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Připomínáme Vám, že ve dnech 23. a 24. 9. 2022 se konají volby 
do zastupitelstev.

Vašim právem je vybrat si své zástupce, kteří budou dbát na spoko-
jenost občanů v Havířově, kteří jen neslibují, ale jednají. Vždy jsme 
dbali o spokojený život ve městě. 

I v našem městě kandidují naši zástupci za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy, jejichž seznam Vám v tomto mimořádném čísle při-
blížíme. S mnohými z nich jste se již setkali při řešení svých problé-
mů, či jste je slyšeli obhajovat zájmy občanů na různých jednáních, 
ať už v občanských komisích, na veřejných zasedáních. To považuje-
me za správné a chceme, abyste měli možnost sledovat jejich jed-
nání v přímém přenosu z jednání Zastupitelstva města Havířova, což 
současné vedení města nechce připustit.

Informovali jsme Vás o projednávaných věcech na zasedáních ZMH 
a připomínkách našich dosavadních zastupitelů ve Zpravodaji, který 
vydává náš Městský výbor na svých webových stránkách i v článcích, 
uveřejněných ve vývěsních skříňkách. 

Nezapomeňte na své sousedy a známé, kteří se nemohou ze zdra-
votních důvodů dostavit do volební místnosti a požádejte jejich 
jménem o návštěvu doma, aby i oni mohli vyjádřit svou volbu. 

Každý hlas bude rozhodovat.  
Postačí, když označíte pouze naši stranu, to je č. 10.

Vážení spoluobčané,

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS 
PRO ČÍSLO 10
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Vážené soudružky, vážení soudru-
zi a sympatizanti.

Nacházíme se těsně před komu-
nálními volbami do Zastupitelstva 
města Havířova. Zároveň prožívá-
me období, které není příliš šťast-
né pro obyčejné občany a pra-
cující. Neustále zvyšování cen 
energii, úrokových sazeb hypoték, 
pohonných hmot a narůstající 
inflace jsou příliš velkým břeme-
nem, které už nyní zatěžuje do-
mácnosti a rodiny s dětmi, matky 
samoživitelky a penzisty. Díky 
neschopnosti a nezájmu součas-
né pravicové vlády tyto problémy 

řešit, sociální nerovnosti ve společnosti se budou dále prohlubovat. 
Proto, když se mě obyčejná rodina s dětmi ptá, co udělají komunisté 
pro své občany ve městě a zda je možnost něco udělat, odpovídám, 
že existuje spoustu cest a možností, jak ulehčit život svým občanům 
ve městě.

Předložili jsme stručný program, který jasně vystihuje aktuální pro-
blémy města a může pomoci zdejším občanům překonat součas-
né nelehké období. Vystavíme jednoznačnou stopku jakémukoliv 
zbytečnému zdražování a svedeme tvrdý boj o zrušení nevýhodné 
smlouvy s ČEZ ESCO, kterou tak vehementně prosadila současná 
koalice v době energetické krize.

Přitom nezapomínáme i na seniory, kteří díky nezodpovědným kro-
kům vedení města přišli o možnost mít ve městě další domov s pali-
ativní péči místo bývalé základní školy Mánesova.  
 

Slovo předsedy MěV k volbám do 
Zastupitelstva města Havířova
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Ta musela „lehnout“ k zemi, aby uvolnila prostor tak „potřebnému“ 
novému zimnímu stadionu.

My, komunisté, budeme vždy hájit zájmy všech občanů!

Naše kandidátní listina je složena z poctivých a zkušených lidí, kteří 
jsou připraveni bojovat a hájit zájmy všech Havířovských občanů 
i mladých, kteří potřebují nabrat zkušenosti. Poučili jsme se z minu-
losti, kdy mnohokrát figurovali v naší kandidátce lidé, kteří mysleli 
zejména na svůj vlastní prospěch či použili naši stranu jako odrazový 
můstek pro vybudování své vlastní politické kariéry.  

Nedovolíme, aby občané Havířova, propadli iluzím. Havířovské ANO 
není Babiš a jestliže za Babiše bylo lépe, tak za „komunistů“ bylo 
a bude mnohonásobně lépe!

Přijďte proto 23. -24. září k volbám a volte kandidátku KSČM 
Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
KSČM Havířov
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• Nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech
• Zachováme slevy na jízdném v MHD

• Zachováme současné dálkové vytápění
• Zrušíme nevýhodnou smlouvu s ČEZ ESCO

• Zajistíme více míst v městských školkách s nižšími poplatky
• Rozšíříme počty míst v domovech seniorů
• Spravedlivě rozdělíme dotace na sport a volnočasové aktivity
• Nezapomeneme na potřeby okrajových části města,  

zachováme budovu v Datyních, Občanská 1 (bývalá knihovna)

• Umíme hospodařit, nebudeme zbytečně zadlužovat město
• Zamezíme kumulaci funkcí
• Prosadíme poměrné zastoupení ve výborech a komisích
• Umožníme on-line přenos občanům z jednání Zastupitelstva

STOP ZDRAŽOVÁNÍ

OBČANÉ! VOLIT HAVÍŘOVSKÉ ANO NEZNAMENÁ 
VOLIT BABIŠE!

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS 
PRO ČÍSLO

KOMUNISTÉ DOKÁZALI MĚSTO VYBUDOVAT, BUDEME HO UMĚT 
SPRAVOVAT A ŘÍDIT!

NE KOMÍNŮM VE MĚSTĚ!

ANO KVALITNÍ PÉČI

NE ZADLUŽOVÁNÍ MĚSTA

10

HAVÍŘOV - MĚSTO PRO VŠECHNY
MÁME ŘEŠENÍ TEĎ A TADY
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Kandidátní listina KSČM

do Zastupitelstva Města Havířova

1 Ing. Eduard Heczko báňský inženýr
     

KSČM  
KKSČM

2 PaedDr. Milada Halíková      učitelka BPP

3 Soňa Ryšánková Dosedělová dispečer strážní 
služby KSČM

4 Tomas Candulas Operátor výrobní 
linky KSČM

5 Ing. Jiří Šebesta báňský inženýr KSČM

6 Ing. Karel Žák poradce SON KSČM

7 Ing. Vladimír Slížek nezaměstnaný KSČM

8 Ján Štromp dělník KSČM

9 Stanislava Čujdíková operátorka CHÚV BPP

10 Bc. Monika Havlíčková referentka KSČM

11 Mgr. Rudolfa Treichelová učitelka KSČM

12 Jaroslav Jeziorski  hornický 
důchodce KSČM

13 Andrej Pavluček operátor ve výrobě KSČM

14 Karol Staś strojvedoucí BPP

15 Soňa Štrompová pečovatelka KSČM

16 JUDr. Bronislav Bujok právník KSČM

17 Veronika Dosedělová mateřská dovolená BPP

18 Václav Kubelka hornický důchodce KSČM

19 Pavel Krayzel invalidní důchodce KSČM

20 Žaneta Schreiberová servírka KSČM
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21 Aleš Kráĺovič OSVČ BPP

22 Vladislav Fukala OSVČ KSČM

23 Ludmila Chylíková zdravotní sestra KSČM

24 Radim Mička údržbář KSČM

25 Mgr. Věra Nováková učitelka KSČM

26 Jiří Novák důchodce KSČM

27 Martina Matušová referentka   BPP

28 Ján Štromp vrátný KSČM

29 Zdeňka Mokrošová vedoucí krajského 
střediska ČSŽ MSK KSČM

30 Karel Zoubek montér KSČM

31 Ing. Vratislav Garba invalidní důchodce KSČM

32 Jana Hradilová skladní KSČM

33 Jiří Ferdián důchodce KSČM

34 Dominika Hajná mateřská dovolená BPP

35 Jan Kučera dělník KSČM

36 Ing. Eva Karosková úřednice BPP

37 Dagmar Racková úřednice KSČM

38 Stanislav Mlčák střelmistr KSČM

39 Ladislav Potužák klempíř BPP

40 Jana Křibská učitelka BPP

41 Lucie Potužáková zámečnice BPP

42 Dana Brůnová úřednice KSČM

43 Miloš Holeksa důlní technik KSČM
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HAVÍŘOV PŘED KOMUNÁLNÍMI 

VOLBAMI
Každé volby mají svá specifika. 
Ty letošní, podzimní budou pozna-
menány světovou energetickou 
krizí a inflací, která se v České 
republice utrhla z řetězu.

Komunisté jsou ve složité situaci. 
Poslední parlamentní volby skon-
čily pro nás neúspěšně.

I v Havířově po posledních komu-
nálních volbách ubylo komunis-
tům hlasů tak, že nemohli vytvořit 
ani koalici. A z toho vyplývá, že je-
jich dobré nápady, připomínky, 
kritika toho, co vedení města chys-
tá pro naše občany, ale co není 
v jejich zájmu, přišlo vniveč, proto-
že rozhoduje většina.

Proč havířovští občané dopustili, 
že ti, kteří toto město postavi-
li, a i po listopadovém převratu 
významným způsobem ovlivňovali 
jeho život, protože byli ve vedení 
města, ztratili důvěru občanů?

A my se nemáme za co stydět. 

V Havířově nedošlo k bezhlavé 
privatizaci městského bytového 
fondu, takže město v současné 
době disponuje téměř sedmi tisíci 
bytů. Prý králíkáren, které se dnes 
ale prodávají v řádu milionů.

V osmdesátých letech byly ve měs-
tě postaveny tři domy s pečovatel-
skou službou. Stárnoucí populace 
potřebovala více míst v domovech 
seniorů. Město tak začalo s výstav-
bou vlastního zařízení. V průběhu 
stavby se změnila vláda a pravico-
ví politici zastavili všechny dotace 
pro investice na úseku sociálních 
služeb. Město tak muselo stavbu 
dofinancovat z vlastních zdrojů. 
Současně využilo nabídky Morav-
skoslezského kraje na převzetí 
Domova seniorů Luna v Havířově – 
Šumbarku. Ani to v současné době 
nestačí. Po dohodě s krajským 
úřadem převzalo opuštěnou školu 
na ulici Mánesova a začalo připra-
vovat projekt na přestavbu na do-
mov seniorů. Tady ale vliv komuni-
stů na dění ve městě končí.

Poslední komunální volby ve měs-
tě vyhrála pravice. Koalice ANO, 
lidovců a STAN učinila konec akti-
vitám v této oblasti a školu raději 
nechala zbourat, aby tento projekt 
definitivně zlikvidovali. Nestačila 
ani petice, kterou komunisté zor-
ganizovali a občané podpořili.

Je třeba zdůraznit, že Hnutí ANO 
v Havířově má krajně pravicové 
zaměření a vzorem je pro něj vztah 

Pomozte nám vrátit na radnici korektní 
jednání a slušnost.
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ve vedení Moravskoslezského 
kraje, kde vládne spolu s ODS. 
Zdání lidumilství, které se snaží 
vytvořit pan Babiš, je zavádějící. 
Na vládní úrovni byl tlačen ko-
munisty, kterým se tak podařilo 
ledacos usměrnit, ale nyní v opo-
zici se snaží předvádět tak, jako 
by sdílel levicové hodnoty. Je nut-
né si to připomenout, protože 
i v komunálních volbách dá ob-
čan hlas tomu, koho vidí na bill-
boardu. Tam však jsou většinou 
vidět ti, kdož mají velké peníze 
a dovolí si to včetně profesionální 
grafiky zaplatit. 

Tyto volby v Havířově však budou 
také o dalším způsobu vytápění 
bytového fondu. Tradiční vytá-
pění z karvinské teplárny chce 
vedení města opustit a vybudovat 
vlastní malé teplárny uvnitř byto-
vé zástavby. Kolik by tato investi-
ce stála, kdo by to zaplatil a kolik 
by pak stálo teplo, to autoři zatím 
nevědí. Nemluvě o tom, že dnes 

ani nevíme, co bude s plynem 
za půl roku. Přesto stávající zastu-
pitelstvo tento záměr schválilo 
(přes náš nesouhlas) a na jeho 
realizaci začínají směřovat první 
miliony z rozpočtu. Že by vidina 
velkých veřejných zakázek?   

My komunisté se obracíme na ob-
čany, aby všichni rozumní a slušní 
lidé přistoupili k volbám s vědo-
mím, že město potřebuje kontinu-
ální rozvoj. Objeví se jistě i sousta 
nových subjektů s novými sliby. 
Zkušenosti ukazují, že většina 
těch, kteří se objeví jako noví, 
touží především po moci a peně-
zích. Nakonec se všichni přidají 
k pravicové politice, kde jde pře-
devším o skupinové zájmy nikoli 
o občana. 

Komunisté jdou do voleb s po-
citem zodpovědnosti nejen 
za vlastní voliče, ale i za všechny 
havířovské občany.

Pomozte nám vrátit na radnici korektní 
jednání a slušnost.

JUDr. Bronislav Bujok, 
bývalý zastupitel
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Eduard Heczko, vedoucí kandidátky 
KSČM, pro ČTK

Vaše hodnocení uplynulého čtyř-
letého volebního období? 

Toto volební období bylo pozna-
menáno dominantním postavením 
Hnutí ANO a především dosavad-
ního primátora. Povolební koalice 
tvořená Hnutím ANO, ČSSD, HPH 
(Hnutím pro Havířov) a koalici 
KDU-ČSL se STAN měla pohodlnou 
většinu, a proto rozhodovali bez 
ohledu na, mnohdy oprávněný, 
názor opozice. Za tohoto stavu 
jsem nabyl přesvědčení, že ostatní 
členové koalice jsou pro Hnutí ANO 
poslušným „křovím“ bez vlastní-
ho názoru, nebo s názorem, který 
však nesměli projevit. Za to byli 
odměněni prebendami v orgánech 
městských společností. 

Co se vedení města podařilo?

V prvé řadě zachování více jak 7 500 
bytů ve vlastnictví města, kdy ná-
jemné v těchto bytech patří k těm 
nižším než u ostatních vlastníků. 
Přitom bylo dokončeno zateplení 
většiny domů a pokračují rozsáhlé 
rekonstrukce, opravy a výměna 
výtahů. 

Dobrým počinem bylo vybudování 

moderního biketrialového areálu 
pro mládež. Musím kladně hodnotit 
i úspěšnost v získávání dotací ev-
ropských, národních i krajských.

Co naopak ne a berete to jako 
dluh obyvatelům?

Jde především o odstoupení od rea-
lizace rekonstrukce bývalé ZŠ na ul. 
Mánesová pro účely tolik pro ob-
čany potřebných sociálních služeb. 
Místo toho byl objekt ZŠ i s pozem-
kem prodán soukromému vlastní-
kovi, který zde údajně chce postavit 
sportovní objekt s ledovou plochou, 
ale zatím tam je jen parkoviště. 

Hodnocení velkých projektů - do-
končené, nedokončené plánova-
né?

Zatím v nedohlednu je realizace 
projektu na třídění komunálního 
odpadu, možná jen díky tomu, 
že se vedení města nedokáže 
s ostatními velkými městy v okolí 
dohodnout na přistoupení k tomu-
to záměru.

Zcela negativní je současný projekt 
na změnu vytápění města. Měs-
to společně s ČEZ ESCO založilo 
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Odpovědi havířovských komunistů 
na otázky Českého rozhlasu

společnost ENVEZ, která by měla 
v části města vybudovat 19 kotelen 
na plyn a nahradit systém dálkové-
ho zásobování teplem, který v Ha-
vířově dobře funguje již více jak 50 
let. Schválená smlouva je v mnoha 
směrech pro město zcela nevýhod-
ná a tento záměr si vyžádá od měs-
ta více jak 500 mil Kč.

Jaké budou vaše prioritní úkoly, 
na které se budete soustředit 
v případě, že po volbách budete 
ve vedení města.

Změnit vztah mezi koalici a opozici, 
prosazovat poměrné zastoupení 
všech stran a hnutí ve výborech 

zastupitelstva a komisích rady 
i v orgánech městských společnos-
tí. Umožníme občanům sledovat 
jednání zastupitelstva přímými au-
diovizuálními přenosy.  Pokračovat 
v masivním investování do měst-
ského bytového fondu a tím zkva-
litňovat bydlení občanů při udržení 
přijatelného nájemného. Zvyšující 
se věk občanů nutně vyvolává 
potřebu nových objektů sociálních 
služeb, proto ve spolupráci s krajem 
urychlit realizaci projektu přestavby 
bývalého učiliště AZ pro tyto účely. 
Významné pro nás bude ukončení 
nesmyslného projektu změny systé-
mu vytápění města.

Jak chcete dál postupovat proble-
matice zásobování města teplem 
a společnosti ENVEZ?

Havířov je již více jak 50 let bezpro-
blémově zásobován z centrálního 
zdroje v Karviné, dnes vlastněného 
VEOLII. Současné vedení města 
v čele s primátorem Bělicou činí, 
i přes odpor občanů, kroky k odpo-
jení části města od tohoto zdroje 
a vybudování 19 plynových kotelen 
v zastavěné části města. K tomu za-
ložili s ČEZ ESCO společnost ENVEZ, 
která by měla tento projekt reali-

zovat. Tento projekt je z důvodů 
ekologických, zásahu do životního 
prostředí a hlavně ekonomických, 
nesmyslný. 

Po volbách jsme připraveni činit po-
třebné kroky ke zrušení, pro město 
velice nevýhodné smlouvy s ČEZ 
ESCO. Současná smlouva se jeví 
jako nevypověditelná, ale každá 
smlouva se dá ukončit. Naši snahou 
bude nejdříve se dohodnout s dru-
hým smluvním partnerem o jejím 
ukončení a v případě uplatnění 
sankcí či jiných závazků z ní vyplý-
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vajících, uplatníme i právní kroky proti 
těm, kteří ji uzavřeli. 

Jak se stavíte k zavedení online pře-
nosů jednání zastupitelů?

Zastupitelé za KSČM vždy prosazo-
vali otevřené jednání vůči občanům. 
Odmítli jsme dopolední jednání ZMH, 
kdy jsou lidé většinou v práci a nemo-
hou se zasedání zúčastnit. V programu 
jednání Zastupitelstva jsme podpo-
řili pravidelné zařazení interpelací 
na pozdější hodinu.

Jsme pro – a máme i v našem VP pro 
letošní komunální volby – online pře-
nosy ze ZMH. Považujeme za potřebné, 
aby se občané mohli seznámit s vy-
stoupeními i hlasováním zastupitelů 
i způsobem řízení zastupitelstva. Byli 

by takto bezprostředně informování 
nejen o tom, co koalice svou většinou 
prohlasovala, ale i o názorech a návr-
zích opozičních zastupitelů, o kterých 
se jinak veřejnost většinou vůbec 
nedoví. A určitě by online přenosy 
přispěly i ke zkulturnění projevů mno-
hých zastupitelů na jednání ZMH.

Jak chcete město udělat atraktiv-
ním pro mladé lidi?

Jsme toho názoru, že město má být 
atraktivní pro všechny – tedy pro 
občany všech věkových kategorií. 
Mladým, aby neodcházeli, musí město 
nabídnout pracovní příležitosti, služ-
by v nejširším smyslu slova a široké 
a dostupné možnosti využívání volné-
ho času.

Co komunisté – v případě úspěchu ve volbách – zařídí:

• znovuotevření a dotování provozu nesmyslně zrušených jeslí

• dostatek míst v MŠ bez zvyšování poplatků za pobyt dětí v těchto zařízeních

• dotovaná hodnotná kulturní představení pro děti z MŠ, žáky ZŠ i studenty 
SŠ

• spravedlivé dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže

• zachování slev na jízdné v MHD

• dokonalou pravidelnou údržbu dětských hřišť a sportovišť

• zvýhodněné pronájmy nebytových prostor pro podnikatele zaměstnávající 
místní občany

• po časově omezenou dobu poskytnout slevy na nájemném v městských 
bytech pro mladé
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Na jaké investice se musí podle Vás 
Havířov v následujících letech sou-
středit?

Vždy budeme investovat do městské-
ho bytového fondu a infrastruktury 
města, komunikací a zeleně. Velice 
tíživá situace je v oblasti sociální péče 
a služeb pro starší občany. 

Pro nadcházející volební období bude 
pro nás stěžejní realizace projektu CE-
VYKO na zpracování komunálního od-
padu. Současné vedení města, i přes 
naše výzvy a doporučení, díky svým 
předpojatým názorům nebylo schop-
no po celé předchozí volební období 

nalézt vhodné místo pro jeho výstav-
bu a domluvit se s nejbližšími městy 
a obcemi na společném postupu. 

Dalším velkým investičním projek-
tem, který oprášíme, bude příprava 
a realizace tzv. Areálu volného času. 
Studie již dříve zpracovaná, má zvele-
bit území v oblasti koupaliště, letního 
kina, sportovního areálu a podél řeky 
Lučiny. Celé toto území se má doplnit 
o nové prvky a objekty pro volnoča-
sové aktivity, vzdělávání, klidové zóny. 
Počítá se i s vybudováním aquaparku 
v areálu koupaliště a generální rekon-
strukcí letního kina.

Ing. Eduard Heczko, PaedDr. Milada Halíková, 
Tomas Candulas

máme řešení
TEĎ A TADY
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Někteří naší zastupitelé

Jsem dlouholetým zastupitelem 
Havířova a za tu dobu jsem prošel 
řadou funkcí, od řadového člena za-
stupitelstva, předsedy klubu zastu-
pitelů KSČM a člena několika komisí 
Rady města. Určité období jsem 
vykonával i volené funkce ve výbo-

rech Zastupitelstva, Rady města 
i náměstka primátora. 

V každé z těchto funkcí jsem se cho-
val odpovědně a svědomitě, ale 
i s patřičnou pokorou ke všem 
koaličním i opozičním zastupitelům. 
Vždy jsem však měl v podvědomí na-
plňování našeho volebního progra-
mu a oprávněných potřeb Havířova 
a jeho občanů. 

Je důležité, abychom ve volbách 
i v následných povolebních jedná-
ních byli úspěšní a mohli se tak pří-
mo podílet na správě a řízení města. 
Jen tak se dá v maximální míře 
naplňovat naše cíle. K tomu chci při-
spívat svou zkušeností z dosavadní 
práce zastupitele.

Pro město Havířov pracuji dlouhodo-
bě. Byla jsem poslankyní Městského 
národního výboru před rokem 1989 
a od roku 1990 jsem nepřetržitě 
zastupitelkou města. Dvakrát jsem 
zastávala funkci náměstkyně primá-
tora pro sociální rozvoj a školství, 
v letech 2002–2006 jsem byla pri-
mátorkou města a poté tři volební 
období poslankyní Parlamentu ČR. 
Práci v zastupitelstvu jsem se přitom 
snažila vykonávat aktivně, vystupuji na jednáních ZMH k aktuálním otáz-

Ing. Eduard Heczko

PaedDr. Milada Halíková

Eduard Heczko
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Členkou Zastupitelstva města Ha-
vířova jsem již třetí volební období, 
to je dvanáct let (2010–2022). V prv-
ních čtyřech letech jsem působila 
jako členka komise pro občanské 
záležitosti a členka občanské komi-
se v Havířově – Dolní Suché. Byla 
jsem také pověřena vítáním občán-
ků. V druhém období jsem působila 

pět měsíců jako členka rady, dva 
roky jako předsedkyně komise pro 
občanské záležitosti, předsedkyně 
občanské komise a zároveň členkou 
rozvojové komise (1,5 roku). Délku 
mého působení vždy ovlivnily změny 
ve vedení města. Ve třetím období 
jsem působila jako členka občanské 
komise v Havířově – Dolní Suché. 

 Od roku 2018 aktivně pracuji jako 
předsedkyně Základní organizace 
Českého svazu žen v Dolní Suché. 
Našim zájmem je zpestřit dění v naši 
časti města, aby se lidé víc poznávali, 
a proto pořádáme každým rokem již 
oblíbené akce (Úklid lesa, Pálení ča-
rodějnic, Lampiónový průvod a další). 

kám života našeho města. 

V poslanecké kanceláři jsme spo-
lečně s asistentkou Bc. Monikou 
Havlíčkovou pomohly řadě spoluo-
bčanů řešit jejich problémy. Zřejmě 
ne každý odcházel plně spokojen, 
protože zastupitel ani poslanec není 
všemocný a nemůže zasahovat na-
příklad do rozhodnutí soudů.

Často jsem sponzorovala sportovní 
a společenské aktivity dětí i seniorů 
především v Havířově.

V současné době pracuji jako před-
sedkyně Českého svazu žen v Haví-
řově.

Své dosavadní životní i pracovní 
zkušenosti ráda uplatním i v příštím 
volebním období. Věřím, že KSČM 
v Havířově v komunálních volbách 
uspěje. Volební program, který na-
bízíme, reaguje na potřeby a přání 
našich spoluobčanů.

A tak prosím: přijďte k volbám a ne-
připusťte, aby o životě v našem měs-
tě, které mám, stejně jako Vy ráda, 

Milada Halíková

Soňa Ryšánková 

Dosedělová
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Při své práci v komisích jsem se sna-
žila vyjít z potřeb a požadavků obča-
nů.

V případě zvolení se určitě zamě-
řím na ty podněty z minulého ob-
dobí, které byly slíbeny a nebyly 
uskutečněny z důvodu nedostatku 
financí.  Příští období ukáže, jaké 

další požadavky budeme muset řešit. 
Ať už v oblasti investic, dotací a vše-
ho, co občané potřebují k spokojené-
mu životu v našem městě. 

KSČM v našem krásném městě 
je jedinou levicovou stranou, která 
hájí zájmy a potřeby občanů všech 
věkových kategorií. 

Náš volební program je jasně srozu-
mitelný, konkrétní a splnitelný. Rea-
guje na požadavky našich občanů jak 
v oblasti sociální, kulturní i sportovní. 
I já se chci aktivně podílet na jeho 
plnění a být užitečný v rozvoji naše-
ho města a hájit zájmy všech našich 
občanů. Rád bych pracoval a aktivně 

se zapojil v oblastech, kterým rozu-
mím, které mohu ovlivnit či je zlepšit, 
a to hlavně v dopravní, sociální a bez-
pečnostní oblasti. 

Ve volném čase se starám o nemoc-
nou maminku, jinak si rád popoví-
dám s přáteli, přečtu si zajímavou 
knihu. Mám rád turistiku spojenou 
s historií naší krásné země. Baví mne 
vojenská a letecká technika a vše, 
co se týká vojenského umění, histo-
rie, ale i současnosti.

V novém funkčním období 
bych se chtěl zaměřit na takové věci, 
které povedou ke zkvalitnění živo-
ta v Havířově, k zastavení odlivu 
produktivní generace. Pro nejstarší 
garanci by se měl stát garancí důstoj-
ného stáří.

Ing. Vladimír Slížek

Ján Štromp

Soňa Ryšánková Dosedělová

Vladimír Slížek
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Možná mně znáte nebo neznáte, jme-
nuji se Ján Štromp, je mi třiadvacet 
let a od narození bydlím v Havířově. 
Navštěvoval jsem základní školu Gor-
kého a pak jsem se vyučil na střední 
škole technických oborů na Šumbar-
ku, obor instalatér.

Pracuji ve havířovských Technických 
službách na údržbě zeleně.  Mým 
koníčkem je sport, a to konkrétně 
fotbal, který aktivně hraji od čtyř let 
až doposud. Jako spousta mých vrs-
tevníků mám rád současnou hudbu 
a je mi líto, že v Havířově moc příleži-
tostí k návštěvě koncertů není, takže 
v tomhle směru závidím vrstevníkům 
z Ostravy.

Proč jsem se rozhodl vstoupit aktivně 
do komunální politiky a kandiduji 
v letošních volbách do Zastupitelstva 
města Havířova? Těch důvodů je více.

První souvisí s mojí profesí. Havířov 
se chlubí přídomkem, že je zelené 
město, ale při své každodenní profe-
si vidím, že zeleň ubývá. Setkávám 
se se stížnostmi lidí na údržbu chod-
níků a cest hlavně na podzim, když 
opadává listí a v zimě, když náhodou 
nasněží.

Možná nejsilnějším motivem je fi-
nancování sportu. Aféry kolem 

přidělování dotací, někomu ano 
a někomu ne, probíraly dokonce i ce-
lostátní sdělovací prostředky. A bylo 
štěstím pro pana primátora, že tuto 
kauzu překryly starosti s kovidem. 
Jsem přesvědčen, že městské peníze 
se musí rozdělovat spravedlivě, hlav-
ně pro děti a mládež. 

Jako lidi v Havířově se o detailech, 
respektive o zákulisí rozdělování 
peněz moc nedovíme, protože sou-
časná koalice na radnici neumožnila 
přímé přenosy ze zastupitelstva. 
To by se určitě mělo změnit. 

Co mě nejvíce v poslední době vy-
děsilo, je záměr vedení města odejít 
od centrálního zásobování teplem 
a stavět lidem před okny komíny. 
Dočetl jsem se o smlouvě, kterou 
kvůli tomu podepsalo s ČEZem a kde 
město nemá většinu, takže nebude 
moc rozhodovat.  

Ján Štromp
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Takové smlouvě je třeba říci ne a těší mně, že hodně lidí už podepisuje petici 
„Ne komínům v Havířově“. Věřím, že nás takových bude dost na to, aby nové 
zastupitelstvo takovou nesmyslnou smlouvu zrušilo.

Na komunální úrovní se snažím 
občanům Havířova pomáhat již více 
než 32 let. Ani v končícím volebním 
období jsem nezůstal svým spoluob-
čanům nic dlužen. 

Byl jsem opakovaně zvolen za člena 
kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Havířova (ZMH) a působím 
také jako místopředseda Občanské 
komise č. 5 pro Havířov-Šumbark. 

Až na jedno jednání ZMH jsem 
se účastnil všech ostatních a 4x jsem 
interpeloval vedení města. Interpela-
ce se týkaly omezování kompetencí 
kontrolního výboru ZMH, sporné od-
volání opozičního předsedy a bráně-

ní opozici o doplnění kontrolního vý-
boru ze svých řad. Jedna z interpelací 
se týkala změny dodavatele tepla pro 
část Havířova, kvůli které hrozí cca 20 
tisícům občanů města, že bude mít 
nikoliv levnější, ale dražší teplo.

Na Šumbarku nejen prostřednictvím 
Občanské komise pokračuji v úsilí, 
aby se občanům žilo lépe. Byly dopl-
něny lavičky, poškozené odpadkové 
koše, opravuje se veřejné osvětlení, 
pokračovalo se v úpravě bezbarié-
rových přechodů a opravě chodníků, 
hlídám si veřejnou zeleň, pořádek 
i dostupnost MHD. K tomu i nadále 
úzce spolupracuji s příslušnými od-
bory a institucemi. V oblasti bydlení 
pomáhám řešit problémy s bydlením 
v rámci své poradenské činnosti 

Sdružení nájemníků ČR a Rady se-
niorů ČR. Jsem členem Krajské rady 
seniorů Moravskoslezského kraje 
a místopředseda Koordinačního vý-
boru důchodců OKD, kde se podílím 
na aktivitách lidí v seniorském věku.

Věnuji trvalou pozornost problema-

Ing. Karel Žák

Jan Štromp
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tice správnosti vyúčtování služeb 
spojených s bydlením, zejména 
tepla pro vytápění, studené i teplé 
vody, a to nejen v případech, kdy 
se na mne občané přímo obrací. Ak-
tivně jsem se vymezil proti zavedení 
tzv. notářských zápisů, kde je po-
žadováno, aby byli noví případně 
i staronoví nájemci městských bytů 
nuceni hradit s tím spojené notářské 
poplatky, což je v rozporů s praxí 
mnoha měst, např. Ostravy.

I nadále bude mé úsilí směřovat 
do oblasti zajištění dostupnosti 

kvalitního bydlení, sociálních služeb 
a také k tomu, aby tu samospráva 
i orgány státní správy fungovaly v zá-
jmu občana a pro občana a pomohlo 
se tak důstojnému životu lidí nejen 
v Havířově. 

Důležité je i zlepšování informo-
vanosti veřejnosti. A taky je třeba 
posilovat povědomí občanů, aby 
se nebáli obracet se svými podněty 
na orgány samosprávy, aby se ak-
tivně podíleli na zvelebování svého 
města a naučili se řešit věci věcně 
a bez zbytečných emocí.

Karel Žák

Nezapomeňte,  
ve dnech 22. a 23. září 
2022 rozhodujete Vy, 

 kdo Vás bude zastupovat 
v Havířově
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