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DŮLEŽITÉ VOLBY 8. A 9. ŘÍJNA 2021 



Proč jít k volbám…. 
Čas se neohlíží na lidské současné starosti a běží svým tempem. A tak se velmi rychle přiblížil 
termín letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.. 

Sdělovací prostředky jsou již plné informací, průzkumů i odhadů, jak to všechno dopadne a 
samozřejmě i plné slibů kandidátů, co všechno pro nás v příštím období udělají. 

Do předvolební kampaně vstoupila i naše  strana. Naši protivníci nám předpovídají neúspěch, 
ale my to chceme vidět jinak. Proč? Pojďte se s námi trošku zamyslet, co nám současní volební 
vítězové přinesli: 

Do roku 1989 byla naše republika ve většině potřeb schopná vyrobit vše, co bylo třeba. Kam se 
poděly naše světoznámé sklárny? Vždyť i ve vzdálené Venezuele jsem v obchodech viděla 
naše krásné broušené sklo, prodávali tam české dětské hračky, dřevěné kostky s obrázky 
pohádek, barevné dřevěné stavebnice nebo míče - vše z našich továren. A vždy tam nadšeně 
obdivovali naše krásné bonboniéry z Rohatce nebo Olomouce. 

Kde jsou naše známé výrobny textilu – Slezan, Hedva a další?  Tak bych mohla jmenovat dál, 
ale vy to znáte možná lépe než já. 

 

A co se stalo s podniky, které byly pýchou našeho kraje – NHHG, Vítkovice? 

Naše zemědělství vyrábělo tolik, že jsme byli úplně soběstační jak 
výrobou masa, mléka, obilí, nemluvě o zelenině a ovoci. Že nebyly 

banány? A kdo pro ně brečel? Na trhu byla spousta našeho krásného 
zdravého ovoce a víc než 5 Kč by za třešně nikdo nedal. Po čem jsou dnes?  A jsou 
vůbec naše? 

O bytové politice raději nemluvit! Tak zvané pohrdané  „králíkárny“ se dnes 
prodávají za ceny, o kterých se nám ani nezdálo. A nájmy v nich ? Zeptejte se lidí, 
kteří v nich žijí. 

Jistě – vznikla nám skupina lidí, kteří jsou na tom opravdu velmi dobře a nemohou minulému 
režimu přijít na jméno. Ale na druhé straně máme skupiny velmi sociálně slabých, dokonce 
bezdomovců, o kterých jsme slýchávali jen od starších, kteří pamatovali předválečné časy nebo 
jsme o nich četli. V praxi je poznáváme až dnes. 

Ano, vím, zvyšují se mzdy, důchody, přídavky na děti, ale to by nebylo třeba, kdyby stále 
nestoupaly ceny všeho, na co se jen podíváme. 

Jedinou stranou, která toto vidí a otevřeně proti tomu vystupuje, je KSČM. Proto má tolik 
odpůrců. Ti, kteří zbohatli a bohatnou, zřejmě nebudou s návrhy našich zastupitelů souhlasit! 

Proto vás všechny vyzýváme: P řijďte k volbám, dejte hlas našim 
kandidát ům. Je to v zájmu našem i v zájmu našich d ětí, vnuk ů a celé naší 
země.  

Jsme rádi, že mezi kandidáty v Moravskoslezském kraji je i havířovská mladá 
občanka Markéta Fikáčková, současná zastupitelka za KSČM. Naše město si 
zaslouží mít zastupitelku v nejvyšším orgánu republiky.  

Pokud máte zdravotní problémy a nem ůžete k volbám p řijít osobn ě, 
požádejte  o možnost odvolit doma. Nenechejte sv ůj hlas propadnout . 

Každý hlas je pro nás velmi d ůležitý! Vysv ětlete to i svým p říbuzným, sympatizant ům i 
známým. 

Marie a tisková komise 

 



Kandidáti do PS P ČR z našeho okresu 

č. 3  - Markéta Fiká čková 
Má 23 let a  žije v Havířově. V roce 2017 absolvovala maturitní obor 
Sociální činnost. Během studia vykonávala praxi v několika zařízeních 
v Havířově – v Sociálních službách města Havířov, v Domově seniorů 
Helios a Azylovém domě pro rodiny Armády spásy. Pracovala také na 
Úřadu práce. 

V roce 2018 byla zvolena zastupitelkou Statutárního města Havířova. 
Je členkou Komise sociální a zdravotní Rady města. Pravidelně píše 
články z jednání zastupitelstva, které si můžete přečíst v našem  

stranickém Zpravodaji. V současné době studuje na Ostravské univerzitě obor Filozofie. 

Ve volném čase se věnuje sebevzdělávání v oblasti psychologie, má ráda přírodu, 
fotografování, kulturu a turistiku. V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat zejména 
sociální oblasti. 

 

č. 9 - JANA POHLUDKOVÁ  

Po absolvování ZDŠ v Havířově – Bludovicích vystudovala Střední 
průmyslovou školu v Ostravě Vítkovicích se zaměřením na jadernou 
energetiku. 
Je vdaná, společně s manželem, vychovala dvě dcery Lucii a Moniku, 
obě jsou vysokoškolsky vzdělané. 
Po studiu nastoupila jako technoložka na tehdejším Bastru v Ostravě – 
Radvanicích a poté pracovala v Narexu v Havířově (později Tesla 
Havířov). 

Od roku 1988 do roku 2010 pracovala na Obecním úřadě v Horních Bludovicích jako 
matrikářka. 
V roce 2010 byla zvolena starostkou obce Horní Bludovice, kterou vykonávala dvě volební 
období, tedy do roku 2018. Po roce 2018 opět pracovala jako matrikářka. 
V říjnu  2012 byla zvolena členkou Zastupitelstva MS Kraje, kde působila dvě volební období. 
Tehdy pracovala také v Komisi pro rozvoj MS Kraje a Výboru pro tělovýchovu a sport. 

Od roku 2020 vykonává funkci předsedkyně OV KSČM Karviná. Je členkou ÚV KSČM, členkou 
Komise žen při ÚV KSČM, členkou KV KSČM Ostrava. Dále je členkou Výboru pro tělovýchovu 
a sport v MS Kraji. V případě svého zvolení se chce věnovat práci v sociální oblasti, neboť jí 
není cizí práce s lidmi a řešení jejich životních problémů. 

 

č. 15 VLADIMÍR TVARDEK  
Absolvoval Vojenskou střední školu v Nitře. Od roku 1982 do roku 2013 
působil na různých pozicích v armádě. Od roku 1987 vykonával činnost 
inspektora Tankové a automobilní inspekce ministerstva obrany. 
Po vzniku vojenské policie v roce 1991 byl jeden z prvních příslušníků 
této nově zřízené složky, a to až do odchodu do zálohy. Pracoval na 
úseku dopravy a výchovy a výcviku řidičů. Později i na úseku dopravně 
pořádkové služby. 

V současné době pracuje jako OSVČ v oblasti výroby filmů a videozáznamů a přípravy a 
zpracování televizních pořadů. 
Je členem Kulturní komise města Rychvald a člen výboru TJ Baník Rychvald. Je ženatý, má 58 
let, dvě dospělé děti a žije v Rychvaldě 
Ve sněmovně by se chtěl zaměřit na branně bezpečnostní otázky. 



č. 20 RENÉ JAKUS  

Narodil se v Bohumíně a taky zde bydlí. Rodina je jeho největším 
koníčkem, proto odpoledne strávené s dětmi v parku je pro něj 
největším odpočinkem po náročné práci. 
Přestože se dvacet pět let věnuje stavebnictví, chtěl by se mimo jiné 
zaměřit na spoustu dalších oborů, ve kterých by rád nabídl pomoc 
svému městu a jeho obyvatelům. Jedním z nich je zdravotnictví. 
Druhým významným odvětvím jsou průmysl a životní prostředí, dva 
obory, které spolu souvisí. Má 45 let, je ženatý, má dvě děti a  malou 
vnučku. 

 

č. 33 ANTONÍN JANÍK  

Absolvent Gymnázia Karviná a Střední ekonomické školy v Opavě. Obě 
úspěšně ukončil maturitou. Po nastoupení do stavební výroby jako 
stavební dělník, začal studovat a vystudoval Vysoké učení technické 
v Brně, fakultu stavební. 
Počátkem devadesátých let začal pracovat na stavebním úřadě. Osm 
let působil v Zastupitelstvu města Karviné, i jako předseda komise pro 
architekturu a územní rozvoj. Několik let byl členem vedení Odborového 
sdružení Čech, Moravy a Slezska. V Poslanecké sněmovně by se rád 

věnoval veřejné správě a regionálnímu rozvoji. 
 

č. 34 TAKIS MESOCHORIDIS 
Je absolventem Středního odborného učiliště v Havířově-Šumbarku. 
Dvě volební období byl v minulosti zastupitelem Města Karviná. 
Osm let byl členem Výboru pro národnostní menšiny 
Moravskoslezského kraje. Nyní působí ve Výboru národnostních menšin 
v Karviné, kde i žije. 
Pokud by byl zvolen poslancem, rád by řešil a podporoval bezpečnost 
občanů a věnoval se tématům národnostních menšin v ČR. 

č. 36 DANIEL PAWLAS  
Vystudoval Vysokou školu podnikání v Ostravě. Pracoval jako manažer 
v soukromé sféře, od roku 2007 byl jednatelem ve společnosti Primax. 

Nyní žije v havířovské městské části Bludovice. Za KSČM byl zvolen v 
komunálních volbách v roce 2010 do Zastupitelstva města Havířova. V 
listopadu 2010 se stal náměstkem primátora pro sociální rozvoj. 

Působil také jako předseda Komise pro plánování sociálních služeb. 
Mandát zastupitele Havířova obhájil v komunálních volbách v roce 

2014, když vedl kandidátku KSČM. V listopadu 2014 byl zvolen primátorem města Havířova. 

Původní koalice se v polovině roku 2016 rozpadla, ale i tak zůstal s podporou ČSSD a tří členů 
ANO primátorem. Toto rozložení sil však vydrželo jen do konce roku a po další změně byl v 
prosinci 2016 z postu primátora odvolán. 

V komunálních volbách v roce 2018 opět vedl kandidátku KSČM a post zastupitele města 
obhájil. Poslancem za Moravskoslezský kraj byl zvolen v roce 2017. 

V Poslanecké sněmovně Je členem zahraničního výboru, výboru pro zdravotnictví a předsedou 
podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky. 

 



 

Volte sociální jistoty, prosperitu a mír 

 - volte komunisty 
 

 

Zanedlouho nás čekají parlamentní volby do PS ČR. Předvolební kampaně běží v plném 
proudu. Různá hnutí a strany slibují nesplnitelné cíle, které mají „zlomit “ zejména váhající a 
nerozhodné voliče, aby zrovna jim hodili svůj cenný hlas do urny. Ovšem tito politici řeší hlavně 
otázku vlastního kariérního přežití, nikoliv postavení ČR ve světě a životní úroveň svých 
občanů. Nebudou řešit, jak se vymanit z koloniálního postavení naší země, která v současné 
době je jen přívěskem EU a obří montovnou střední Evropy. Nebudou se zabývat naším 
členstvím v útočném agresivním paktu NATO, které má na svědomí miliony nevinných civilistů. 

Opravdu se máme tak dob ře,  jak nám tvrdí buržoazní média? 

Česká ekonomika má více než dvojnásobný odliv kapitálu ve srovnání se zbytkem EU.  
V odvětvích, která mají charakter přirozeného monopolu - vodárenství, energetika - jde dokonce 
o čtyřnásobek. Podíl majetku v cizích rukou je dokonce sedminásobný. Čeští vlastníci drží jen 
taková odvětví, která jsou z hlediska zisku nelukrativní. V únoru loňského roku banka JP 
Morgan v hodnocení našich státních dluhopis ů vyřadila ČR ze seznamu vysp ělých zemí a 
zařadila ji mezi rozvojové státy.  Důvodem byla stagnace příjmů na hlavu po tři roky, 
nedosahující úrovně vyspělých zemí. A také skutečnost, že naše vláda nemá vliv na chod 
ekonomiky. Rozhodující podíl vlastní zahraniční subjekty. Průměrné mzdy u nás jsou i v 
současnosti na třetinové až čtvrtinové úrovni mezd v západních zemích EU. Faktem je, že 70% 
největších firem u nás je v rukou zahraničního kapitálu, kdy ani jedna komerční banka není v 
českých rukou. Ani v jedné bance nemá významný podíl náš stát. Velkou chybou byl prodej 
České spořitelny. Stát tak vlastně nemůže garantovat úspory občanů.  

Chudoba v é ře, kdy se prý máme nejlépe v historii samostatného státu. 

Buržoazní ideologové chválí kapitalismus západního způsobu života. Tvrdí, že se pracovníci 
mohou stát vlastníky svého auta, domu atd. Nedá se však mluvit o celku. 

V České republice žije jeden milion chudých, to je každý desátý dospělý člověk, na hranici 
příjmové chudoby. Nejhůře jsou na tom důchodci, kteří tvoří 41% ze všech ohrožených osob. 
Často mají problémy platit nájmy. Právě nájemné spolu s potravinami jsou nejv ětší položky 
v rozpo čtu domácnosti. Nutno zde dodat, že za socialismu ná jemné činilo mén ě než 10% 
průměrného p říjmu.   

S chudobou navíc souvisí zadlužení lidí a s tím spojené exekuce. Každý desátý dospělý člověk, 
tj. 863 000 lidí je v exekuci a zápasí se 4,5 miliony exekučních řízení.  

Další produkt kapitalistické tržní ekonomiky „svobody a demokracie“ je bezdomovectví. 
Takovou chudobu a  bídu, jakou je bezdomovectví, ve kterém se nalézá i mnoho dětí, jsme za 
socialismu neznali. Nejvíce lidí bez domova žije v Moravskoslezském kraji a hlavním městě 
Praze. Do budoucna, pokud se nic zásadního nezmění, realita nejen v počtu bezdomovců bude 
mnohem horší. 

 

 

 



 

Jak ven, z koloniální závislosti?  

Aby se Česká republika vymanila z koloniální závislosti, čeká ji dlouhý běh. Ovšem ten dlouhý 
běh je nereálný bez odstranění samotného kapitalismu, soudobého imperialismu, který nemůže 
existovat bez porobení si - kolonizování těch nejslabších států, zemí a národů obřími, 
nadnárodními společnostmi a obchodními řetězci.  

Jediná reálná síla, která dokáže porazit kapitalistický systém, je dělnická třída, která k zajištění 
svého života a života své rodiny, své existence, nemá nic jiného, než schopnost v nerovných 
podmínkách prodávat svou pracovní sílu.  

Nadále platí onen Marxův a Engelsův objev, že je to národní a mezinárodní proletariát, kdo má 
být „hrobařem kapitalismu“. Samozřejmě, že proletariát nepředstavuje jakousi jednolitou masu 
námezdních pracovníků. Skládá se z různých vrstev: kvalifikovaní, vysoce kvalifikovaní a 
nekvalifikovaní, průmysloví a zemědělští dělníci a zaměstnanci, a to jak ti, kteří se přímo 
zúčastňují výrobního procesu, tak ti, kteří plní různé, nejen pomocné funkce.  

Proto dnes, ještě víc než kdykoli předtím, má-li být lidstvo zachráněno, platí ono Marxovo a 
Engelsovo:  

„Proletáři všech zemí, spojte se!“ 
 
Tomas Candulas, 
 předseda tiskové komise KSČM Havířov 
 

 

 

 

Bydlení dostupné pro každého  

Stále více lidí se přesvědčuje o tom, že vlastní bydlení se v současnosti pro mnohé stává 
luxusní záležitostí a to z důvodu vysoké pořizovací ceny i u malého bytu.  

Pro mladé lidi a rodiny je byt těžko dosažitelný sen a to i díky zpřísňování podmínek pro získání 
hypoték. Také náklady na bydlení v nájemních bytech představují pro mnoho nízkopříjmových 
domácností velkou finanční zátěž a to vzhledem i ke zvyšování cen energií a dalších služeb 
spojených s bydlením. 

Proto je nutné, aby se zlepšila bytová politika státu, která je vzhledem k dnešní situaci 
nedostatečná. Musí se omezit možnosti spekulantů, kteří skupují byty jen pro investiční záměry. 

Řešením je reálná podpora výstavby bytů obecních a družstevních, včetně regulovaného 
nájemného. Bydlení musí být pro každého dostupné a kvalitní, bez diktátu bank a developerů, 
kteří dovedou uspokojit  především  movitější občany. 

Markéta Fikáčková, kandidátka KSČM v Moravskoslezském kraji 

 



 

 

KSČM požaduje dostupné bydlení pro každého 

 

Už více než 30 let neexistuje vládní bytová politik a a proto nemají dnes už ani lidé s mírn ě 
nadpr ůměrnými p říjmy šanci na trvalé a p řijatelné bydlení.  Za celou situací stojí malá 
výstavba a tedy nedostatek domů a bytů a od něj se odvíjející enormní ceny, což se promítá i 
do ceny nájemního bydlení.  

Doba levných hypoték již skončila a nyní obvykle 
požadovaná výše vlastních prostředků je činí pro 
velkou část zájemců reálně nedostupné. Navíc 
podle odhadů by se měly do konce roku úrokové 
sazby hypoték dále zvýšit až o půl procentního 
bodu. Jejich růst ovlivní hlavně úrokové sazby, 
které Česká národní banka posouvá vzhůru. 
Přitom je dále nutné vzít v potaz i trvale rostoucí 
ceny služeb, vody a energií. 

KSČM se nikdy nespokojila s tím, že na 
podporu bydlení jsou jen bankovní produkty a dlouho době prosazuje, aby tato situace 
byla řešena skute čnou podporou výstavby byt ů obecních a družstevních na principu 
neziskovosti. Dopl ňující řešení je také omezení možnosti spekulací s bytovým fondem.    

KSČM trvá na vytvo ření podmínek pro výstavbu nejmén ě čtyřiceti tisíc byt ů ročně 
v aktivn ě podporované obecní výstavb ě a prost řednictvím družstevní výstavby a 
družstevního vlastnictví.  To v četně regulovaného 
nájemného. Stát m ůže tuto výstavbu podpo řit 
vybudováním pot řebné infrastruktury a garancí úv ěrů.  

KSČM nevidí d ůvod pro zdražování cen za energii, vodu, 
svoz odpad ů a dalších služeb spojených s bydlením bez 
toho, aby bylo ekonomicky od ůvodn ěno cenou vstup ů, a 
aby se touto cestou poskytovatelé a distributo ři snažili 
kompenzovat své náklady zp ůsobené snahou ob čanů 
ušet řit snížením vlastní spot řeby. Jde o program, který 
funguje všude ve sv ětě a je řešením i pro naši Českou 
republiku.   

Autor: VV ÚV KSČM, 3. 9. 2021 
 

 
 

 

 



 

Aktuální informace ze Zastupitelstva dne 20. 9. 2021 
 
Po dvouměsíční pauze se v KD Radost konalo zasedání Zastupitelstva města Havířova. 

V úvodu jednání složila svůj slib nová zastupitelka za Piráty Kristýna Ganaj Němcová, která tak 
nahradila Jana Nezhybu, jenž na svůj mandát rezignoval.  

Do programu byl také zařazen nový bod - volba nového člena do Rady města z důvodu 
rezignace Jiřího Martínka (ČSSD). Místo něj usedne do Rady Jakub Chlopecký (ANO), kterého 
si odhlasovala koalice a který je mimo jiné předsedou kontrolního výboru. My, zastupitelé za 
KSČM,  jsme se hlasování zdrželi. 

K projednávání bodu, ve kterém se jedná o darování vodovodních přípojek k nemovitostem na 
ulici Výletní, jsme se rovněž  zdrželi. Přesto byl schválen.  

K bodu, který nese název „Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021“, 
vystoupil náš zastupitel Radek Kupczak s dotazem : „Jedná se o novou výstavbu 
Multifunkčního hřiště na ulici Generála Svobody nebo o rekonstrukci stávajícího?“ K tomu 
stručně odpověděl primátor Josef Bělica (ANO): „Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště“.   

Jednání nadále  probíhalo v poklidu bez připomínek z naší strany.  Zdrželi jsme se k n ěkolika 
bodům: Rozhodnutí o po řízení změny č. 5 Územního plánu Haví řova a po řízení 
investi čního majetku - vybudování h řiště s celoro čním provozem v areálu Sportovní haly 
Slávie. 

Zastupitelstvo probíhalo celkem rychle a bez třenic.  
 
Markéta Fikáčková, zastupitelka  
 
 
Tisková komise dodává:  
 
V zákoně o obcích je pouze uvedeno, že členem výboru (finančního i kontrolního) nemohou být 
starosta, místostarosta (u nás primátor a náměstci primátora) a tajemník. Takže člen rady 
města může být  členem kontrolního výboru i jeho předsedou. Ale protože v náplni činnosti 
kontrolního výboru  je i kontrola plnění usnesení Rady, je to nevhodné . V tomto případě 
nemusí být tento člen Rady (Ing. Jakub Chlapecký Ph.D.) objektivní a nestranný. 
 

Současný poměr v Radě města Havířova 
Ing. Josef Bělica, MBA (ANO) – neuvolněný primátor  
Ing. Ondřej Baránek (ANO) - náměstek pro ekonomiku a správu majetku  
Ing. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL) - náměstek pro investice a Chytré město  
Mgr. Jana Feberová (ČSSD) - náměstkyně pro školství a kulturu  
Mgr. Stanislava Gorecká (ANO) - náměstkyně pro sociální oblast  
Mgr. Daniel Vachtarčík (HPH) - uvolněný radní pro sport 
Ing. Jakub Chlopecký Ph.D. (ANO)   
Róbert Masarovič, MSc, MBA (ANO) 
Ing. Pavel Rapant, MBA (ČSSD) 
Mgr. Iva Georgiu (ANO) 
Bc. Alena Olšoková (ANO) 
 
Poměr – 7 ANO, 2  ČSSD, 1 KDU-ČSL, 1 HPH 
 
Tipujte,  jak asi vypadá rozhodování v RMH 

 



 

 

Afghánistán - Válečné dobrodružství imperialistických agresorů skončilo 
 
Je zřejmé, že americká intervence v roce 2001, prováděna pod záminkou „boje proti terorismu“ 
měla ve skutečnosti jiné cíle. Zejména kontrolu „zadních dvorků“ Ruska a Číny. Bidenova 
administrativa lže, když jako důvod stažení amerických vojáků uvádí „šetření peněz lidu“. Jejich 
cíle jsou ve skutečnosti jiné. Přesunout americkou pozornost na jiné „fronty“,  jako je 
tichomořský region, a snažit se vytvořit nestabilní klima ve střední Asii. 
 
USA utratily za tyto válečné hry 2,3 bilionů dolarů. Velká Británie a Německo 50 miliard dolarů. 
Česká republika platila každý rok přes miliardu korun. Čeho jsme docílili kromě toho, že nás 
nenávidí celý tamní region?  
 
Nyní různá buržoazní média roní „krokodýlí slzy“  kvůli situaci lidí v Afghánistánu a zejména 
kvůli postavení žen. Jsou to stejná média, která podporovala a podporují režimy, které ve svých 
zemích přijaly podobná opatření proti ženám. Jsou to tytáž média, která například v 80. letech 
20. století vehementně podporovala mudžahedínské hnutí (skrze které se objevil Tálibán), které 
bojovalo proti lidové revoluci a sovětské mezinárodní pomoci. 
 
Volte vystoupení z agresivního paktu NATO ‼ 

V následujících volbách do PS volte KS ČM.  
Za mír, za socialismus. 

 
Tomas Candulas 
předseda tiskové komise 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na co vzpomeneme v říjnu: 
 1. 10.  Po ultimátu polské vlády došlo k vyklizení většiny Těšínska (810 km2) 
                     německé jednotky začaly obsazovat odstoupené území 
 1. 10.  Mezinárodní den seniorů 
 5. 10.           Abdikace Edvarda Beneše 
 5. 10.  Světový den učitelů     UNESCO - od r. 1994 
 6. 10   Den Československé armády   
                     Překročení hranic 1. Československým armádním sborem       1944 
24. 10.  Den OSN                    od roku 1947 
20. 10. Schválení zákona o Československé federaci                              1968 
28. 10. Den vzniku samostatného Československého státu 
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