
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
V. ročník 

 
 

 

VÁŽENÍ OBČANÉ, DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS, 
KTERÝ JSTE DALI NAŠIM KANDIDÁTŮM  

VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. 

 

Dokážeme se zmobilizovat z porážky ve volbách? 
Výsledky voleb 2016 do krajských zastupitelstev jsou porážkou levice a signalizují, že ani 
nám se nevyhnul nástup populismu v celé Evropě. 

V Havířově je úbytek hlasů pro levici o něco mírnější oproti kraji i okresu, přesto do značné 
míry kopíruje celostátní tendence. Je ale na místě, abychom za této situace analyzovali 
naše postavení, tak jak to jistě udělá celá KSČM. 

Potěšilo nás, že kandidáti z našeho m ěsta získali nadpr ůměrný po čet preferen čních 
hlasů, i když to nesta čilo na p řekročení 5 % hranice pot řebné pro posun na 
kandidátce.  Náš primátor Daniel Pawlas získal hned po lídru kraje druhý největší počet 
těchto hlasů a rovněž naši další dva kandidáti Monika Havlíčková a Eduard Heczko se 
umístili do 10. místa.  Je za tím vidět dobrá práce volebního štábu, ale hlavně dobrý obraz 
našich kandidátů u občanů města. 

MěV KSČM děkuje všem členům a sympatizantům, kteří se podíleli na přípravě voleb a také 
samozřejmě těm, kteří dali hlas našim kandidátům. 

Nesložíme ruce do klína a nebudeme plakat nad rozlitým mlékem. To by nám nepomohlo. 
Máme na čem stavět - preferenční hlasy havířovským kandidátům jsou příslibem pro příští 
volby. 

*********************************** 
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Informace KZ      str.  4   Vzpomínáte?                     str. 8  
Vliv NATO a EU    str.  5  ODISka                      str. 9    
                                                                                      Pozvánky     str. 10 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva MS kraje - 2016 

Kraj: Moravskoslezský kraj -  2016 

Počet 
volených 
členů 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

65 997 893 305 138 30,58 304 573 298 598 98,04 

Kraj: Moravskoslezský kraj - 2012 

Počet 
volených 
členů 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

65 1 011 801 335 622 33,17 334 773 319 979 95,58 

 
Moravskoslezský kraj  2016   Volební účast     30,58%       304 573 voličů 
 

Strana 
Získané 

hlasy 
       2012 

Získané 
mandáty 

2012 

Získané hlasy 
2016 

Získané  
mandáty 

2016 

ANO 2011  - - 25,70 % 22 

ČSSD      27,40 % 24 16,66 % 14 

KSČM      22,78 % 20 11,38 % 9 

KDU-ČSL        8,60 % 7 10,17 % 8 

Koalice  (SPD) a SPO  - - 7,02 % 6 
 
 
Okres Karviná  2016                Volební účast    27,51%      57 969 voličů 
 

 
Strana 

 
% 

Získané 
hlasy 

ANO 2011  25,26 14 433 

Česká strana sociálně demokratická  19,32 11 043 

Komunistická strana Čech a Moravy  14,82 8 472 

Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO 9,07 5 184 

Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová  7,95 4 546 

 
Havířov 2016    Volební účast   28,11%       17 305 voličů 
 

Strana  
% 

Získané 
hlasy 

ANO 2011  24,96 4 321 

Česká strana sociálně demokratická  18,24 3 157 

Komunistická strana Čech a Moravy  17,47 3 024 

Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO 9,85 1 706 

Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová  6,21 1 076 
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Pořadí dle získaných preferen čních hlas ů 

Kandidát Přednostní hlasy Man. 

poř. 
číslo 

příjmení, 
jméno, tituly  

věk 
Povolání Bydliště 

abs. v %  

1 
Babka Josef 
JUDr. 

60 
1. náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 

Ostrava 2 834 8,33 * 

18 Pawlas 
Daniel Bc. 

41 primátor statutárního 
města Havířov 

Havířov 1 365 4,01 - 

7 
Recman 
Svatomír 
RSDr. 

63 
náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 

Frýdek-
Místek 1 242 3,65 * 

2 
Hajdušík 
Miroslav Ing. 

32 
náměstek primátora 
statutárního města Karviná 

Karviná 1 210 3,55 * 

4 
Strachoň 
Ivan Ing. 

43 
náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 

Ostrava 1 179 3,46 * 

3 
Hanusová 
Jitka Ing. 

45 lektorka 
Město 
Albrechtice 

945 2,77 * 

15 
Havlíčková 
Monika Bc. 48 

ředitelka příspěvkové 
organizace sociálních 
služeb 

Havířov 776 2,28 - 

5 
Kuboš Karel 
RSDr. 

68 
místopředseda krajského 
výboru KSČM 

Kopřivnice 772 2,27 * 

40 
Heczko 
Eduard Ing. 68 

náměstek primátora 
statutárního města 
Havířov 

Havířov 736 2,16 - 

9 
Pohludková 
Jana 

55 
starostka obce Horní 
Bludovice 

Horní 
Bludovice 

608 1,78 * 

13 Blahuta Jiří 51 starosta obce Raškovice Raškovice 577 1,69 - 

43 Gallik Tomaš 54 horník Karviná 555 1,63 - 

24 
Mohylová 
Eva Mgr. 

32 učitelka 
Frýdek-
Místek 

551 1,62 - 

6 
Grosová 
Alena Mgr. 

52 středoškolská učitelka Vítkov 515 1,51 * 

17 
Juroška 
Martin Ing. 
Ph.D. 

40 
starosta městského obvodu 
Michálkovice 

Ostrava 456 1,34 - 

8 
Havránek 
Petr Ing. 

39 manažer Studénka 448 1,31 * 

 
 
Preferen ční hlasy nerozhodovaly o získaném mandátu, protože žádný kandidát 
nepřekročil pot řebnou 5 % hranici získaných preferen čních hlas ů. 
Kandidáti ozna čení * se stali zastupiteli Moravskoslezského kraje. 
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZEE  1144..  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA 
MMĚĚSSTTAA  HHAAVVÍÍŘŘOOVVAA  DDNNEE  2266..  99..  22001166 

 
14. zasedání ZMH bylo primátorem svoláno na 26. září 2016 do Kulturního domu Radost 
v Havířově. Předložený a zastupiteli schválený program měl 55 bodů k projednání. 

Po převážně procedurálních otázkách se prvním, šířeji diskutovaným bodem stal návrh 
jednacího řádu od 26. 9. 2016.  Proti doposud platnému Jednacímu řádu ZMH se jedná o 
změnu v posunu hodiny pro interpelaci na 1 hod. od zahájení jednání ZMH, ale zejména 
v tom, že je budou zahajovat  občané a až následně zastupitelé.  

Občany zřejmě bude zajímat, že se nově upravuje bezpečnostní opatření související se 
zákazem vstupu se zbraní nebo jinými předměty, které mohou ohrozit bezpečnost osob a 
majetku v KD Radost během zasedání ZMH. 

Dále následovalo několik bodů týkajících se prodeje a nákupu pozemků či věcných břemen. 
Návrhy na usnesení byly ZMH odsouhlaseny.  Také další body týkající se úprav rozpočtu, 
žádostí o dotace, informace o plnění rozpočtu či rozpočtového výhledu do r. 2019 byly 
přijaty. 

Větší diskuze se rozvinula při projednávání bodu č. 42, který se zabýval návrhem na 
rekonstrukci objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace.  

Pro informaci občanů je nutno uvést, že současná kapacita dvou zařízení pro ubytování 
seniorů v Havířově a to Luna a Hélios je nedostatečná a počet žádostí o ubytování v nich 
dnes činí okolo tisíce. Navíc dle vyjádření stavebního úřadu je nutno objekt opravit, neboť 
neodpovídá současným stavebně technickým požadavkům pro domov seniorů. Při 
nesplnění hrozí: 

-  uzavření střediska Luna a vystěhování 184 uživatelů po 31. 1. 2017, 
-  nutnost zajistit náhradní pobytové sociální zařízení v krátkém čase, 
-  ukončení pracovního poměru u 105 zaměstnanců střediska Luna  
-  snížení finančních prostředků ze státních zdrojů. 

Přesto, že řada zastupitelů vyjadřovala nesouhlas s tím, aby se zařadila do plánu na rok 
2017 příprava projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Mánesova, kde by mělo 
vzniknout 116 míst a náklady na rekonstrukci se odhadují na 168 mil. Kč bez DPH, tak ZMH 
přijalo usnesení, aby projektová příprava byla zařazena do plánu na rok 2017, ale aby se 
rovněž pokračovalo s přípravou rekonstrukce objektu Luna. 

Většina zastupitelů zastává názor, že dříve narození občané Havířova si zaslouží za svou 
práci jistotu klidného stáří a že je to vedle zajištění zaměstnanosti pro naše občany prioritní 
úkol.  

V interpelacích pak vystoupil občan s požadavkem, aby autobusová linka MHD č. 410 
nebyla ukončena na autobusovém nádraží, ale byla prodloužená až na nádraží vlakové. 
Další písemná interpelace se týkala rušení nočního klidu při vykládce zboží v Kauflandu u 
zimního stadionu. 

Klub zastupitelů za KSČM 
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Vliv NATO a EU na utváření Evropy 
Snaha o prevenci hrůz Druhé světové války, ale také jako prostředek dohledu nad dalším 
případným německým zbrojením, uzavřelo šest západoevropských států v dubnu 1951 
Pařížskou smlouvu, která založila Evropské společenství uhlí a ocele. Tato dohoda vstoupila 
v platnost v r. 1952. Základem této smlouvy byl tzv. Schumanův plán, Po 1. 7. 1967 se po 
sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) začalo hovořit“ Evropská společenství 
(ES)“. Počátkem sedmdesátých let, v době ropné krize, se ES poprvé rozšiřují a začíná se 
hovořit o Evropské Unii (EU). Jen pro zajímavost, v r.1985 opouští EU Grónsko, které si 
odchod odhlasovalo v referendu v roce 1982.  

Píše se rok 2016 a Británie, jaderná velmoc, ekonomicky pátý nejsilnější stát v Unii, člen s 
největším počtem výjimek z často nesmyslných směrnic, odchází. Mnoho lidí bylo výsledky 
britského referenda šokováno nejen v Británii. Nejen Cameron je ale vinen brexitem. Ještě 
víc se na něm podílelo nekompetentní arogantní vedení EU. Brutální „vraždění“ Řecka 
MMF, Evropská komise a Evropská centrální banka v rámci zvrácené solidarity s bankéři je 
jen špičkou ledovce. Brexit může mít následovníky: Francii, Švédsko, Holandsko. 
Problematický kandidát členství v EU Turecko po brexitu prý již o vstup usilovat nebude. 
Důvěra v EU klesá na bod mrazu! Je čemu se divit? 

EU má mnohem nebezpečnější směrnice než jsou ty o tvaru okurek či banánů. Stávající 
směrnice regulující energetiku, paralyzují její efektivní rozvoj. Směrnice o trhu s elektřinou, o 
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a směrnice o biopalivech jsou sudem 
střelného prachu, neboť učinily hluboce ztrátové investice do elektráren na uhlí, ropu, plyn a 
jádro. Je tu i škodlivá směrnice o liberalizaci železniční dopravy, o obchodu s povolenkami 
na emise hlavního skleníkového plynu CO2 a směrnice o ukládání emisí CO2 pod zem. Silně 
problematická je dlouhodobě společná zemědělská politika. EU měla eliminovat vojenské 
choutky Německa, které rozpoutalo v Evropě již dvě světové války. Postupně se ale 
Německo stalo ekonomicky nejsilnějším státem EU a EU se mu začala podrobovat. Na 
Německu je dnes silně závislá nejen ČR. 

Zvrácená je i zahraniční politika EU, když USA a Británie neobhajitelně přepadly a zničily na 
jaře 2003 Irák. Způsobila vznik sektářského násilí, milionů vnitřních migrantů a později i 
teroristického tzv. Islámského státu v Iráku. USA a EU se významně podílely na vzniku tzv. 
arabského jara. Francie, následována USA, Británií, Belgií, Itálíi a Norskem, podpořila vpád 
hord islamistů do Libye, ukradli ropné a plynové bohatství a obyvatelstvo uvrhli do bídy 
sektářského násilí. USA, Británie, Francie, Německo a další západní státy se svými přáteli 
Tureckem, Saudskou Arábií a Katarem od r. 2011 organizují invazi ozbrojených hord 
islamistů do Sýrie. USA, Francie, Německo, Polsko, pobaltské státy, ale i někteří čeští 
politici s ukrajinskými fašisty zorganizovali tzv. Majdan v Kyjevě, pomohli nastolit na Ukrajině 
polofašistický režim a embargovali Rusko za to, že si dovolilo přijmout Krym na základě 
svobodné vůle obyvatel, vyjádřené v referendu, zpět do Ruska, kam až do svévolného 
odtržení od Ruska a jeho násilném připojení k Ukrajině v r. 1954 sovětským vůdcem N. S. 
Chruščovem patřilo. 

Výše uvedená zahraniční politika USA a vůči nim se vazalsky chovající EU, vyvolala 
nevídanou migrační krizi. Německá kancléřka A. Merkelová spustila těžko kontrolovatelnou 
migrační vlnu. Když zjistila, že Německo není sto proud migrantů zvládnout, začala část 
migrantů vnucovat ostatním členským státům tzv. kvótami. Politika přerozdělování migrantů, 
tzv. kvótami, ostatním členským státům nutně EU rozbíjí. 

Brexitem to začalo, úplným rozpadem EU to může skončit. Zatím převažuje střízlivé  
hodnoceni. Pokles Britské libry a eura, další propad cen ropy a posílení krizového vývoje 
nejen ekonomik EU není v zájmu Ruska. Bude-li chtít EU přežít, bude se muset hodně 
změnit k lepšímu... 

Tomas Candulas, člen MěV KSČM Havířov 
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 P E T I C E  

Nás, občanů, se na to, zda chceme do NATO, nikdo neptal. Tím méně na to, 
zda mají bomby NATO pustošit Jugoslávii, Afghánistán, Irák i další země. 
Zmařily statisíce životů. Destabilizují celé regiony. Šíří chaos a humanitární 
pohromy. Živí teror i migrační vlny. To vše stále víc ohrožuje i evropskou 
bezpečnost.   

Žádal nás kdokoli o souhlas s podporou protiústavního převratu na Ukrajině? 
Války, již její vláda vede proti  Donbasu? S přesunem zbraní NATO na ruské 
hranice? 

Nedávný summit paktu jich tam rozhodl rozmístit ještě víc. Do střetu s jadernou 
velmocí to vtahuje i ČR. A mění nás tak v živý štít, jenž by byl na ráně jako 
jeden z nejbližších. Tomu je třeba předejít! Žádáme od vlády jasný závazek: 

-       Nepřipustit rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem  
        území! 

-       Nevyslat české vojáky na ruskou hranici! 

-       Rozhodnout o členství v NATO speciálním referendem! 

  

Petiční výbor:  
Lenka Procházková, spisovatelka, Jeronýmova 2, Praha 3 
Eva Novotná, mluvčí iniciativy NE základnám, Tupolevova 479, Praha 18 
Jaromír Kohlíček, poslanec EP, Středová 1768 / 17, 451 01 Teplice 
Ivan Kratochvíl, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Vikova 473, Slaný 
Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM, Londýnská 16, Praha 2 
Karel Sýs, básník, předseda Unie českých spisovatelů, Paláskova 1107, Praha 8 
Zdeněk Troška, filmový režisér, Ondříčkova 22, Praha 3 
 
Komu bude petice předána: Ne základnám  
 
Svůj podpis pod petici můžete připojit do 31. 10. 2016 na: 
 
MěV KSČM Havířov 
Palackého 689/2 
úterý a čtvrtek 9 – 12 hod. 
středa              9 – 15,30 hod. 
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Viktor Dyk: 
 
28. října 1918, 
přeraziv spár, který m ě svíral, 
já, národ československý, 
stanul jsem mezi národy  
svobodnými …………… 

 

Možná dnes tato slova znějí už dost nadneseně, 
vždyť letos uplyne už celých 98 let od vzniku 
našeho samostatného státu. 

Samozřejmě myšlenka vytvořit svrchovaný český stát nebyla zcela nová, objevovala se již 
dříve, ale k naplnění došlo až v roce 1918. 

V průběhu tohoto roku dosáhl T. G. Masaryk příslib nezávislosti naší země, v Paříži vznikla 
prozatímní česká vláda.  

Došlo také k dohodě politických stran u nás. Byl vytvořen Národní výbor v Praze, který měl 
připravit převzetí moci. Svou pravomoc  pak předal na zasedání Národního shromáždění 14. 
října 1918, Zde byl prezidentem budoucího státu zvolen T. G. Masaryk, slavnostně byl 
sesazen panovnický rod Habsburků, byla přijata prozatímní ústava nového státu. Docházelo 
i k dalším akcím – vyhlášení generální stávky, demonstrace, v Písku byl dokonce předčasně 
vyhlášen samostatný stát. 

28.  října proběhlo v Ženevě mezinárodní jednání o vytvoření a podobě budoucího našeho 
státu. Dva dny po vyhlášení samostatnosti se k novému státu připojili Slováci, svou vůli stát 
se jeho součástí projevili i Rusíni. Československo tedy vzniklo sloučením tří území – 
českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vyhlášení republiky pak schválila Mírová 
konference v Paříži v lednu 1919, postupně náš stát uznaly další státy.   

Vznik samostatného státu byl přivítán s nadšením, lidé do něj vkládali velké naděje. I když 
se některé z nich nikdy nesplnily –  republika opravdu nebyla stejně spravedlivá ke všem 
svým občanům (majetkové rozdíly - na jedné straně bohatí, na druhé  straně chudoba, 
nezaměstnanost, později i střelba do nespokojených občanů), byl její vznik velkým 
významným mezníkem v historii našeho národa. Po více než 300 letech nadvlády cizího 
panovnického roku Habsburků, který nastoupil na český trůn v roce 1526, se náš národ 
dočkal  samostatného státu. Dne 10. prosince 1918 Revoluční Národní shromáždění zrušilo 
šlechtické tituly, řády a výsady 

28. říjen patří stále mezi nejvýznamnější data našich dějin. 

Z historických pramenů 
 Marie Kročková 
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Vzpomínáte? 
(k nedožitým osmdesátinám V.H.) 
 

„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet 
let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit 
kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci 
být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy 
začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.  

Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl 
věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období 
nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce….. 

Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já 
si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají 
socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která 
slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk poslouží jí.  

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, 
žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou 
na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být 
výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují….  

Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny 
ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme 
dělit na otroky a pány.  

Toužím po takové republice více než kdo jiný.  

Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky 
šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého 
mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát 
deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo 
dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako 
úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.“ 

Zpracováno podle skutečného projevu V. Havla M. Douškovou 

 

Sami posu ďte a nejd ěte mi alespo ň něco, v čem měl pravdu.  
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   Jak si vy řídit „ODISKU“  
  pro autobusovou dopravu 

 
1. Žádost o vydání obdržíte na AN nebo u stánku 

ČSAD Havířov - Město, Střed a Radnice a má 
2 formuláře a to:  

    „Žádost o vydání ODISky“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Na prvním  
     formuláři vyplníte údaje pod bodem 1, 2,  4. a 5. 
 
2. Novou kartu si musíte vyřídit nejpozději do 30. 6. 2017, avšak ti, kteří do této doby 

překročí hranici 65 a 70 let, vyčkají až na narozeniny, aby již nemuseli měnit údaje 
pro případné slevy.   

3. K žádosti nutno doložit fotografii o rozměru 35 x 45 mm, což je stejná fotografie 
jako na OP nebo řidičský průkaz a na fotografii si musíte být podobní. Na rubové 
straně napište své příjmení a jméno.  

4. Vyplněné formuláře současně s fotografií můžete odevzdat opět na AN nebo ve 
stáncích dle bodu 1. 

5. Při odevzdání formulářů zaplatíte 130 Kč. 

6. Vyřízení trvá cca 3 týdny. 

7. ODISku si musíte vyzvednout na  AN, zároveň odevzdáte starou kartu na MHD. 

8. Pokud vám na staré kartě zůstaly peníze v tzv. peněžence, budou vám převedeny 
na novou kartu ODIS. 

Další informace dle zdroje: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/odiska-
slouzi-cestujicim-jako-penezenka-i-mesicnik-20140531.html 

9. Na ODISku si tak v praxi cestující mohou nahrát kupon měsíčníku, včetně 
průkazu, nebo si na ni nahrávat peníze, kterými se dá platit v městských a 
regionálních dopravních prostředcích. 

10. Vybrané druhy jízdného jsou s ODISkou levnější. Aktuálně se to týká ostravských 
tarifních zón číslo 1, 2, 3 a 4, jednotlivého jízdného v regionálních autobusech a 
ve vybraných městech při využití elektronické peněženky. Cestující může také 
v případě využívání ODISky ušetřit při přestupech. ODISku je možné také využít 
i ve vlacích Českých drah. Dopravci, kteří ještě zatím neumí číst kartu, kontrolují 
cestujícímu papírový doklad vydaný při nákupu kuponů na ODISce, cestující tak 
může využívat i dopravce v ODIS, kteří zatím kupón na kartu neprodají. 

11. Minimální vklad na elektronickou peněženku ODISky je sto korun, maximální 
hodnota peněz na kartě pak tři tisíce korun. 

12. Na čipovou kartu ODISka si mohou zákazníci nově nahrát vedle elektronických 
peněz a tarifních zón potřebných k cestování na linkách ODIS také Kartu ČD a 
následně některou ze slevových aplikací Českých drah. 

13. Nahrání Karty ČD a vybrané slevové aplikace na ODISku lze provést v některé 
z osobních pokladen Českých drah vybraných železničních stanic na území ODIS. 
Je nutno vyplnit papírovou žádost o In Kartu, která je k dispozici v pokladně nebo 
ji lze stáhnout z internetových stránek Českých drah. 

Na sekretariátu M ěV KSČM jsme p řipraveni Vám p ři vypl ňování poradit a 
pomoci. 

telefon: 596 436 357  
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MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM, KLUB ZASTUPITEL Ů ZA 
KSČM A LEVICOVÝ KLUB ŽEN  PO ŘÁDAJÍ  
 

 

 
 

 

Dne 22. 10. 2016 v 19 hodin 
v  PZKO, Na Zbor ůvce, Haví řov-Bludovice 

               K tanci hrají: „CHERRY DUO“    
 VSTUPNÉ 200 Kč (večeře v ceně) 

 Prodej vstupenek na M ěV KSČM od 13. 9. 2016, tel.: 596 436 357 

   SRDEČNĚ ZVEME 
 

 
 

MĚS T S K Ý  V Ý B O R  K S ČM  H A V Í ŘO V  A  ČE S K O - R U S K Á  
S P O L E ČN O S T  

 
V Á S  S R D E ČNĚ  Z V O U  N A  

 

P I E T N Í  A K T  
 
 

 na poh řebišti rudoarm ějců v Havířově – Prost řední Suché 

 
27. října  2016 v 14.30 – 15.30 hod . 

 
V uvedenou dobu bude možné položení květin 

 za které  předem děkujeme 

 
 

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
******************************************************************************************************************** 

Vydává MěV KSČM Havířov – určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům 
Telefon: 596 436 357,  E- mail: mv.havirov@kscm.cz,  www.kscmhavirov.cz 

uzávěrka p říštího čísla 30. 10 2016 –  9. číslo vyjde 3. 11. 2016 
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