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Nechtějí řešit - po nich potopa
Havířovští zastupitelé za ANO, ČSSD a KDU-ČSL nechtějí řešit
ekologické zátěže. Na 24. jednání Zastupitelstva města Havířova 26. února
2017 navrhl zastupitel za KSČM ing. Jaroslav Gongol, CSc., aby zastupitelstvo
uložilo Radě města a uvolněným funkcionářům města řešení ekologických zátěží
v dobývacím prostoru Dolu Dukla.
V uplynulých volebních obdobích, kdy ve vedení města byli komunisté, byly
řešeny pozemky v blízkosti dolu. Po několikaletém úsilí se podařilo vytvořit
průmyslovou zónu, kde se postupně zabydlují různé podnikatelské subjekty.
Jednání byla velmi složitá, neboť na částech pozemků byly stavby, které měly
různé vlastníky.
Vláda České republiky v roce 2002 při projednávání problematiky
Moravskoslezského a Severočeského kraje vyčlenila na odstranění ekologických
zátěží v těchto krajích částku 15 miliard Kč. Je známo, že tato částka není
doposud vyčerpána. Je proto nutné, aby města a obce našeho kraje předkládaly
projekty, zejména na odstranění ekologických zátěží po důlní a průmyslové
činnosti, neboť v budoucnu se již takováto příležitost nenaskytne. V prostoru Dolu
Dukla se jedná zejména o takzvané Sušanské rybníky znečistěné po důlní činnosti.
Rekultivačně asanační plán tam předpokládá zřízení rekreační zóny.
Zastupitelé současné koalice však návrh zastupitele ing. Gongola zamítli. V době,
kdy město Ostrava vede doslova boj za odstranění ekologických zátěží
z území města, je jednání těchto havířovských zastupitelů nepochopitelné.
Nabízí se dvojí vysvětlení. Buď návrh zamítli proto, že návrhy komunistických
zastupitelů se zamítají automaticky, nebo proto, že se jedná o značně pracnou
záležitost a tak se jim prostě do toho nechce. No a po nich potopa.
JUDr. Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM

INFORMACE Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 23. 4. 2018
Toto zasedání Zastupitelstva již před samotným začátkem slibovalo minimálně jednu vzrušující
debatu.
Ona debata byla rozvířena body programu o mimořádných odměnách, které byly navrženy
nejen pro čtyři zastupitele a současně i předsedy výborů zastupitelstva nebo komisí rady města
Ing. Evu Šillerovou (KDU-ČSL), Mgr. Daniela Vachtarčíka (HpH) a naše zastupitele Ing. Eduarda
Heczka a Karla Ďurkáče, ale hlavně pro vedení města.
Zatímco odměny pro výše zmiňovanou čtveřici zastupitelů byly vedeny chvályhodnou snahou
napravit pochybení zákonodárce, kdy jeho zásahem těmto zastupitelům došlo jako jediným ke
snížení odměn, odměny pro vedení města byly pravděpodobnou snahou získat bez práce
dvojnásobek svého platu, tedy něco kolem 150 000,- (sto padesát tisíc) pro každého.
Zahájení bylo vskutku excelentní, když stažení těchto bodů z programu navrhla sama
jejich předkladatelka, paní primátorka. Emočně vypjaté chvíle počal svým vystoupením kolega
Vachtarčík, který se proti odměnám, uděleným narychlo, bez projednání Radou města (chybělo
číslo usnesení) a hlavně se zdůvodněním dítěte II. stupně základní školy, zásadně ohradil.
K němu se přidal i náš Ing. Eduard Heczko, jenž napadl udělení odměn pro paní primátorku a
její náměstky za činnosti, jež jsou jejich běžnou pracovní agendou. Nakonec vystoupil Karel
Ďurkáč, náš zastupitel, který rovnou řekl, že takové odměny odmítá.
Ke cti budiž, že žádný ze čtyř odměňovaných zastupitelů neodstoupil ze své funkce předsedy
výboru nebo komise, čímž prokázali, že opravdu nejsou ve funkcích pro peníze, ale pro Havířov.
Naše zastupitelka Janina Želinská se pak svými dotazy pokoušela vymámit přiznání, kolik
peněz si členové vedení vydělají po započtení ošatného a dalších požitků, které měsíčně
pobírají. Toto se jí více méně podařilo.
Zábavně pak vyzněla snaha náměstka Ing. Šlachty takříkajíc hodit do diskuze vidle sdělením,
kdy si po 16ti měsících vzpomněl, v jakém stavu přebíral kancelář po bývalém náměstkovi a
primátorovi. Nutno říct, že nejmenoval, ale každopádně minul, pokud mířil na Ing. Eduarda
Heczka a je jasné, že ani po Bc. Danielovi Pawlasovi žádnou kancelář nepřebíral, takže opět
mimo mísu.
No uvidíme, čím nás pobaví příště.
V diskuzi dále vystoupila zastupitelka za KSČM Bc. Darja Tomaniecová, která navrhla odměny
raději přesměrovat na opravy dvorových částí. Asi nepřekvapí, že návrh byl zamítnut.
Negativním doprovodným jevem byla skutečnost, že paní primátorka, a to jako učitelka, často
reagovala na vznášené připomínky skákáním do řeči řečníkům, do toho porušovala jednací řád,
jak upozorňoval náš zastupitel Ing. Jaroslav Gongol, CSc.. No prostě cirkus.
Nakonec tedy byl program schválen i s navrženými změnami. Pak se pokračovalo schválením
procedurálních bodů a mohlo se začít jednat.
Nejprve jsme schválili navýšení ceny rekonstrukce koupelny Městské policie, takže se bude moci
osprchovat více strážníků, neboť se opraví nejen teplá voda, ale také zvýší strop sprch a tedy se
okoupou i strážníci vyšších postav.
Bez větších obtíží pak byly schváleny body týkající se majetkových záležitostí. Pouze jeden
z nich byl stažen v okamžiku, kdy Ing. Heczko a Bc. Darja Tomaniecová poukázali na
nepřiznaný střet zájmů paní radní za Hnutí ANO Ivety Kočí Palkovské, protože žadatelem o
prodej pozemků pro výstavbu dvou garáží je její manžel. Navíc prodej nedoporučily ani odbory
územního rozvoje a oddělení správy majetku z důvodu zamezení bezpečného a plynulého
provozu, především přístupu požární techniky. Rada města je i přesto doporučila schválit.
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Následně byl projednáván bod o prodloužení Dlouhé třídy, k němuž se vyjádřil i zástupce
Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl. Předpokládané náklady na tuto stavbu ve výši cca 40
mil. Kč by mělo nést město a jeho výstavba je podmínkou pro další řešení obchvatu Havířova.
Vyšlo také najevo, že majitelkou některých dotčených pozemků je paní Tošenovská,
manželka bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje.
Opět se připomenul náměstek Šlachta, který se naprosto nepochopitelně dotázal pana Hýbla,
zda si i on pořídil pozemky pod zamýšleným obchvatem. Ten se ihned vyjádřil, že to považuje
za urážku.
Bez komplikací pak prošlo financování Akademie III. věku pro roky 2018 až 2020, stejně tak i
výstavba dvou parkovišť (84 parkovacích míst), a to za kostelem sv. Anny a za věžákem u
vlakového nádraží.
V interpelacích občanů pak proběhly dotazy na pomoc s úpravou zatravněné plochy na ulici
Kosmonautů i na ceny nájmů v kulturních domech města. Hovořilo se také na téma nefunkční
Kyvadlo na náměstí, Bc. Darja Tomaniecová pak poukázala na nekvalitně prováděnou
rekonstrukci chodníků na Dlouhé třídě.
Klub zastupitelů za KSČM tedy opět ukázal, že pracuje pro Havířováky a svými argumenty
a důkazy dokáže v některých případech zabránit snahám některých členů současné
koalice o obohacení na úkor města a jeho občanů.

Interpelace našeho zastupitele
Paní primátorko,
již 18. 12. 2016 v době „havířovského puče“ bylo jasné, že nejde o zkvalitnění řízení města, ale o
touhu po moci těch, kteří z toho profitovali osobně, nebo přes známé, či dokonce přes
podnikatelské vazby. Nešlo jen o moc, ale jak známo, o peníze jde až v první řadě. Naši partneři
z ČSSD byli sice u moci, ale ve svých choutkách byli v koalici blokováni. KSČM musela proto
z kola ven.
Že je to pravda, svědčí všechny následné kroky. Výměna v obsazení postů v představenstvech,
dozorčích radách, které jsou honorovány penězi, najmenování spřízněných osob do organizací
patřících městu apod. I to bylo málo! A tak se vymyslely různé příplatky na ošacení, kosmetiku a
další prebendy.
A protože se blíží volby a kdo ví, zda voliči konečně neprohlédnou, tak ještě je třeba pustit
žilou městským financím a urvat něco pro sebe. Řešení je nasnadě – mimořádné odměny,
Ale co se nestalo. Zafungoval tisk, který se právem ujal role, která mu přísluší a informoval
občany. Je to nezvyklé a tak s tím dámy a pánové nepočítali. Nastalo zděšení a proto se rozhodli
hodit zpátečku a materiál stáhnout. Ale džin z láhve byl vypuštěn a občané mohou přemýšlet,
koho si to do vedení města zvolili. Kdo se vážně zamýšlí nad budoucností města, chce
občanům sloužit, nebo kdo se chce dostat k penězům města, když fabriky jsou již
rozkradeny.
Páni radní, vy jste si nedali ani práci s tím, abyste vymysleli alespoň trochu přijatelné
odůvodnění těchto odměn. Vždyť to, co uvádíte, jsou vlastně všechno povinnosti vyplývající
z vašich funkcí.
Ing. Jaroslav Gongol, CSc.

KSČM nepřipustí rozkradení městského majetku!
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POSUĎTE SAMI
V lednu 2018 byl na zastupitelstvu vznesen dotaz, proč byli odvoláni někteří předsedové a
členové občanských komisí, konkrétně z Dolní Suché. Zastupitelem a radním Ing. Niemiecem
bylo řečeno, že konkrétně v této komisi se nic nedělá a jenom politikaří po celou dobu sedmi let
co v ní jsem. Je pravdou, že po dobu šesti let za předsedy Ing. Špiříka se pouze vybudovala
kanalizace a za mého usilovného nátlaku byl vystavěn spojovací chodník mezi Prachatickou a
Chatařskou ulicí, který je hojně využíván.
Po rezignaci Ing. Špiříka jsem byla jmenována předsedkyní občanské komise Dolní Suchá
v říjnu 2016 a odvolána k 31.12. 2017. Za tuto dobu byly upevněny dva kusy retardéru na ulicích
Prachatická, Lazecká, umístěno velké zrcadlo u zahrádek na ulici Lazecká. Na četné dotazy a
upozornění komise se začala opravovat MŠ dříve, než bylo plánováno městem na rok 2020 2021.
Co se nám zatím nepovedlo, je vybudovat multifunkční hřiště, které zatím ztroskotalo na odkupu
některých pozemků od soukromníků pro vysokou cenu. Jediný vhodný pozemek co zde město
má, musí projít změnou územního plánu. Návrh na žádost komise byl podán v roce 2017 a
schválen by měl být v roce 2019. Dobudování zbylých přípojek kanalizace z důvodu nedostatku
financí, budou snad zařazeny do rozpočtu města na rok 2019.
Tak uvidíme.
Od března 2017 až do prosince 2017 se pořádala řada akcí na stmelení části Dolní Suchá mezi
stávajícími a novými obyvateli (příliv nových obyvatel s malými dětmi - výstavba nových
rodinných domů).
Pořádaly se tyto akce:
• 30. 4. Pálení čarodějnic
• 27. 5. Den dětí
• 26. 8. Konec prázdnin - Hurá škola, 0.ročník o nej koláč - bábovku
• 18.11. Lampiónový průvod
• 02.12. Rozsvěcení stromečku v Dolní Suché
• 03.12. Mikulášská zábava pro děti
Toto vše pod občanskou komisí Dolní Suchá.
I letos se budou pořádat akce, ale pod Českým svazem Žen z Dolní Suché, který byl
založen 19. 1. 2018.

Tak si pořád kladu otázku: neudělali jsme toho málo?????
„Když se tu nic nedělá a jen politikaří“
Soňa Ryšánková Dosedělová
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Co dělám na Šumbarku?
Na Šumbarku v Havířově jsem se ocitl poprvé v letech 1968 až 1971, kdy jsem se učil za horníka
a bydlel na OU Dolu Dukla. A podruhé to bylo po mém přestěhování v roce 2011 zase na
Šumbark. Dalo by se říci „pachatel se vrací na místo činu“. A protože už jsem takový, vždy po
sobě zanechávám nějaké stopy.
Po zabydlení na nové adrese jsem si začal všímat, co by se dalo vylepšit. Prvně mi padl do
oka nedobrý stav místních komunikací. Obrátil jsem se proto v roce 2012 se žádostí na město,
aby se opravily výtluky na ul Petřvaldská a doplnila se dlažba na chodníku. Již v r. 2013 jsem
požadoval po Ředitelství silnic a dálnic opravu křižovatky I/11 s ul. Ostravskou, kde se odbočuje
na Šumbark.
Na konci roku 2013 jsem oslovil České dráhy, aby v budově vlakového nádraží provedli
nezbytné opravy dveří, osvětlení a některých dalších zařízení, aby cestujícím nebylo tak zima a
aby aspoň viděli na jízdní řády. Na mé požadavky bylo reagováno a opravy se realizovaly.
V roce 2014 jsem začal pracovat v občanské komisi č. 5 pro Havířov-Šumbark. Bylo více
než potřebné problematiku městské části Šumbark řešit koordinovaněji a komplexněji. Zde se
projednávají veškeré připomínky a náměty občanů Šumbarku, zveme zástupce Policie ČR,
Městské policie i některé další dle projednávané problematiky.
V roce 2015 jsem zdokumentoval neutěšený stav chodníků na ul. Petřvaldské, Školní a Generála
Svobody a připravil návrh jak opravy chodníků, tak i na některých místech bezbariérovou úpravu
na místech přecházení přes vozovky. Návrh byl projednán na komisi a zaslán na Magistrát a
město se snaží. Bezbariérová úprava byla příkladně zrealizována v blízkosti točny Petřvaldská,
na křižovatce Petřvaldská-Školní a na ul, Generála Svobody, oprav a nového asfaltu se dočkali i
některé chodníky v této části Šumbarku. Samozřejmě chodníků, které by si zasloužily vylepšení,
je pořád víc než dost. V této souvislosti mě však mrzí, že občané si stále víc a víc vyšlapávají
cestičky přes travnaté plochy a místo trávy zde máme daleko více prachu než by muselo být.
Prakticky každý rok upozorňuji Magistrát na potřebu oprav mobiliáře dětských hřišť, případně
laviček a dalších závadových stavů a ze strany města je reagováno velmi rychle. Dobrou
zkušenost mám i s opravami veřejného osvětlení, město a technické služby Havířov reagují
velmi operativně a rychle. Řešil jsem i některé připomínky k MHD v Havířově včetně jízdních
řádů.
V roce 2017 jsme iniciovali anketu mezi občany města, abychom znali lépe přání a
připomínky občanů Šumbarku. A v dalším období výsledky ankety pomůžeme uvést do
života. Výsledky ankety nevyzněly nijak katastroficky, ale právě naopak. Přesto problémů
k řešení tu zůstává stále dost. Občané by sami mohli přispět, aby se nám na Šumbarku žilo
lépe: chránit zeleň, neobtěžovat zbytečným hlukem, zejména v neděli a o svátcích, nepálit
odpad na zahradách, pejskaři by neměli chodit se psy přes dětská hřiště a někteří by měli
věnovat více pozornosti, kde jejich miláček zanechává exkrementy. Měli bychom se snažit lépe
třídit odpad a vytříděný odpad dávat do správného kontejneru, bohužel je ještě hodně těch, kteří i
třeba vytříděné plasty vyhodí do směsného odpadu. Občané by měli taky více číst Radniční listy,
kde jsou uvedeny základní informace potřebné k chodu města a ke službám pro občany. Pokud
mají nějaké podněty, jak zlepšit život v městské části Šumbark a nejen zde, jsme připraveni je
společně řešit.
Ing. Karel Žák, člen ZMH za KSČM a místopředseda Občanské komise č. 5 Havířov-Šumbark
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25 let Sdružení nájemníků
v Havířově
Již 25 let působí v našem městě poradna Sdružení nájemníků, kde nachází pomoc při řešení
problémů s bydlením nejen občané z Havířova, ale i z širokého okolí. Celou tu dobu je vůdčí
osobností v této poradně Ing. Karel Žák, zastupitel města za KSČM, člen Republikové rady
Sdružení nájemníků ČR, člen Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje a místopředseda
Koordinačního výboru důchodců OKD. Ještě když pracoval na šachtě Důl Dukla, nebyly mu
lhostejné starosti lidí, zvláště v době, kdy začaly růst ceny služeb spojených s bydlením, zejména
za vodu a teplo.
Byly zjištěny vážné nedostatky ve vyúčtování služeb, které ale nebyly způsobeny jen samotnými
pronajímateli, ale i dodavateli. Své nedostatky měla i příslušná legislativa. Jako zakládající člen
místního sdružení na ochranu nájemníků se podílel na věcném řešení sporů uživatelů bytů
s pronajímateli na základě ověřených faktů. Na základě zjištěných nedostatků bylo obdobně
jednáno s dodavateli i s příslušnými institucemi včetně ministerstev.
Mnoha nájemníkům pomohl zpět k financím na základě opravných vyúčtování, v řadě případů se
spory dostaly až k soudům, kde v naprosté většině jeho pomoc dopomohla k nápravě ve
prospěch nájemců. V mnoha případech se však předešlo zbytečným sporům, když náprava ze
strany pronajímatelů byla realizována dříve než mohlo dojít k soudu. Připomeňme si pár příkladů,
kdy se dosáhlo nápravy. V případě domu na ul. Jana Švermy bylo zjištěno chybné napojení
rozvodů studené vody a používání chybně namontovaných fakturačních měřidel vodáren, navíc
s prošlou lhůtou kalibrace a pokusem o jejich falšování.
Ing. Žák inicioval prostřednictvím Českého metrologického institutu kontrolu dodržování
metrologických předpisů a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství změny zákona o
vodovodech a kanalizacích ve prospěch odběratelů. I vodárny jako dodavatel byly nuceny dát
svoje věci do pořádku, včetně chybné fakturace. 7 let po první reklamaci dostali nájemníci svoje
peníze zpět. Jako ocenění kvalitní práce na poli reklamací vůči dodavateli vody, kde byly zájmy
pronajímatelů a nájemníků shodné, svědčilo i získání plné moci k reklamacím vůči vodárnám jak
ze strany zástupce pronajímatele za bytový fond města, tak i za bytový fond OKD v Havířově.
Nakonec dostal příležitost v důsledku přechodu na novou pracovní pozici v rámci OKD zlepšit
metodiku vyúčtování služeb pro byty OKD.
Obdobně pomohl i matce s dítětem v Českém Těšíně, které hrozilo vystěhování z bytu
v důsledku dluhů, které ale byly způsobeny chybným vyúčtováním služeb. Chyby na straně
pronajímatele, na kterých se opět podíleli i dodavatelé, se podařilo až v rámci odvolacího řízení
před soudem využít. Ing. Žák jako obecný zmocněnec uživatelky bytu dosáhl zamítnutí žaloby na
ni. Jistý pronajímatel si bude pamatovat, že nelze používat k rozúčtování měřidla vody po lhůtě
ověření i kdyby s tím uživatelé bytu souhlasili.
V rámci zvyšování cen i v rámci dodávky tepla pro vytápění a ohřevu teplé vody se na základě
zjištěných poznatků podílel kromě samotných reklamací také na změnách předpisů. Na základě
jeho připomínek byla také prodloužena doba rezervace příkonu v případě ukončení předchozího
odběru el. energie a byly tak sníženy případně zvýšené náklady nových uživatelů bytů u bytů
neobsazených déle než jeden rok.
Místní sdružení na ochranu nájemníků města Havířova přispělo svým dílem i k rozhodnutí města
neprivatizovat ve velkém svůj bytový fond a podpořilo vypracování koncepce města pro oblast
bydlení. Svým způsobem sdružení přispívalo ke zvýšení sebevědomí nájemníků a ke zlepšování
vztahů mezi nájemníky a pronajímateli.
V dalším období se stalo místní sdružení součástí celostátního Sdružení nájemníků ČR /SON
ČR/ .V rámci pomoci potřebným uzavřelo SON řadu dohod o spolupráci i s mnohými odborovými
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sdruženími (v současné době i s hornickými odbory), jehož členům poskytujeme porady
bezplatně. Spolupráce byla navázána i s některými parlamentními stranami, včetně KSČM.
V souvislosti s ukončením regulace nájemného iniciovalo SON ČR jednání s největším
vlastníkem bytového fondu RPG Byty (dnes Residomo), abychom pomohli nalézt lepší podmínky
pro bydlení nájemníků. To se také v několika oblastech podařilo vyjednat, zejména v oblasti
dodržení slíbených programů oprav a v pomoci sociálně potřebným občanům.
Informace k poradnám poskytujeme v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. na tel. čísle 777810174
nebo 723697356 , e-mail son.havirov@seznam.cz, webová stránka www.son.cz. A nejen
v regionálním poradenském centru SON ČR na ul. Palackého 2 v Havířově se můžete setkat
s naším poradcem Ing. Karlem Žákem, ale seniorky a senioři ho mohou najít také v poradně
Rady seniorů ČR v Ostravě - Přívoze, na ul. U tiskárny 1, kde v rámci spolupráce s RS ČR i zde
radí ve věcech bytových po předchozí domluvě na stejných výše uvedených telefonních číslech,
případně na e-mail poradna.ostrava@rscr.cz. V poradně pro seniory je možno domluvit i
konzultaci s právníky.
Za 25 let jsme poskytli v Havířově radu bezmála třem tisícům osob, nejen nájemníkům, ale i
vlastníkům bytů a domů. Ani v dalších letech nedostatek práce nehrozí. SON ČR je důležitým
připomínkovým místem k návrhům zákonů. Předchozí vládní garnitury nedokázaly odpovídajícím
způsobem vyřešit problematiku sociálního bydlení a přitom milióny stále odtékají přes různé
ubytovny, které se slušným bydlením mají mnohdy velmi málo společného. Lidé mají problém
najít slušně placenou práci, natož odpovídající a zaplatitelné bydlení. Nový občanský zákoník,
nové předpisy, které se dotýkají nákladů na vytápění a další předpisy, také dávají dostatek
příležitostí, aby nuda nehrozila. Neznalost zákonů se ani v oblasti bydlení nevyplácí, zejména,
když už nám to tak všechno podražilo.
Sdružení nájemníků ČR i se svými poradnami má v úsilí ke změně k lepšímu v oblasti
bydlení pro občany své nezastupitelné místo.
Dagmar Racková, vedoucí regionálního poradenského centra SON ČR Havířov

JARNÍ VESELICE
Jarní veselice 2018 v Havířově – Bludovicích, kterou pořádal MěV KSČM
v Havířově spolu s Klubem zastupitelů za KSČM a levicovými subjekty, se vydařila.
Velký sál PZKO nebyl sice úplně zaplněn, o to více bylo místa na parketě, abychom si zatančili a
vyhnali škodliviny z těla. Duo Cherry nám zahrálo do rytmu i k srdci. A taky jsme si zavzpomínali.
A kdo nebyl, může jen litovat a bude vítán příště. Vaškovi Kubelkovi a všem ostatním, co
pomohli, aby bylo vše, jak má být, včetně dobrého jídla a pití, patří velké poděkování.

Marie Kročková,
členka tiskové komise
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Městský výbor KSČM připravil i letos prvomájové oslavy. V areálu PZKO v Havířově –
Bludovicích se setkalo kolem 250 našich členů a příznivců, kteří při hudbě a kulturním programu
v podání mladičkých mažoretek i souboru „Havířovské babky“ strávili příjemné odpoledne.
K dobré atmosféře přispěla i domácí kuchyně a grilované klobásy.

Foto: Karel Žák
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Na žádost řady členů a příznivců znovu zveřejňujeme
informaci o Senior dopravě ČČK:

Senior Doprava ČČK nově i v Havířově.

Projekt Senior dopravy ČČK se nově rozjíždí i ve městě Havířov. Podmínky pro klienty jsou
následující:

•

projekt je určen pro klienty starší 75-ti
let

•

klienti mohou jezdit pouze k lékaři a na
úřady

•

klient má k dispozici maximálně 6 jízd
měsíčně

•

cena jedné jízdy je 20,- Kč po území
města Havířov

Bližší informace a objednávky na telefonu 607
752 550. Klient si musí zakoupit permanentku u
řidiče, kde se mu budou odečítat jízdy.
Permanentky se prodávají na 6, 12 a 18 jízd v
ceně 120,-; 240,- a 360,- Kč.

Tento projekt finančně podporuje město Havířov.
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V áž ení spol uobčané H av íř ov ané,
před 63 lety jsme si postavili město na „zelené louce“ a mysleli jsme na to,
aby se nám v něm dobře žilo. Kolik rodin se radovalo z nových bytů, ať už
družstevních, městských či OKD. Každá čtvrť musela mít své obchody,
školky, školu.
Muži i ženy měli práci. Postupně se řešily problémy „růstu“.
I po „sametovce“ naši radní, naši zastupitelé dokazovali, že se umí o město
starat, že pracují pro své občany. Postavily se domovy pro seniory, upravily
parky, vybudovala dětská hřiště, sportoviště, zrenovovalo kino Centrum,
městská knihovna, přispěli jsme na opravy všech našich kostelů.
Na rozdíl od některých okolních měst jsme ponechali městské byty v majetku
města a můžeme tak udržet nájemné v přijatelné výši.
Všechny naše záměry se realizovat nepodařilo. Máme ale odvahu a sílu opět
naše město řídit. Když nám pomůžete, když nás upozorníte, co je třeba ve
vaší městské části zlepšit, pokud získáme i vaši důvěru, vaše hlasy a
podporu v komunálních volbách, můžeme mnohé dořešit. Umíme být
zodpovědni. Pusťme se společně do toho.

Z á lež í ná m n a Ha víř o vu s t e jn ě ja ko vá m .

*********************************
Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům
Telefon: 596 436 357, E-mail: mv.havirov@kscm.cz, www.kscmhavirov.cz
uzávěrka příštího čísla 30. 5. 2018 – 5. číslo vyjde 1. 6. 2018
*** NEPRODEJNÉ***
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