
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
VI. ro čník 

 
 
 

 

20. – 21. ŘÍJNA 2017 ROZHODNETE I VY, KDO BUDE 

V PARLAMENTU HÁJIT NAŠE ZÁJMY. 

 
Vážení spoluob čané, 
 
dovolte mi, abych Vás pozval k volbám do Poslanecké  
sněmovny České republiky, které se konají ve dnech 20. a 
21. října 2017. Využijte prosím svého volebního práva, 
protože každý hlas má svou váhu a je d ůležitý.  
 
Každodenní kolob ěh života nám p řináší radosti i strasti a 
často máme pocit, že v ěci ve řejné nemáme šanci ovlivnit. 
Jak hluboce se však mýlíme.  
 
Kdy jindy, než p ři volbách m ůžeme dát hlasit ě najevo sv ůj názor a vystavit 
tak politik ům a politickým stranám či hnutím pomyslný ú čet?  
 
Věřím, že se svého práva nevzdáte a spole čně se potkáme ve volebních 
místnostech, kde odevzdáme sv ůj hlas té politické stran ě a těm 
osobnostem, které d ůvěrně známe a věříme jim. 
 
Přeji nám všem š ťastnou volbu, volbu ku prosp ěchu našeho národa a České 
republiky. 
 
                                                     Daniel Pawlas, kandidát do PS ČR 
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Volební program KSČM  
 
 
 
 1. Za poctivou práci spravedlivá odm ěna. Minimální mzda na 50 % pr ůměrné 
     mzdy a omezení odlivu zisk ů do zahrani čí. 
 

 2. Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a druž stevní výstavby a  
     nízkonákladového bydlení . 
 

 3. Pravidelná valorizace d ůchod ů podle skute čných základních pot řeb senior ů. 
 

 4. Jedna státní zdravotní pojiš ťovna. Špi čková léka řská péče všem, více pen ěz  
      na léčbu a platy zdravotník ů. 

 

 5. Kvalitní vzd ělání dostupné podle schopností a pot řeb pracovního trhu.  
     Vyšší sociální a prosp ěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu. 

 

 6. Stejn ě kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem  pro výrobu potravin 
     a posílení naší sob ěstačnosti.   

 

 7. Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí b ýt jen byznysem  
     pro vyvolené. 

 

 8. Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí pat řit všem. Páte řní síť energetiky,  
     dopravy a jiných strategických odv ětví do ve řejného vlastnictví. 

 

 9. Inventura prodeje státního majetku a neproml čitelnost privatiza čních podvod ů.  
     U majetku nad b ěžnou úrove ň trvat na prokázání zdroj ů. 

 

10. Bezpečí doma i na ulici. Funk ční a akceschopné bezpe čnostní sbory. 
 

11. Řešit p říčiny migra ční krize. Odmítnout vnucované kvóty na p řerozd ělování 
      běženců. 

 

12. Záruky míru ve sv ětě. Konec zahrani čním misím v cizím zájmu, politice 
      zbrojení, válek a provokací. 
 

13. Ne nehoráznému daru církvím, lživ ě nazývanému restituce, p řinejmenším 
      zdanit a urychlit odluku církví od státu.  

 

14. Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru  pro ob čanskou 
      iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným. 
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Věříme, že nás budou v PS ČR zastupovat  

i občané Havířova: 
 

Bc. Daniel Pawlas, kandidát č. 2 

Perspektivní aktivní kraj je náš domov, kde stojí z a to žít. 

41 let, Havířov 

Od roku 2010 byl náměstkem primátora, později primátorem města 
Havířov. Jeho hlavním zájmem v politické práci je moderní průmysl 
šetrný k životnímu prostředí, který je prostředkem k dosažení prosperity a 
suverenity státu. Kvalitní a důstojný život všech občanů, utvářející hrdost 
na naši zem a vlast.  Podpora české vědy a školství, podpora českých 
podnikatelů a živnostníků, spravedlivé odměny pro zaměstnance, pružný 
pracovní trh bez byrokratických překážek pro uchazeče o zaměstnání a 

podnikání, efektivní vymahatelnost práva, ochrana občanů a spotřebitelů, podpora 
hendikepovaných občanů a jejich zapojení do veřejného života.  
 

 

PaedDr. Milada Halíková, kandidátka č. 7 

Lepší zákony pro slušné lidi.  

67 let, Havířov 

Původním povoláním učitelka, před zvolením do funkce primátorky 
Havířova ředitelka ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark. Nadále 
aktivně pracuje v Zastupitelstvu Havířova. Jako poslankyně 
Parlamentu ČR je čtvrtý rok předsedkyní parlamentního Výboru pro 

veřejnou správu a regionální rozvoj. Aktivní členka Českého svazu žen a Českého 
zahrádkářského svazu. 
V politické práci bude nadále prosazovat přiblížení a zjednodušení veřejné správy občanům a 
rozvoj českého školství na všech úrovních bez  zbytečných experimentů. 
Ve volném čase ráda čte, zahrádkaří, chodí do divadla, na koncerty a výlety. Největší radostí je 
čas strávený s dvouletou vnučkou. 
 
  

  Bc. Monika Havlíčková, kandidátka č. 30 

       V sociální politice je stále co řešit. 
       49 let, Havířov 

           Dlouholetá zastupitelka města Havířova, v minulém období 
           předsedkyně sociálního výboru krajského i městského 
           zastupitelstva. Do 30. 9. 2017 ředitelka Santé – příspěvkové  
           organizace města Havířov. 
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Rozhovor Haló novin s Danielem Pawlasem, kandidátem  KSČM 
pro volby do Poslanecké sn ěmovny v Moravskoslezském kraji 

Co vás p řivedlo do politiky? 

Vždy mě zajímaly společenské vědy a celá lidská společnost se svými klady i zápory. Zásadně 
se mi nelíbil vývoj v naší zemi v mnoha oblastech po roce 1989 a říkal jsem si, že to není přece 
možné takhle dále fungovat, když žijeme v tak krásné zemi, jakou je Česká republika. 

Jaká je vlastn ě vaše profese? 

Vždy mě zajímal obchod, podnikání a ekonomika, i proto jsem vystudoval obchodní akademii a 
následně bakalářské studium na Vysoké škole podnikání v Ostravě, obor založení a 
provozování malého podniku. Profesně jsem většinou pracoval na obchodních pozicích, nebo 
na úrovní středního managementu firem. 

Jak trávíte volný čas? 

Ve volném čase dávám jednoznačně přednost pěší chůzi a turistice. 

Jaké funkce nyní zastáváte, jaká je situace v zastu pitelstvu, jehož jste 
členem?   

V současné době jsem opozičním zastupitelem města Havířova, v letech 2010-2014 jsem 
zastával funkci náměstka primátora pro sociální rozvoj a v letech 2014-2016 jsem byl 
primátorem města Havířova. 

Situace v zastupitelstvu je pro nás složitá, protože současná koalice razí heslo »po nás 
potopa«. Zvlášť politika v podání sociální demokracie je úsměvná, protože funguje na principu 
»včerejší nepřítel je dnes přítel, aby zítra byl opět nepřítel«. Ne nadarmo mě vždy staří poctiví 
komunisté upozorňovali, že od socialistů můžu čekat cokoliv. Jsem rád, že v rámci naší 
stranické organizace máme jedno společné přání: porazit ČSSD a stát se hlavní levicovou silou 
na naší politické scéně. Myslím si, že ČSSD nikdy s KSČM seriózně nespolupracovala, pouze ji 
vždy a pouze využívala ke svým politickým cílům a používala vyděračské metody při 
vyjednávaní koalic podle hesla »nelíbí se vám to, tak půjdeme třeba s ODS, TOP 09, KDU–
ČSL…« Najednou se objevilo hnutí ANO a ČSSD už nemá nic pod kontrolou a není tou 
bohatou nevěstou s dlouhými bílými šaty, která si může vybírat ženicha, jak sama sebe často 
prezentuje, ale tu sukýnku musela notně zkrátit nad kolínka. A ejhle, ona to není nevěsta, ale 
holka prodejná. 

Jsem rád, že KS ČM je stabilní konzistentní politickou stranou s pev ným morálním a 
programovým základem, stranou, která nem ění své politické názory podle aktuální 
nálady a neto čí se po v ětru, jako ta pov ěstná korouhvi čka, což nám tak často p ředvádějí 
ostatní politické strany, které se řídí heslem »slíbit není h řích« . 

Co se v tomto kon čícím volebním období poda řilo?  

Podařilo se především to, že ačkoliv jsme skončili po čtrnácti letech ve vedení města v opozici, 
tak se náš klub zastupitelů nerozpadl, zůstal jednotný a silný. Jsem na to náležitě pyšný, 
protože nemám strach o životaschopnost komunistů v našem městě. Raději být hrdě se 
vztyčenou hlavou v opozici, než hrbit hřbet a zavírat oči před lumpárnami, tak jak to mistrně 
umějí lidovci. 
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S jakými prioritami jdete do voleb?  

Pro mě jako občana Moravskoslezského kraje je prioritou číslo jedna zastavení úbytku a odlivu 
obyvatelstva z našeho kraje. Pokud má být náš region životaschopný, je bezpodmínečně nutné, 
aby zde mladí lidé po vystudování nalezli adekvátní, dobře placené zaměstnání a zakládali zde 
rodiny. 

Je potřeba komplexně a dlouhodobě řešit situaci v strukturálně postižených regionech. Jestli se 
má mladý člověk v takto postiženém regionu trvale usadit, potřebuje především kvalitní, dobře 
zaplacené pracovní místo u stabilního zaměstnavatele, dostupnou kvalitní infrastrukturu a 
rozvinuté sociální služby, zdravotnictví a školství. Jednou z cest, jak zkvalitnit pracovní trh, je i 
možnost povinného zakládání a přemisťování státních úřadů do těchto regionů. Argument 
vzdálenosti neuspěje, protože s kvalitní dopravní infrastrukturou se výrazně zkracují časové 
prodlevy, které člověk běžně ztrácí v dopravní zácpě ve velkoměstě. 

Jaké máte poznatky z vaší dosavadní zastupitelské p ráce a jak by vám 
mohly pomoci v p řípadě zvolení do sn ěmovny?  

V každé politické straně jsou jak rozumní lidé, tak i kariéristé a prospěcháři. Není nic horšího 
pro občany státu, než když nejde nic rozumného a prospěšného prosadit a platí staré známé 
heslo o zabité osobní iniciativě a blbcích na vedoucích místech. Tomu jsem se vždy ve vedoucí 
pozici snažil vyhnout, protože vlastní ego člověka může zničit, stane se vůči okolí netečným s 
pocitem vlastní neomylnosti a nenahraditelnosti. Politik z jakékoliv strany si musí uvědomit, že 
slouží občanům a státu. 

Popus ťte uzdu fantazii, jak by podle vašich p ředstav m ěla republika vypadat 
v příštích čtyřech letech, abyste byl spokojen?  

Aby ob čan kdekoliv na sv ětě, když bude ukazovat pas nebo jiný 
doklad totožnosti, byl hrdý na svou vlast a na to, že je Čech. 

Jiří NUSSBERGER, Haló noviny 

 

 

 
Názor občana 
  
V minulosti pravicové strany razily heslo "Stát je špatný hospodář a proto podniky je nutno 
převést do soukromých rukou". Nyní jsme svědky této nerozumné politiky. Stát má nyní OKD 
zachraňovat! Obdobné je to v řadě jiných podniků jako Tatrovka a řada dalších, kde je stát 
ponechal napospas tržní ekonomice. 
 
Doteď vládnoucí politici říkali: „Stát je špatný hospodář“. Ale OKD na mizinu přivedl soukromý 
prospěchář. Nyní titíž chtějí, aby se stát vůči OKD  zachoval jako záchranář.  Přiznali svou 
prohru. Stát již není špatný hospodá ř. 
 
 
Ing.František JASIOK 
bývalý havířovský zastupitel za KSČM 
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Občané by měli více rozhodovat sami  
Mnoha lidem připadá, že se o ně představitelé politických stran a hnutí perou jen před volbami. 
Pak zasednou do poslaneckých a vládních lavic a už se o názory občanů do další předvolební 
kampaně nezajímají. Něco na tom bude. Většina politiků totiž už od roku 1993, kdy vznikla 
Česká republika, odmítá naplnit jeden z článků Ústavy. Ten předpokládá přijetí zákona o 
obecném referendu. Komunisté tvrdohlavě předkládají jeden návrh zákona za druhým a ostatní 
je odmítají. Měli bychom proto voli čům připomínat, aby se zamysleli nad tím, kdo se bojí 
jim dát v ětší pravomoci rozhodovat o závažných otázkách . KSČM občanům věří, 
nepodceňuje jejich schopnost zvažovat různé varianty řešení a chce posílit přímou demokracii. 
Toto volební období tedy kon čí velkým dluhem v ětšiny stran a hnutí, když návrh KS ČM 
na uzákon ění obecného referenda op ět skon čil pod stolem.   

Ověřujeme si dopady zákon ů  
Konec volebního období bývá časem bilancování. Pracovala jsem ve funkci předsedkyně 
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a tak chci alespoň stručně shrnout jeho činnost. 
Uskutečnilo se celkem 60 zasedání výboru, většinou několikadenních. Zabývali jsme se 
projednáváním zákonů před druhým čtením a u těch závažnějších jsme pořádali semináře či 
konference i k jejich přípravě. Novinkou tohoto volebního období je stanovení garančních 
výborů. Před třetím čtením projednávají všechny pozměňovací návrhy, které se k zákonu 
shromáždily, a dávají k nim stanoviska pro hlasování sněmovny. Občas to představovalo 
několikahodinový maratón, protože třeba k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo novele 
stavebního zákona se jich sešly stovky. Výbor rovněž projednává návrh státního rozpočtu 
některých kapitol, například ministerstva pro místní rozvoj, a státní závěrečný účet. Zabýváme 
se návrhy rozpočtu a poté účetní závěrkou Státního fondu rozvoje bydlení za jednotlivé roky. 
Probírali jsme informace o čerpání prostředků z evropských fondů a řadu dalších zpráv. Ještě 
alespoň zmíním činnost tří podvýborů, a to pro bytovou politiku, pro cestovní ruch a pro 
veřejnou správu a e-government (elektronizace výkonu veřejné správy).  

Za důležité považuji to, aby výbor neposuzoval návrhy zákonů „od zeleného stolu“. Je třeba si 
ověřovat jejich možné dopady přímo v praxi. Proto jsme uskutečnili několik výjezdních zasedání 
v krajích, kde jsme debatovali s hejtmany, radami krajů, primátory a starosty. Jako jeden z 
nejpřínosnějších výjezdů hodnotili členové výboru ten, který se před loňskými krajskými volbami 
uskutečnil právě v Moravskoslezském kraji. Josef Babka a další představitelé KSČM v 
tehdejším vedení otevřeně informovali o problémech kraje, měst a obcí. Velmi si vážím toho, že 
mě obyvatelé Havířova opět zvolili do zastupitelstva našeho statutárního města. Pomáhá mi to i 
v poslanecké práci, protože mám tak říkajíc z první ruky, co obyvatele i zastupitele trápí a kde 
by i zákonodárci mohli pomoci.  

Spory ministerstev a sociální bydlení  
Neshody mezi ministerstvy práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj způsobily, že z priorit 
vlády na konci volebního období vypadl zákon o sociálním bydlení a sněmovna ho už 
neprojednala. Patřím mezi zastánce širšího pojetí zákona. Je jistě důležité řešit situaci těch 
nejpotřebnějších v aktuální bytové nouzi. Ale je také zapotřebí jí předcházet. Skutečností se 
stává, že lidé s průměrným platem už na byt v řadě měst nedosáhnou. Ani v době, kdy se 
ekonomice daří, platy nerostou tak rychle jako ceny bytů, zejména těch nových. Prudce se 
zvyšují i nájmy tam, kde mohou lidé najít lépe placenou práci. Situace zejména mladých rodin a 
seniorů se tak dramatizuje. Trh nevyřešil nedostatek menších bytů. Kritizovala jsem, že už řadu 
let Státní fond rozvoje bydlení neotevřel program podpory družstevní výstavby. I to by pomohlo. 
Bohatí developeři by si měli uvědomit, že lidé nepotřebují jen luxusní byty. Nebo právě jejich 
touha po vysokých ziscích vadí v přijetí účinných nástrojů pro uspokojování bytových potřeb 
nejen těch nejchudších, ale i těch s průměrnými a podprůměrnými příjmy? Diskuse nad 
podobou zákona by se neměly vléct roky, ale konečně by se měl schválit. KSČM bude v 
nadcházejícím volebním období podporovat rychlé p řijetí zákona o sociálním bydlení a 
další zákony pot řebné pro v ětšinu obyvatel.  

Milada HALÍKOVÁ, poslankyně  
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Změna v Klubu zastupitelů KSČM Havířov 

 
 

Dne  25. září 2017 složil slib zastupitele nový člen Klubu zastupitelů za KSČM  
Ing. Vladimír Slížek,  56 let, který nahradil odstupující zastupitelku Alici 
Kristlíkovou (Hegyi), která se odstěhovala mimo Havířov. 

 

 
 

IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  2200..  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  
MMĚĚSSTTAA  HHAAVVÍÍŘŘOOVVAA  DDNNEE  2255..  99..  22001177 

 
Z celkem 63 projednávaných bod ů byly nejzásadn ější ty, které se zabývaly prodejem 
pozemk ů v průmyslové zón ě bývalého areálu Dolu Dukla, snížením základního jm ění 
ČSAD Havířov a.s. a neod ůvodn ěným odvoláním ředitelky Santé a zastupitelky za KS ČM 
Moniky Havlí čkové. Zastupitelé také schválili mimo řádnou dotaci ve výši 2,5 mil. korun 
havířovské nemocnici na po řízení nových p řístroj ů. Důležité dotazy ob čanů a zastupitel ů 
se probíraly také v interpelacích.  

Zastupitelé za KSČM zpochybnili záměr prodeje pozemku v areálu bývalého Dolu Dukla, který 
byl revitalizován nákladem ve výši 220 mil. Kč a měl sloužit k tvorbě nových pracovních 
příležitostí. Navrhovaný zájemce však nepředpokládá vznik nových pracovních míst, ale 
uvažuje o vybudování skladů a administrativní budovy. V budoucnosti by mohl nastat problém 
s dostupností nebo nedostatečnou kapacitou pro zájemce, který by předpokládal stovky 
zaměstnanců. Zastupitelé KSČM chtějí podpořit především tvorbu nových pracovních míst, 
nikoliv bezmyšlenkovité rozprodání areálu. Náš zastupitel také poukázal na přístup Assentalu 
(dříve RPG), který v lokalitě zvyšuje cenu pozemků a znemožňuje tím prodej případným 
investorům. 

V dalším bodě zastupitel KSČM vyjád řil nesouhlas  se snížením základního jmění u ČSAD 
Havířov a.s., které znamená pro město ztrátu více jak 15 mil. Kč,  a požadoval, aby o této 
skutečnosti proběhlo jednání s vedením ČSAD a následně bylo  informováno Zastupitelstvo 
města. 

Naši zastupitelé vyzvali primátorku, aby podala informaci z jednání s Krajským úřadem ohledně 
využití finančních prostředků ve výši více než 30 mld., které získal Moravskoslezský kraj na 
příští čtyři roky. Chceme, aby vedení města předložilo občanům, jak chce tyto finance účelně 
využít.   

Žhavé byly také interpelace občanů a následně zastupitelů, které primátorka m ěsta řádně 
nedokon čila a nedovolila tak ob čanům a zastupitel ům za KSČM vznášet další 
připomínky . Tímto porušením jednacího řádu ukázalo sou časné vedení m ěsta (ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL) svůj strach z ob čanů i KSČM.  

A že se mají čeho bát, ukázala diskuze o MRA, v souvislosti s prošetřováním veřejných 
zakázek na MRA, které trvá již více jak dva roky.  Předseda Klubu zastupitelů za KSČM Ing. 
Heczko předložil zastupitelstvu k hlasování návrh, který by ukládal primátorce požádat Státní 
zastupitelství v Ostravě o informaci, v jakém stádiu se vyšetřování nachází. K našemu velkému 
překvapení tento návrh nebyl přijat. Domníváme se, že současné vedení m ěsta tak nemá 
zájem o řádné prošet ření a potrestání viník ů předražených zakázek na MRA  a navíc 
podezřelé osoby opět zastávají další funkce v městských společnostech. 
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V souvislosti s kauzou MRA je zarážející, že současné vedení města oddalovalo vyčíslení 
škody, které si vyžádala Policie ČR. Podle našich informací,  byla opět Městské realitní 
agentuře oddálena splatnost pokuty ve výši 1,5 mil. vůči Statutárnímu městu Havířov.  

V následujících interpelacích se dotazoval opět Ing. Gongol. Předmětem dotazů byla 
rekonstrukce vlakového nádraží, na které KSČM apeluje. Dotaz byl směřován také na opravy 
městských laviček, o které se KSČM  v minulém roce zasadila, a chce, aby v nich město 
pokračovalo. Ing. Gongol již po čtvrté vznesl rovněž dotaz k výměně oken v bytech MRA, a to 
na cenu oken v jednotlivých etapách. Bohužel, ani počtvrté nedostal odpověď. Má snad vedení 
města důvod skrývat jejich skute čnou cenu? 

Občan Havířova kritizoval současný stav oprav komunikací ve městě a značnou 
nekoordinovanost.   

Interpelace byly přestávkou přerušeny a měly pokračovat na konci jednání zastupitelstva. To 
ještě zastupitelé za KSČM nevěděli, že jim bude znemožněno později vystoupit. 

Posledním bodem programu byla písemnost, resp. dopis zaměstnanců Santé adresovaná 
Zastupitelstvu města Havířova. Zastupitelé za KSČM a zaměstnanci příspěvkové organizace 
Santé, která poskytuje péči osobám s mentálním postižením, vyjádřili svůj nesouhlas 
s odvoláním ředitelky Moniky Havlíčkové Radou města Havířova.  

Zaměstnanci i zastupitelé za KSČM chtějí znát důvod odvolání, který jim doposud nebyl sdělen. 
Náš návrh na zrušení části usnesení rady města o odvolání ředitelky nebyl díky hlasům 
zastupitelů současné koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválen. Vypadá to, že pozice ředitelky 
Santé je připravená opět pro osoby spojené se současnou koalicí.  
 
Klub zastupitelů za KSČM 
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Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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