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„Máme rádi Havířov - volíme
kandidáty KSČM“

Vážení spoluobčané,
zveme vás k účasti ve volbách a nabízíme volební program KSČM.
Vychází z vašich námětů a potřeb, které jste nám sdělili a
současné vedení města je neumí nebo nechce řešit.
Navazujeme na volební program končícího volebního období.
Nemohli jsme jej zcela naplnit z důvodu politických změn na
radnici, které před dvěma lety zosnovalo ČSSD a Hnutí ANO .
Vždy jsme byli a budeme otevřeni vašim názorům, nebudeme se
schovávat a zamykat, jak je tomu u současného vedení města.
Jsme pro otevřenou radnici pro každého. Odmítáme korupci,
zbytečnou byrokracii, rozdávání „trafik“ za loajalitu a používání
dvojího metru při rozhodování.
KSČM je připravena vám, vážení spoluobčané, sloužit a
prosazovat vaše zájmy a potřeby a podrobovat se vaší kontrole.
Nadále platí, že
"Uměli jsme město postavit, dokážeme ho i řídit a spravovat."

Bezpečnost - naše priorita
Městská policie jako moderní služba pro 21. století. Prosadíme změny proti
současnému zkostnatělému vedení městské policie, které demotivuje
zaměstnance.
Navýšíme mzdy policistům sloužícím v ulicích.

Otevřená radnice
Každý má právo na informace. Vedení města se nesmí schovávat a zamykat
před občany.
Jsme pro závazné místní referendum k zásadním otázkám života ve městě.
Jsme pro chytré město Havířov.
Domov seniorů na ulici Mánesova
Havířovští komunisté tento projekt vymysleli, v letošním roce se měli stěhovat
první obyvatelé do nových domovů.
Dokončíme to, čeho současné vedení radnice není schopno.
Zvýšení kapacit domů pro seniory je v Havířově nezbytné.

Vlakové nádraží není tělocvična
Dořešíme nevyhovující havířovské vlakové nádraží tak, aby sloužilo
cestujícím. Podpoříme, aby se do něj vrátily obchody a služby, které cestující
požadují a na které byli zvyklí.
Havířovské nádraží si už konečně zaslouží bezbariérový přístup na
nástupiště.
Základní a mateřské školy
Zrušíme platby za pobyt dětí v MŠ na území města.
Budeme pokračovat v opravách a modernizaci základních a mateřských škol.
Pro zaměstnance škol snížíme administrativní náročnost ve vztahu ke
zřizovateli - městu Havířov.
Oceníme a odměníme vedoucí zájmových kroužků a volnočasových aktivit
pro děti a mládež.
Oživíme město
Havířované si zaslouží lepší občanskou vybavenost nejen v centru města, ale
i v jeho okrajových částech.
Jsme pro rozšíření parkovacích míst ne na úkor zeleně, ale výstavbou malých
parkovacích domů.
Rozšíříme letní koupaliště na aquapark s lázeňskými službami na bázi
darkovské vody.
Havířované si zaslouží areál volného času pro všechny věkové kategorie.
Zajistíme zvýhodněné vstupné na kulturní pořady pro děti a seniory našeho
města.
Dostupnější sociální a zdravotní služby
Přeorganizujeme současné sociální služby v moderní síť poskytovatelů
služeb, které budou rychlé, efektivní, bez zbytečné administrativní zátěže.
Pro seniory a lidi se zdravotním postižením zvýšíme možnost účasti na
rekreačních a ozdravných pobytech.
Opravíme zdravotní střediska ve všech částech města.
Efektivní hospodaření s majetkem města
Nedovolíme privatizovat městské byty ani v nich zvyšovat nájemné.
Udržíme cenu tepla dodávaného městskou společností HTS.
Umožníme občanům více se podílet na tvorbě rozpočtu města - tzv.
participativní rozpočet.
Komunisté se odmítají podílet na tunelování městského majetku.

Těšíme se na spolupráci s vámi, vážení spoluobčané.
Děkujeme za Váš hlas ve volbách 5. - 6. října 2018

