobení v tomto roce 
zhodnotil M ěV. 
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Odboráři hodnotili…. 

Odborová organizace v Havířově,  i když se o ní ve městě moc 
neví, má za sebou už dlouhou existenci. Scházejí se zde členové  různých názorů i 
politického přesvědčení, všichni ale mají společný zájem: sejít se s milými, přátelskými  
lidmi, seznámit se s novinkami v odborovém hnutí, ale i se zájmy a starostmi těch druhých,  
posedět třeba u ohníčku na zahrádce, prostě – nesedět doma. 

Letošní  členská schůze se konala v pátek 18.listopadu. 
Pozdravit ji přijel i zástupce vyšších orgánů s. Salomon  
z Bohumína. 

Přítomné přivítal a schůzi vedl předseda s. Fukala, zprávu o 
hospodaření podal s. Drápal, a potom následovala diskuse. 
Byla opravdu živá, někdy až dost bouřlivá, hlasitá. Jednalo se 
totiž o to, zda odborové organizace mají vůbec nějaký smysl 
a zda tedy organizaci v Havířově nechat. 

Shodli jsme se v tom, že máme opravdu mnoho připomínek k činnosti ústředních orgánů, 
nelíbí se nám např. nedostatek  informací o hospodaření s členskými  příspěvky, nepotěšilo 
ani jejich zvýšení, ale práci v naší organizaci nekritizujeme. Akce, které pravidelně míváme, 
jsou zdařilé a vždy se na ně těšíme.  

Uvědomujeme si také, že odbory jsou organizace, která je otevřena všem lidem i 
organizacím u nás, které mají ve svých zásadách skutečná práva a spravedlivé požadavky. 
Je to samozřejmě i KSČM, která svým členům  členství v odborech doporučuje. Není ani 
divu, že většina členů havířovské organizace je i členy strany a že tak na akcích 
vystupujeme „ve dvou osobách“. To ale vůbec nevadí, aspoň se častěji sejdeme, vidíme. 

 Závěr diskuse, důvodů pro i proti, tedy byl, že 
organizaci budeme mít i nadále. Jistě, jako všude, 
členů ubývá, věkový průměr je dosti vysoký, ale 
snad se podaří přesvědčit i mladší lidi, aby do 
odborů vstoupili. I když úloha, kterou kdysi odbory 
měly (kdo se nás zastal na pracovišti, kdo pořádal 
dětské tábory, přispíval na rekreace, nezapomínal 
na zasloužilé? - a mohla bych jmenovat mnohem 
více), bohužel už taková není, je první zásadou 

sdružení snaha pomoci, chránit. To by si měli uvědomit všichni, kdo si sice stěžují, ale 
nejsou ochotni proti tomu nic dělat. 

A to je jistě i jeden z důvodů,  proč nadále zůstaneme „odboráři“ a budeme se nadále těšit 
na naše setkání.  

Marie Kročková, foto: J. Franek 
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Z Levicového klubu žen v Havířově 

 
     Blíží se Vánoce, 
     tož zpomal sv ůj krok 
     a ohlédni se na mizející rok…… 

  

Je zde zase prosinec, doba, kdy uzavíráme 
kalendářní rok, hodnotíme svou práci a činnost za 
uplynulé období, přemýšlíme, co se povedlo nebo 
co se nezdařilo. 

Jinak tomu není ani v naší organizaci. Poslední 
letošní schůzka se uskutečnila v pátek 2. prosince. 

Vyslechly jsme informace za měsíc listopad – nejen o tom, co se uskutečnilo u nás, ale i ze 
zasedání vyšších orgánů.  

Následovala zpráva o činnosti organizace za končící rok. Konstatovaly jsme, že  díky 
spolupráci s ostatními složkami ve městě – zvláště MěV KSČM a Česko-ruskou společností 
- je naše činnost bohatá. Naše členky se skutečně podílejí na všem, co se ve městě děje, 
pokud se na nás někdo se žádostí o pomoc obrátí. Tato práce a spolupráce se určitě objeví i 
v našem plánu práce na rok 2017 a věříme, že i nadále se nám podaří vytčené cíle splnit. 

Protože tato schůzka byla i posezením s jubilantkami a poslední před Vánocemi, nechybělo 
ani malé občerstvení, blahopřání k narozeninám a vánoční básnička. 

Všechny jsme dostaly větvičky jmelí. Naši předci věřili, že má spoustu kouzelných účinků: 
ochraňovalo před ohněm, bleskem, čarodějnicemi a zlými duchy a také přinášelo štěstí 
(stejně jako čtyřlístek nebo podkova) - ovšem přinášelo ho jen tomu, kdo jej dostal darem od 
někoho jiného. Čím více bílých bobulek je na větvičce, tím větší štěstí v novém roce. Jmelí 
nám darovala předsedkyně, obětavě je ze stromů nařezal její manžel Standa. To ve větrném 
počasí určitě nebylo snadné a tak ještě znovu moc děkujeme. 

Protože dnes ve středisku probíhal velký úklid, ukončily jsme své posezení trošku dříve, 
popřály jsme si ještě jednou hezké svátky a už se zase budeme těšit na další setkání – první 
pátek v lednu 2017. 

Krásné, klidné a pohodové Vánoce  a jen to 
nejlepší do roku 2017 
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MMĚĚSSTTSSKK ÝÝ  VVÝÝBBOORR  KK SSČČMM   AA  KK LL UUBB  ZZAASSTTUUPPII TTEELLŮŮ  KK SSČČMM   VV  HHAAVVÍÍŘŘOOVVĚĚ  

po řádá    

 
 

 
                    21. ledna 2017  v 19 hodin 

PZKO Na Zborůvce, Havířov - Bludovice 
 

                      hudba -  KLASIK  a  Disko - Chrápek  
Předtan čení: Flodurá ček 

 

                              Předprodej vstupenek  (300 Kč včetně večeře)  
                             od 22. 11. 2016 na MěV KSČM, tel.: 596 436 357 
 

 

              
Vážení čtenáři,  
redak ční rada vám p řeje klidné váno ční svátky a pevné zdraví v novém 
roce. 
 
Děkujeme vám všem, kteří jste do našeho zpravodaje přispívali, ale také vám, kteří jste si 
našli čas na jeho přečtení.  Jak zajímavý, aktuální a podnětný příští ročník bude, záleží na 
vás - dopisovatelích. Přivítáme vaše názory k jednotlivým rubrikám, přivítáme návrh, co by 
měl Zpravodaj obsahovat, co vám v něm chybí.  

Rádi otiskneme vaše názory na politiku KSČM ve státě, v kraji, ve městě, na práci 
zastupitelů, vedení města. A nemusí to být jen názory našich členů. Podmínka k otištění je 
jen jedna – slušnost.  

Těšíme se na spolupráci s vámi v roce 2017.  

Bronislav Bujok, Ruda Treichelová, Danuše Holeksová 

        

 

 
Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 

 
******************************************************************************************************************** 

Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům 
Telefon: 596 436 357,  E- mail: mv.havirov@kscm.cz,  www.kscmhavirov.cz 

uzávěrka p říštího čísla 4. 1. 2017 –  1. číslo vyjde 7. 1. 2017 
 

*** NEPRODEJNÉ***  


