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PPoozzvváánníí   kk  vvoollbbáámm  
  

Vážení spoluobčané, dovolujeme  si  Vás pozvat  ve dnech 

5. a 6. 10. 2018 k volbám do Zastupitelstva města 

Havířova a do Senátu. 

Naše strana má číslo 4, kandidátkou do Senátu je PaedDr. 

Milada Halíková. 

        

  
Nekrademe, nepodvádíme, nelžeme – stačí to komunistům 

k úspěchu ve volbách? 
 
Kdyby to mělo platit na 100 %, tak by komunisté v minulosti měli vyhrát všechny volby. Na 
rozhodování voličů však působí celá řada skutečností, které ovlivňují jejich postoje. Většina  
obyčejných lidí je frustrovaná současnou politickou situací a jen obtížně hledá své stanovisko 
k marasmu, ve kterém žijeme. K tomu jsou denně masírování zejména veřejnoprávními 
sdělovacími prostředky na principu:  všechno - jen ne komunisty.  
 
Proč se tak moc bojí komunistů? Za těch 25 let zástupci KSČM nejsou namočeni v korupčních 
skandálech a zlodějnách. Není to právě ten důvod, proč se neúčastní koalic s politickými 
stranami a hnutími zprava do leva? Vždyť všichni, zejména nové subjekty na politické scéně, 
slibují možné i nemožné, jen aby se dostali k moci a veřejným penězům. 
 
Například Hnutí ANO v Havířově ochotně přistupuje na jakoukoliv lumpárnu sociálních 
demokratů, jen aby setrvali u moci a mohli si pěchovat vlastní kapsy.  
 
Vážení voliči, než dáte do urny svůj hlas, nehleďte na sliby a fráze, ale zvažte, kdo v minulém 
období ochránil majetek města, aby sloužil všem občanům. Dejte svůj hlas osvědčené značce, 
která své voliče nikdy nezklamala a vždy stála za zájmy obyčejných lidí. 
  

BBrroonniissllaavv  BBuujjookk,,  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  MMěěVV  KKSSČČMM  
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Rozhovor Haló novin s poslancem Danielem Pawlasem, vedoucím kandidátem KS ČM ve 
statutárním m ěstě Havířově 

Je důležité naslouchat problémům druhých 
 
Co vás p řivedlo do politiky?  

Vždy mě iritovala lidská lhostejnost nebo pasivní kritika věcí veřejných. Chce-li člověk věci měnit 
pozitivním směrem, nemůže odevzdaně čekat a kritizovat vše v koutě v domnění, že se to 
změní. Naopak je nutné se aktivně zapojit. 
 

Jste zkušeným politikem na celostátní i komunální ú rovni, jak vám poznatky z práce 
poslance i zastupitele mohou v p řípadě zvolení pomoci p ři prosazování volebního 
programu KS ČM v Havířově? 

Jsem již osm let v politice a ze znalosti věci ať už z pozice náměstka primátora, primátora a teď 
poslance dnes už bezpečně vím, že pokud chceme realizovat náš program, je důležité 
neustupovat z našich cílů, nebát se riskovat s vědomím ztráty a vždy si zachovat víru ve 
vítězství. Nikdy nesmíme zapomínat a odpouštět našim politickým protivníkům, protože 
odpouštět je lidské, ale v politice toto pravidlo neplatí a byl by to počátek našeho konce. 
 

Co všechno pat ří k vaší sou časné funkci zastupitele m ěsta 
Havířova? 

Jsem opozičním zastupitelem a další povinnosti spojené 
s výkonem této funkce nemám, tak jako většina mých 
stranických kolegů. Prvním krokem nové koalice vedené ČSSD 
bylo vyloučení všech komunistů z kontrolních orgánů 
městských společností, komisí rady města a všech poradních 
orgánů. Zášť a nenávist sociálních demokratů k havířovským 
komunistům došla tak daleko, že byli odvoláni i z občanských 
komisí, které se podílejí na rozvoji okrajových částí města 
Havířova. To vše bylo doprovázeno vyhrůžkami a veřejným 
dehonestováním osob, které se dlouhá léta poctivě věnovaly 
rozvoji města Havířova. Je to smutný a žalostný pohled na 
současnou sociální demokracii ve městě Havířově, která si 
hraje na novodobou šlechtu a přitom je v plném rozkladu. 

 

Co se v tomto kon čícím volebním období ve m ěstě 
poda řilo?  

Bohužel mnoho zásadních věcí, které mohly posunout město o kus dále, nebylo realizováno 
kvůli častým změnám na radnici. Prakticky se za poslední dva roky zastavil rozvoj města a jelo 
se v tzv. udržovacím režimu standardních oprav budov a infrastruktury, které však automaticky 
běží a vedení města na ně nemá zásadní vliv. Na jakoukoliv novou realizaci, invenci, nápad bylo 
bohužel absolutně rezignováno. Jako příklad mohu uvést plánovanou výstavbu nového domova 
pro seniory, dále areál volného času s realizací atraktivních městských lázní pro občany. Takto 
bych mohl ve smutném výčtu zmarněných projektů a příležitostí pokračovat dále. Bohužel 
poslední dva roky na radnici jsou přehlídkou obskurních postaviček dokazujících si svou velikost 
a jedinečnost místo práce. 
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Práci primátora statutárního m ěsta Haví řov jste si už »vyzkoušel«, na co byste z tohoto 
období cht ěl navázat, co byste naopak rád zm ěnil?  

Určitě bych rád navázal na slušné a vstřícné jednání s občany města Havířova. Je důležité umět 
naslouchat problémům druhých a pokusit se je řešit. Těžko však toho docílíte tím, když se 
budete schovávat před občany a z části radnice, kde sídlí vedení města, uděláte nedobytnou 
pevnost. Přesně to byl první krok současného vedení města po nástupu do funkcí, zbavit se 
občanů jako otravného hmyzu, který se moc ptá a chce po představitelích města práci a 
odpovědi na své otázky. Radnice byla ve své historii vždy místem, kde se mohl občan u svého 
primátora svobodně objednat a byl vlídně přijat. Dnes však musí poníženě zvonit jako prosebník 
a čekat, zda bude milostivě vpuštěn. Je to naprosté pohrdání občany, a to za situace, kdy 
představitelé města jsou placeni z kapes daňových poplatníků. Skoncujeme s touto nedůstojnou 
fraškou! 

S jakými prioritami jdete do voleb?  

Jednu z priorit jsem naznačil v předchozí odpovědi. Vrátit důstojnost v komunikaci mezi občany a 
představiteli města, protože to je zásadní podmínka v navrácení důvěry občanů v politiky. 
Chceme navázat na projekty, které se zastavily vinou stávajícího diletantismu, ať už se jedná o 
urychlenou výstavbu domova seniorů, zahájení realizace areálu volného času s výstavbou 
městských lázní, modernizaci městské policie nebo vytvoření tolik potřebných nových 
parkovacích míst pomocí tzv. mini parkovacích domů. Úkolů je řada a jsme si toho dobře 
vědomi. 

Mohl byste pojmenovat sou časné nejv ětší problémy m ěsta?  

Ovládnutí města lobbisticko-mafiánskými strukturami ČSSD, které se jako paraziti pevně přisály 
na městský rozpočet. Pro běžného občana mnohdy neviditelné vazby a souvislosti, ale pro 
zasvěcené je to vědomí o žalostném stavu věcí veřejných. Stačí se podívat, které firmy jsou 
dlouhodobě napojeny na městský rozpočet, kdo a v jakých funkcích pracoval nebo pracuje na 
úrovni samosprávy, kraje a jiných úřadů. Vím, že orgány činné v trestním řízení jsou v této 
oblasti aktivní a mnohé věci monitorují i ve vazbě na probíhající vyšetřování v jiných částech naší 
republiky. 

Jak řešení těchto nešvar ů vidí komunisté?  

Pro havířovské komunisty je nepřípustné spolupracovat s těmi politickými subjekty v Havířově, 
které jsou ovládány místními Janoušky a Rittigy, a kde i předsednictvo těchto stran je pouhou 
loutkou v rukou lobbistů. Těžko se vyjednává s politickým subjektem, kde se předseda nemůže 
svobodně rozhodnout a musí se zpovídat a plnit příkazy svých pánů. Pevně věřím, že se do 
zastupitelstva dostanou nová uskupení a tváře, u kterých je jistota, že jejich slovo platí a 
zastupují sebe sama a nikoho jiného. Havířovští komunisté se kategoricky distancují od těchto 
praktik a odmítají vést jakýkoliv dialog s těmito subjekty na havířovské politické scéně. 

Cestou z této situace je konstruktivní spolupráce slušných politických stran a uskupení a hledání 
řešení tak, aby výsledné nové vedení města bylo kompetentní a pracovalo ve prospěch občanů 
Havířova. 

Popus ťte uzdu fantazii: jak by podle vašich p ředstav m ěl Havířov vypadat v p říštích 
čtyřech letech, abyste byl spokojen?  

Havířov by měl být městem, které je vstřícné ke svým občanům, městem moderním inovativním 
a inspirativním. Možná jsou to slova odvážná, ale ti, kteří Havířov budovali, si právě tyto své sny 
plnili a já jako občan města mohu zodpovědně říci, že se jim to fakt povedlo. Je teď na nás tu 
pomyslnou káru poposunout dále, aby naše děti, které přijdou po nás, mohly říci »tož fajně to ti 
naši tatíci zrobili«. 

 

Jiří NUSSBERGER 

 



 4 

Miliardáři se nechtějí dohodnout - Karvinsku zvoní hrana 

Volby do městských zastupitelstev jsou tak zvaně za dveřmi. Politické strany a hnutí se opět 
začnou předhánět se sliby čehokoli, jen aby získaly voliče. 

Karvinsko, zejména města Havířov, Karviná a Orlová dlouhodobě tíží problém vylidňování. 
Zavíraní dolů a na ně navazujících firem přináší jednu z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, ale i 
postupné vylidňování. Lidé v produktivním věku a absolventi škol tak často volí odchod 
z rodného kraje do míst, kde najdou práci.  

Snaha měst řešit tento problém mnohdy vyznívá 
naprázdno, protože se neřeší základní problém, což je 
průmyslová výstavba. Rozsáhlé pozemky mezi 
Havířovem, Orlovou a Karvinou se přímo nabízejí 
k vytváření průmyslových zón. Těžko lze očekávat, že 
v budoucnosti dojde k rekultivaci na zemědělskou půdu, 
když se zde dříve těžilo uhlí a území připomíná měsíční 
krajinu.  

Pokus vytvořit takovou zónu byl započat 
na území Karviné v prostoru Barbory. 
Projekt však ztroskotal, neboť stát odmítl 
vykoupit pozemky od jejich vlastníka – 
firem ve vlastnictví pana Bakaly. Nynější 
předseda vlády pan Babiš považuje za 
nepřijatelné platit za pozemky panu 
Bakalovi. Uvažovat za takovéto situace o 
dalších průmyslových zónách na 
Karvinsku je nereálné, neboť téměř 
všechny pozemky v  této lokalitě patří 
panu Bakalovi. 

Dnes nám nepomůže pohoršovat se nad 
tím, jak pan Bakala tyto pozemky získal. Situaci na Karvinsku je třeba řešit. Je to jen jeden 
z příkladů, jenž dokumentuje neschopnost polistopadových vlád řídit stát a jeho hospodářství. 

Páni miliardáři, ať už z jakýchkoli důvodů trpíte vzájemnou nevraživostí, odsuzujete kdysi 350ti 
tisícový Karvinský okres ve vylidňující se města a pustou krajinu.  

Ano, Karvinsku zvoní hrana a místní politici, ať už za 
Hnutí ANO nebo ČSSD nejsou schopni prosazovat ve 
svých centrálních orgánech a u svých politických 
předáků, aby přistoupili konstruktivně k řešení 
problematiky Karvinska. Pro občany z toho vyplývá, být 
u volebních uren uvážlivý a nepodlehnout euforii toho, 
co právě letí. Volme ty, o kterých víme, že to 
s obyčejnými občany mysleli vždy dobře a že to umí. 

 

Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM 
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Poděkování občanům Havířova 
 
Při zpracování volebního programu pro komunální volby si Městský výbor KSČM dal za úkol, 
vycházet z názorů a potřeb občanů města. V měsíci červnu proto do všech domovních 
poštovních schránek ve městě byly doručeny letáky se žádostí,  aby občané  vyslovili, co je ve 
městě tíží, co by bylo  potřeba ve městě zlepšit.  
 
Máme radost, že jsme se setkali se značnou odezvou a že nám bylo zasláno téměř čtyřicet 
námětů ze všech oblastí života našeho města. Jednalo se jak o možné investiční akce, například 
opravy zdravotních středisek, hotelového komplexu Merkur, ale objevil se i návrh na výstavbu 
rozhledny na Bludovickém kopci.  Spoustu námětů přišlo  k problémům  parkování ve městě, 
včetně řešení netradičními způsoby. Například formou malých garážových domů, čímž by se 
šetřila zeleň. Dostali jsme i návrh řešení snížení provozu na ulici, která spojuje obchodní zónu 
kolem Globusu s ulicí Orlovskou.  
 
Řada návrhů byla protichůdná. Někteří občané chtěli například větší volnost psům a zrušení 
povinnosti náhubku pro psy, jiní zase požadovali zpřísnění. 
 
Nejvíce připomínek se týkalo opravy chodníků, vnitrobloků, instalace a opravy laviček, bezplatné 
dopravy ve městě a nedostatku míst v domovech seniorů. 
 
Zpracovali jsme kompletní seznam všech došlých připomínek, který bude sloužit pro práci 
budoucích zastupitelů, aby mohli prosazovat reálné potřeby občanů Havířova. 
 
Zásadní problémy jsme zasadili do našeho volebního programu a připravili jsme petice k dopravě 
a sociálním službám.  
 
Vyjadřujeme poděkování všem, kteří se zamysleli a napsali svou připomínku, která může přispět 
k usnadnění života všech Havířovanů.  
 
Jsme rádi, že nám občané města pomohli svými názory připravit volební program dle zásady  
„S lidmi pro lidi“. 
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Návštěva předsedy ÚV KSČM v Havířově 
 
V sobotu 8. září 2018 navštívil Havířovské slavnosti místopředseda Poslanecké sněmovny a 
předseda  ÚV KSČM  JUDr. Vojtěch Filip. Při procházce městem se zastavil  u Petičního stánku 
havířovských komunistů a seznámil se s přípravami na volby do Zastupitelstva města Havířova a 
Senátu. 
 
Bronislav Bujok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 foto: Karel Žák, Janina Želinská 
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KSČM: 80 let od Mnichovské zrady – další diktát nedopu stíme 

Před 80 lety z 29. na 30. zá ří 1938 byla podepsána pro Československou republiku a její 
občany potupná Mnichovská dohoda. Naše státnost byla r ozbita za ponižujících podmínek 
nacistického N ěmecka za souhlasu našich d řívějších spojenc ů.  

A. Hitler, E. Daladier, B. Mussolini, N. Chamberlain ji podepsali, aniž k tomu přizvali zástupce  
Československa a formou hrubého ultimáta ji předložili československé vládě, která ji byla nucena 
projednat. Ministr zahraničí ČSR K. Krofta vyslancům Francie, Velké Británie a Itálie sdělil stanovisko 
ČSR, že jménem prezidenta a své vlády prohlašuje, že se podrobujeme rozhodnutí, k němuž došlo v 
Mnichově bez nás a proti nám. 

Francie a Velká Británie chladnokrevně zradily Československou republiku, prý proto, aby zachránily mír 
v Evropě. Jejich postoj k událostem celého roku 1938 byl plný falešných slibů a hrubého nátlaku. Vědomě 
orientovaly fašistické Německo na Východ. Přehlížely nabídku Sovětského svazu.  Zradu ČSR 
připravovala tajná diplomacie uvedených mocností s Hitlerem. Cíleně rozbíjela spolu s pátou kolonou 
henleinovců náš stát zevnitř. Toto „vnější řízení“ bylo neoddělitelnou součástí teroristické a psychologické 
války fašistického Německa proti ČSR. 

Mnichov znamenal odtržení českého pohrani čí a následnou šestiletou okupaci Československé 
republiky, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých ob čanů a rozpoutání dosud nejv ětšího a 
nejkrvav ějšího vojenského konfliktu v lidských d ějinách. 

Bezprostředně před 30. zářím, po projevu A. Hitlera v Mnichově, se Freikorps pokusil ovládnout pohraničí 
naší země. Ihned po přijetí Mnichovské dohody dostalo vyhánění Čechů a Židů z pohraničí další 
dramatický rozměr. K nim se v útěku přidali i němečtí antifašisté, kteří se obávali represí. Po 1. říjnu 1938 
se české obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. 
Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven. Postižena byla i 
Komunistická strana Československa, která vystupovala na obranu naší země nejrozhodněji ze všech 
politických sil. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do 
Protektorátu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke 
konfiskaci českého zemědělského majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc 
hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi. Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, 
nesměli ho dále prodávat do českých rukou apod. 

Nemůže být proto zapomenuto skute čné vyhnání desetitisíc ů českých ob čanů a jejich zoufalého 
útěku z celého obsazovaného pohrani čí uskute čněného na základ ě mnichovského diktátu. Doba 
fašistické okupace se stala zkušebním kamenem morál ních vlastností spole čnosti. Žel, n ěkteří 
polistopadoví p ředstavitelé České republiky však zaprodávají české národní zájmy . Díky jejich 
vládnutí na našem území volně působí Kancelář sudetoněmeckého Landsmanšaftu a různé neonacistické 
organizace, propůjčují se k tomu některé neziskové organizace. Nadbíhání a podpora revanšistickým 
cílům a aktivitám sudetoněmeckého Landsmanšaftu, které se jim zevnitř našich vlád dostávalo, křísí a 
podněcují jejich troufalost v jejich neustálé snaze o anulování Postupimských dohod, zvláště za zrušení 
denacifikačních dekretů prezidenta Beneše. 

Dnes opět čelíme selhání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. Ve světě 
vzrůstá geopolitické napětí mezi světovými velmocemi, opět se uplatňuje právo síly a rozpoutávají se 
válečné požáry. V posledních desetiletích proběhlo brutální zničení řady států, došlo k řadě krutých válek. 
Řinčí se zbraněmi na Ukrajině, v Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí a prohlubují 
se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují. A opět je to v zájmu nejreakčnějšího světového kapitálu, 
zejména pak ambicí Spojených států amerických. V kontextu mezinárodního vývoje posledních let je 
nutné říci, že celosvětový mír, jako základní předpoklad existence a budoucnosti nejen našeho státu a 
českého národa, ale i celého lidstva, je opět ve vážném ohrožení. 

Pro KSČM v současnosti není většího úkolu, než aktivně vystupovat proti přípravám nové války, bojovat 
za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz, bojovat 
proti soudobým projevům fašismu a autoritářství. Stejně aktuální je boj za pravdivý a nezkreslující výklad 
našich národních dějin a nenechat se zastrašit nebo umlčet při jejich obhajobě. Tragédie Československa 
v důsledku německého diktátu z Mnichova 1938 vždy varovala a stále varuje. 

ÚV KSČM, 17. 9. 2018 4:31 
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TTUURRNNAAJJ  VV  NNOOHHEEJJBBAALLUU   
  
KKlluubb  zzaassttuuppiitteellůů  zzaa  KKSSČČMM  ssppoolleeččnněě  ss  MMěěssttsskkýýmm  vvýýbboorreemm  KKSSČČMM  vv  HHaavvíířřoovvěě  uussppoořřááddaall  jjiižž  
ttrraaddiiččnníí  IIXX..  rrooččnnííkk    ttuurrnnaajjee  vv  nnoohheejjbbaalluu  pprroo  aammaattéérrsskkáá  ddrruužžssttvvaa..  SSoouuttěěžžíí  ssee  oo putovní pohár Klubu 
zastupitelů,,  kktteerrýý  nneessee  jjmméénnoo  zzaakkllaaddaatteellee  ttuurrnnaajjee  JJaannaa  SSeeiiddllaa..  
  
TTuurrnnaajj  ssee  uusskkuutteeččnniill  1188..  ssrrppnnaa  22001188  vv  pprroossttoorráácchh  kkuurrttůů  SSppoorrtt  sseerrvviissuu  PPaauulláátt..    VV  lleettooššnníímm  rrooccee  ssee    
zzúúččaassttnniilloo  ššeesstt  ddrruužžsstteevv..  SSllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  pprroovveeddll  ppřřeeddsseeddaa  KKlluubbuu  zzaassttuuppiitteellůů  zzaa  KKSSČČMM    
ss..  EEdduuaarrdd  HHeecczzkkoo  aa  ppaakk  uužž  nnáásslleeddoovvaalloo  lloossoovváánníí  aa  uurrppuuttnnéé  kklláánníí..    
  
KKddoo  zzvvííttěězziill  aa  jjmméénnaa  úúččaassttnnííkkůů  nneejjssoouu  ppoottřřeebbnnáá,,  ddůůlleežžiittéé  jjee,,  žžee  ssee  aakkccee  vvššeemm  llííbbiillaa..  VVššiicchhnnii  ssee  
ttěěššíí  nnaa    ddaallššíí,,    jjiižž  XX..  rrooččnnííkk..  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

A TOTO JSOU VÝSLEDKY: 
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