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Nesplnitelné sliby a nesmyslná hesla od nás neuslyšíte
S komunálními volbami začnou havířovským éterem lítat různé volební slogany, silná hesla a rozsáhlé
nereálné sliby. My touto cestou rozhodně nepůjdeme. Je zcela samozřejmé a logické, že podpora rodin
s dětmi, podpora podnikání, oprava domů, chodníků a veřejného prostranství by měla být běžnou věcí
a ne volebním slibem, který bude napsán velkým písmem na plakátech.
A proto, milí spoluobčané, od nás uslyšíte pouze to, co je konkrétní, reálné, za čím si stojíme a co
opravdu budeme schopni zrealizovat. Tak tedy:
1. Výkon volených funkcí nemá sloužit osobnímu prospěchu a má být transparentní
Každý zastupitel ze strany TOP 09 zvolený do zastupitelstva Havířova zveřejní oficiální
prohlášení o majetku. Stejný krok učiní i po skončení jeho mandátu, aby nevznikly pochybnosti
o tom, jestli za dobu trvání mandátu „zbohatl“. Nebude se jednat o gesto, jaké jsme viděli na

parlamentní úrovni. Toto prohlášení nebude ležet v nějakém šuplíku kdesi u právníků, ale bude
přístupné na internetových stránkách.
2. Maximální úsilí o zajištění klidného bydlení
Podmínky pro klidný život občanů Havířova v některých lokalitách (určité části Šumbarku,
Suché i Podlesí) se v poslední době výrazně zhoršily. Opláštěním budov, rekonstrukcemi
náměstí a chodníků se zkrášlí pocitový vjem. Je však nutno podotknout, že je třeba pohlédnout i
pod plášť, kde realita je zcela jiná. Budeme se aktivně přičiňovat o to, aby obyvatelé Havířova
bydleli v bezpečném městě, přičemž zvláštní důraz je třeba klást na starší spoluobčany a děti.
3. Budeme chtít odpolitizovat a zefektivnit činnost městských organizací
Statutární orgány a dozorčí rady městských firem (HTS, Technické služby, MRA apod.) jsou
obsazeny politickými funkcionáři, kteří pobírají z městského rozpočtu nemalé odměny za toto
členství, aniž by měli profesně co dočinění s činnostmi těchto společností a byli pro ně
přínosem. Tyto trafiky budeme chtít zrušit, počet členů výrazně omezit a dosadit apolitickými
odborníky z jednotlivých oblastí tak, aby se činnost firem zlepšila ku prospěchu občanů
Havířova.
4. Budeme požadovat vyřešení causy vlakové nádraží
Neskutečně dlouhou dobu se řeší, jak to bude se slavným vlakovým nádražím, aniž by někdo
vzal v potaz zájmy obyčejného občana. Jednotlivé lobbistické skupiny se mezi sebou přou a
předhánějí, čí varianta je lepší. Situace se mění každým týdnem, jednou je nádraží památka, pak
zase ne, pak je památkou i socha a dům vedle a pak zase ne. Levnější varianta střídá dražší a
dražší zase tu levnější. Nikdo nedokáže na sebe vzít odpovědnost a definitivně rozhodnout tak,
aby se běžný občan Havířova nemusel stydět a bát jít na nádraží a aby mohl normálně u nádraží
zaparkovat. Bohužel opět ekonomicko-politický lobbing firem a politiků vítězí nad zájmy
obyčejného člověka.
5. 15 % na charitu
Získají-li členové TOP 09 placenou funkci na základě volebního výsledku, zavazují se 15 %
z těchto příjmů věnovat na charitativní účely ve prospěch havířovských obecně prospěšných
organizací (školská zařízení, sportovní oddíly, občanská sdružení, kulturní zařízení…….)
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