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Červen
1.6.
Děti slavily svůj svátek
dva dny a na několika
místech. Už poslední
květnové odpoledne před
OD Elan byla připravena
dětská show plná písniček, pohádek, tanečních
vystoupení
a soutěží
v podání loutkoherecké
skupiny České televize
Praha.
Dětem,
které
zaplnily prostor před
obchodním domem, se
program moc líbil.
Největší oslava však na děti čekala na zrekonstruovaném
letním koupališti Šárka, jehož slavnostní otevření za účasti
primátorky města PaedDr. Milady Halíkové, náměstků
Ing. Eduarda Heczka, PaedDr. Svatopluka Nováka a Martina
Balšána, tajemníka Magistrátu Ing. Milana Menšíka, a také
předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra
Zaorálka a vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj
Vítězslava Zamarského a dalších, bylo naplánováno na den,
kdy děti měly svůj svátek. Právě pro ně je totiž nový
nerezový bazén s řadou vodních atrakcí určen. Slunný den
na koupališti dětem zpestřili klauni, mažoretky Kala z MKS
Havířov, akvabely z Olomouce, havířovské taneční soubory
a různé soutěže se spoustou sladkých odměn a dárků.

•

Předseda poslanecké
sněmovny
Lubomír
Zaorálek si areál letního
koupaliště prohlédl nejen
pozemní
cestou,
ale
i z vrtulníku.
Zástupy
nadšených dětí se zatím
mohly na nový bazén jen
dívat, vpuštěny do něj
byly až po slavnostním
zahájení.
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Zábavné odpoledne ke svátku dětí na nově zrekonstruovaném
koupališti Šárka.
1.-3.6.
Třídenní prezentaci svého umění a techniky připravili pro
havířovské děti k jejich svátku místní policisté, strážníci,
hasiči, záchranáři a vodní záchranáři. Do areálu městské
policie a sousedící hasičské zbrojnice přišlo v průběhu
těchto tří dnů 1376 dětí snad ze všech havířovských
základních škol. Školáci si mohli vyzkoušet téměř všechno,
na co si jen vzpomněli. Nejoblíbenější bylo vytahování do
výšky na laně uvázaném pod vysokozdvižnou plošinou,
stříhání vraků aut hydraulickými nůžkami, ukázka výcviku
policejních psů a výbava zásahových vozidel. Zdravotníci
dětem vysvětlili, jak pomáhají zraněným a vážně
nemocným, policisté dětem půjčovali neprůstřelné vesty
a strážníci ukázali služební kola a zbraně. Tato tradiční akce
místních záchranářů a policistů je zároveň součástí prevence
před dětskými úrazy nebo kriminalitou.
1.6.
První červnový den začala ve Výstavní síni Viléma
Wünscheho prezentace ilustrací dětských knížek pod
názvem Nejkrásnější dětem. Tato populární oblíbená
a pravidelná výstava ilustrací dětských knížek se těšila
velkému zájmu z řad dětí i dospělých. Expozice nabídla
široký výběr z tvorby členů Klubu ilustrátorů dětské knihy.
Prezentovány byly díla Gabriela Filcíka, Olgy Franzové,
Zdeňky Krejčové, Josefa Kremláčka, Olgy Tesařové
a Lenky Vybíralové.
5.6.
Už poněkolikáté uspořádal SK Peloton Havířov cyklistické
závody pro děti v parku pod kulturním domem Leoše
Janáčka. Děti ve věku od pěti do čtrnácti let neodradil ani
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• • • Totálně opilého
osmáka museli 2. června
křísit ve třídě Základní
školy na Školní ulici
v Havířově – Šumbarku.
Jak
se
prokázalo
vyšetřováním,
alkohol
donesl do školy jiný žák
a skupina
školáků
o přestávce degustovala
tak, až jeden z nich kvůli
těžké opilosti upadl do
bezvědomí a ve stavu
ohrožení
života
jej
odvezla záchranka. Celý
případ bude mít dohru
především pro rodiče.
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vytrvalý déšť. Startujících dětí, kvůli počasí, bylo tentokrát
o něco méně, ale ty, které přišly a projely si trať, určitě
trochu promočení nelitovaly, protože na ně v cíli čekaly
lákavé ceny.
8.6.
Vesmírný úkaz, přechod planety Venuše přes Slunce si
málokdo nechal ujít. Mladí hvězdáři z klubu astronomů
umístili své pozorovací stanoviště před Dům kultury Leoše
Janáčka a lidé se mohli proti Slunci dívat skrz hvězdářský
dalekohled, který byl opatřen tmavým filtrem. Pomocí
dalšího přístroje se obraz planety před Sluncem přenášel na
bílý papír. Dalším bezpečným způsobem pozorování bylo
sledovat zajímavý jev pomocí silných svařovacích sklíček.
K dispozici byla odborná literatura.
9.6.
Stanice mladých techniků připravila na Náměstí Republiky
ekologickou akci Den papíru. Děti se zájmem o ekologii
a výtvarné techniky přišly se svými učiteli a přinesly vtipné
výrobky z odpadového papíru, které vyrobily v hodinách
výtvarné výchovy. Jejich díla byla zařazena do výtvarné
soutěže. Z přinesených krabic a odpadového papíru děti
vytvořily vláček, který měl rekordních 96 vagonů a rozjel se
kolem náměstí. Děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na
kole, zadovádět si na skákacím hradě a zazpívat si na
mikrofon jako pravá superstar.
Výsledky výtvarné soutěže: mezi mladšími žáky zvítězili
společně zástupci ZŠ Marie Kudeříkové a ZŠ Gen. Svobody,
druhá byla školní družina Moravská a třetí ZVŠ Mánesova.
V kategorii starších žáků byla na prvním místě ZŠ Moravská
a druhá ZŠ M. Pujmanové.
11.-12.6.
První volby do Evropského parlamentu. V těchto dnech se
ve volebních místnostech rozhodne o 24 českých zástupcích
mezi 732 evropskými poslanci. O přízeň voličů v prvních
eurovolbách se v Česku uchází 808 kandidátů. Na
31 kandidátkách je vyslalo 37 politických stran a hnutí.
Poslanci, kteří budou letos zvoleni, mají příštích pět let
spolurozhodovat o naprosto nové většině evropské
legislativy, která bude v celé unii platit přímo, nebo bude
přenášena do národních právních řádů. Tedy evropské právo
je nadřazeno národním právům a co se v Evropě rozhodne,
bude platit i u nás.
11.6.
Z celostátního finále soutěže druhých až pátých ročníků
základních škol zvané KINDERIÁDA, které se konalo
v Praze na stadionu E. Rošického, přivezli atleti ze ZŠ
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•

Podobný úkaz byl na
obloze k vidění naposledy
před 122 lety. Planeta
Venuše se dotkla okraje
disku slunečního kotouče
v 7,20 hodin, uprostřed se
ocitla v 10,22
hodin
a svou pouť přes Slunce
ukončila ve 13,23 hodin.
Tento jedinečný úkaz se
bude opakovat až v roce
2012.

•

Výsledky voleb do
Evropského parlamentu
najdete na straně 12 a 13
tohoto dokumentu.

• Vyhranou prémii škola
investuje do sportovního
náčiní, nových dresů
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Kudeříkové stříbrnou medaili. Tímto skvělým výkonem si
žáci vysloužili finanční prémii 100 tisíc korun od společnosti
Ferrero Česká, kterou jim osobně předala Jarmila
Kratochvílová.
Za každé družstvo závodilo osm žáků. To naše bylo ve
složení Karolína Kozlová, Adam Kušmider, Gabriela
Čuntová, Martin Bambušek, Veronika Kustvánová, Jan
Herec, Jana Paríšková a Ondřej Vnenk – vždy po jedné
dívce a jednom chlapci z druhého až pátého ročníku. Tyto
mladé atlety na soutěž připravily trenérky Věra Czyžová,
Iveta Bušková a Jana Kopecká. Žáci závodili v běhu na
60 metrů, skoku z místa, skoku dalekém a štafetě na 4x60
metrů. V konkurenci 41 družstev z celé republiky na naše
atlety stačili pouze závodníci ze ZŠ Václavkovy z Mladé
Boleslavi.

a elektronického ukazatele skóre do tělocvičny.

11.6.
Ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion byla slavnostně
zahájena výstava Knoflíky a perličky. Základem expozice
jsou nejhodnotnější kousky se sbírky Christy Petráškové,
která jich vlastní neuvěřitelných padesát tisíc. V Havířově
jich je k vidění samozřejmě jen část. Výstavu doplňuje také
sbírka pozoruhodných knoflíků havířovského sběratele
kuriozit a výtvarníka Vladimíra Chlebuše. Kromě těchto
knoflíků výstava přibližuje výrobní technologii skleněných
knoflíků a perlí v severočeském regionu. Součástí zajímavé
expozice jsou pracovní nástroje, pomůcky a materiály
používané při jejich výrobě.
Výstava je doplněna
několika kusy dobových
oděvů
a
nejvíc
obdivované jsou určitě
knoflíkové
šaty
několikanásobné
Zlaté
slavice Lucie Bílé.

11.-12.6.
Čtvrtý ročník festivalu Inkubátor neproběhl tak jako
v ročnících předchozích, na území našeho města, ale
přestěhoval se na fotbalové hřiště do Horní Suché, takže
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•

Součástí festivalu bylo
i
finále
dlouhodobé
postupové
soutěže
amatérských
kapel
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festival nebyl z důvodu nočního klidu časově omezený
a vznikl také prostor na stanové městečko pro přespolní
návštěvníky. Hlavní hvězdou festivalu byla špička současné
české scény – kapela Support Lesbiens. Dále vystoupily
skupiny Wohnout, -123 min, Ready Kirken, Anna K., Yo Yo
band a další.
Počasí festivalu příliš nepřálo a hned v pátek po vydatném
lijáku vznikla pod pódiem i kolem okolních stánků bahnitá
čvachtanice. Ta ale dvěma tisícovkám hudbymilovným účastníkům festivalu příliš nevadila, atmosféra
byla skvělá a čtvrtý ročník Inkubátoru se vydařil.

Berentzen Líheň 2004.
O vítězi
rozhodovali
svými
hlasy
diváci.
Z celkového prvenství se
radovala
ostravskohavířovská
kapela
4 dohody.

Anna K. s kapelou na festivalovém pódiu.
11.6.
V pekárně Semag v centru města došlo k nepříjemné
události. Jedna z pekařek strčila ruku do stroje, kterým se
připravuje těsto pro výrobu dalamánků. Prsty jí zajely mezi
válce, ruka nešla ven a stroj nechtěl povolit. Na místo byla
okamžitě přivolána záchranka a museli vyrazit i hasiči, kteří
nakonec použili na stroj elektrickou rozbrušovačku. Snažili
se rozbrousit hřídele válců a museli volat posilu z Karviné,
aby nakonec řezali dvěma rozbrušovačkami najednou.
Pekařčinu ruku se však hasičům podařilo vyprostit až po
půldruhé hodině namáhavé práce v teple provozu pekárny.
15.6.
Žákyně ZŠ K. Světlé z Havířova, Nikol Heinzlová, vyhrála
soutěž M. Palase a získala cenu za kamarádství. Tu pak
převzala v doprovodu své učitelky Leony Novákové, která
stejnou cenu získala v loňském roce, v Kongresovém centru
v Praze.
Cenu Martina Palase nazvanou podle žáka s Downovým
syndromem, který se jako jeden z prvních začal učit
v pražské základní škole společně se zdravými dětmi,
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•

Pekařku po vyproštění
převezli na chirurgii
a naštěstí zranění nebylo
zlé a bylo kvalifikováno
jako středně těžké.
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uděluje už šestým rokem občanské sdružení Rytmus
společně s pražským Speciálně pedagogickým centrem
Vertikála. V předchozích pěti letech bylo udělení ceny
zaměřeno na oceňování pedagogů a letos byla cena
orientována na integraci zdravotně postižených očima dětí.
Nikol popisovala své kamarádství a schopnost vcítit se do
potřeb postižené spolužačky Veroniky, které se věnuje i ve
volných chvílích.
16.6.
Budoucí dominanta havířovského náměstí, devítimetrová
brána s kyvadlem a vodním proudem, ještě nestojí. Umělci
Stefan Milkov a Karel Holub z Prahy měli převzít staveniště,
ale zdálo se jim, že se naklání a není nachystané tak, jak
požadovali.
Umělecké dílo v hodnotě převyšující 5 milionů korun bylo
vybráno ve veřejné soutěži, do které byla zapojena také
veřejnost prostřednictvím ankety. Výjimečně se při této
zakázce vyplácejí peníze v zálohách, protože umělci nemají
vlastní prostředky na realizaci celého díla. Do případu
vstoupili právníci obou stran, tak doufejme, že se dohodnou
a dílo, největší socha ve střední Evropě, bude brzo ozdobou
náměstí.
16.6.
Po deváté hodině byl policii ohlášen nález podezřelého
kufříku ležícího pod zaparkovanou modrou škodovkou
stodvacítkou v Šumbarku na Školní ulici. Pyrotechnici
z olomoucké základny přijeli chvíli před polednem a do té
doby byl prostor kolem auta uzavřen. Nejprve auto obešel
služební pes, který však nesignalizoval žádnou trhavinu
a potom policejní specialista v ochranném skafandru kufřík
opatrně odnesl k pancéřovanému kontejneru na přívěsném
vozíku. Pyrotechnici na louce u Hřbitovní ulice kufřík
prověřili rentgenem a když zjistili, že uvnitř nic není,
otevřeli ho. Tím celá akce skončila, ale tato nejpřísnější
opatření jsou vždy nutná.

17.6.
Český rozhlas Ostrava v letošním roce oslavuje 75. výročí
zahájení rozhlasového vysílání v Moravskoslezském kraji.
K tomuto jubileu se uskutečnil v Domě kultury Leoše
Janáčka slavnostní koncert, na kterém za doprovodu
bývalých členů Ostravského rozhlasového orchestru
vystoupili Marie Rotrová, Věra Špinarová, Jaroslav
Wykrent, Petr Novák a další sólisté.
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Hvězdy a sólisté
finálové děkovačce.

18.6.
Ekologické soutěže s názvem Ekolympiáda se zúčastnili
školáci z Havířova a dalších měst Moravskoslezského kraje.
Akci pořádala Městská knihovna a ekologicky zaměřené
Občanské sdružení Lučina. Program byl složený s různých
vědomostních soutěží na ekologické téma, přednášky
o meandrech řeky Lučiny či o chráněných územích v rámci
sítě Natura 2000.
19.6.
Druhý ročník mírně recesní akce aneb Klobásový festival
proběhl na fotbalovém stadionu v Horní Suché. Netradičním
disciplínám v přetahování lanem, pití piva a pojídání párků
na čas, přihlížely přes dva tisíce zájemců a o soutěžící
nebyla nouze. Šest výrobců soutěžilo v anketě návštěvníků
o tu úplně nejchutnější klobásku. Festival provázela skvělá
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při

•

Tato akce byla
pořádána již řadu let pod
názvem
Baterkiáda,
protože její součástí je
také sběr starých baterií.

• • •

Magistrátní
úředníci si uspořádali
druhý ročník branně
orientační soutěže s řadou
fyzických i duševních
úkolů Rallye Kulička.

Kronika města Havířova
atmosféra, ke které přispěli hosté Pavel Dobeš s Tomášem
Kotrbou a Elvis Presley Revival Band. Fanoušci fotbalu
měli možnost sledovat utkání ME Česko – Holandsko na
velkoplošné projekci.
20.-21.6.
Vytrvalý déšť o víkendu zvedal hladiny řek v celém regionu,
a protože přišel po týdnu plném přeháněk, lidé se začali
obávat nových povodní a vylití řek a potoků. Na žádném
toku v blízkosti Havířova, tedy Lučině, Sušánce nebo
Stonávce, nemusel být vyhlášen žádný povodňový stupeň.
Podstatnou část přítoku zadržely přehradní nádrže v Těrlicku
a nad Žermanicemi. Vodohospodáři uklidňovali, že srážky
v Beskydech byly sice větší než v jiných lokalitách, ale že se
jedná jen o takzvanou třicetidenní vodu, tedy nic
mimořádného. Jediné škody byly na vyvrácených stromech.
Několik jich spadlo do koryta řeky Lučiny, kde stromy
ucpaly chráněné meandry.
24.6.
Nejmladší a současně největší základní škola v Havířově na
ul. Moravská slavila deset let své existence. Oslavy vrcholily
slavnostní akademií v Kulturním domě Petra Bezruče.
Program byl velmi pestrý, ale právě ve finále akademie
mohlo dojít k neštěstí, protože se pod účinkujícími dětmi
začalo bortit jeviště nedávno rekonstruovaného kulturního
domu.
Kulturní dům postavený v roce 1961 je půldruhého roku po
celkové opravě, která město stála 125 miliónů korun. Při
rekonstrukci bylo rozebráno celé jeviště a postaveno nové,
ovšem na původní nosné konstrukci. Bude zpracován
znalecký posudek a ten bude rozhodující pro uznání
reklamace odvedené práce při rekonstrukci.

• Při slavnostní akademii
k desátému
výročí
založení ZŠ ul. Moravská
se pod účinkujícími dětmi
bortilo jeviště KDPB.

25.6.
Vedoucí pošty v Prostřední Suché obdržela dopis od
vyděrače, ve kterém pod hrozbou použití trhaviny požadoval
sto tisíc korun. Vedoucí pošty informovala policii, která
objekt vyklidila a nechala jej prohledat cvičeným psem.
Žádná trhavina nalezena nebyla a vyděrač se už neozval.
25.6.
Na konci školního roku připravilo město a MKS ve
Společenském domě dva dvouhodinové kulturní programy
jako rozloučení s letošními deváťáky. Zúčastnilo se jich asi
960 žáků ze 43 tříd a 17 škol. Mládež dokázaly pobavit
bohumínské taneční soubory Radost a Impuls. Na druhé
straně k mladým zpěvákům, kteří interpretovali písně ze
známých českých muzikálů, deváťáci přívětiví nebyli
a vykřikovali „Už ne!“. Mnozí se skutečně bavili a veselili
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Krásně prožité chvíle
prázdnin žákům popřála
také primátorka města
PaedDr. Milada Halíková
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i z toho, že prázdniny jsou za dveřmi.

29.6.
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho byl slavnostně zahájen
již čtvrtý ročník Havířovského výtvarného salonu. Po dvou
letech se tentokrát prezentuje šedesát místních výtvarníků.
Vedle maleb, kreseb a grafiky jsou k vidění také keramická
díla, sochy a fotografie. Výstava se setkává s obrovským
zájmem uměnímilovné veřejnosti, což bylo zřejmé už
z přeplněné výstavní síně při slavnostním zahájení výstavy.

Sport:
23.-27.6.
proběhlo v bulharské Sofii 5. Mistrovství světa v estetické
skupinové gymnastice. Závodnice Sokola Havířov pod
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•

Protože
taková
výprava je finančně velmi
náročná, poskytlo město
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vedením trenérky Aleny Přehnilové vybojovaly skvělé osmé
místo. Na Mistrovství světa byly vesměs národní týmy
a naše závodnice tam byly za malou školu, kde mají
omezené možnosti k tréninku. O to víc byl cenný jejich
úspěch. Děvčata Lucie Vojtíšková, Eva Kostovčíková,
Lenka Votrubová, Barbora Kadlčíková, Radka Přehnilová,
Kateřina Lužná a Radka Dudková zdatně konkurovaly
Finkám, které jsou světovou extratřídou.

a kraj závodnicím na tuto
akci grant.

26.-27.6.
Mistrovský titul České republiky vybojovali starší žáci
Ragbyového klubu Havířov v utkání na domácí půdě. Druhý
titul mistrů ČR 2004 získali také muži RC Havířov na
mistrovství ČR v Ragby o sedmi hráčích. Toto mistrovství
pořádal RC Říčany.

•

Na mezinárodním turnaji v rakouském Mödlingu
reprezentant SKV Baník Havířov Tomáš Matykiewicz
zvítězil v kategorii do 105 kg a vybojoval letenku do Atén,
kde bude hájit české barvy v soutěži vzpěračů na letních
olympijských hrách.

•

Blanka Žáková ze Sportovního klubu moderní
gymnastiky Havířov zvítězila v nejmladší kategorii (ročníky
94-95) na pohárovém závodu Sokolské Brno 2004. Barbora
Kundelová vybojovala bronz.
Tereza Onderková ze stejného klubu zvítězila na pátém
ročníku Slavoj VUK keramika pohár v Plzni v závodě
starších nadějí (ročníky 92-93). Pěkného úspěchu v kategorii
mladších nadějí dosáhla Markéta Klusová ziskem bronzové
medaile.

•

Starší žáci FK Havířov po třech dnech tvrdých bojů
zvítězili na silně obsazeném turnaji ve Francii. Vedle
celkového prvenství si odvezli cenu za nejlepší útok a Karol
Koler byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Zajímavosti měsíce:
•

Havířov je zatím jediným městem z bývalého
karvinského okresu, které dosud nezačalo s privatizací bytů.
Některý z téměř osmi tisíc bytů, jež jsou pod správou
Městské realitní agentury lze prozatím získat pouze
z pořadníku nebo v obálkové soutěži po neplatičích. Radní
však počítají s privatizací části bytového fondu
a v současnosti se zpracovává koncepce bydlení ve městě, na
jejímž základě by mělo být zřejmé, kolik bytů, v kterých
lokalitách a za jakých podmínek bude město současným
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K akutním
zásahům proti bodavému
hmyzu
už
nemusí
vyjíždět jen profesionální
hasiči, ale vypomohou
jim i jejich dobrovolní
kolegové.
Hasiči
z jednotky Havířov –
Město už jsou na takové
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nájemníkům nabízet.

• Policie vyšetřuje podezření na úplatkářství.
Sedmadvacetiletý Milan Šopor měl potíže s výměnou bytu
a na další schůzku s úředníkem Městské realitní kanceláře
Ivanem Lucákem si vzal magnetofon a tajně natáčel. Pan
Lucák slíbil vyřízení záležitosti a řekl si o třicet tisíc korun.
Milan Šopor s nahrávkou z jednání zamířil rovnou na policii
a pásek jí předal. Ivan Lucák tvrdí, že se tyto informace
nezakládají na pravdě a ostatní členové městské bytové
komise se od této kauzy distancovali.

výjezdy taky připraveni,
několik
hasičů
bylo
proškoleno a mají ve
výbavě ochrannou kuklu,
oblek
a
ekologické
prostředky
k likvidaci
hmyzu. Zásahy jsou
nutné v případě, kdy
hrozí akutní nebezpečí, že
včely, vosy nebo sršni
můžou napadnout lidi.

•

• • •

• Řadu výhrad ke způsobu, jakým nový ředitel nemocnice

•

Veškeré avizované snahy náměstka primátorky Eduarda
Heczka o ušetření každé koruny při koupi fotbalového
stadionu Indiánů v Havířově – Prostřední Suché vzaly
definitivně za své. Nově vyhlášená obálková soutěž měla
totiž minimální požadovanou částku o dvě stě tisíc vyšší, než
byla posledně licitovaná cena na závěrečné dražbě. Heczko
na ní odmítl stadion za čtyři miliony koupit, ač na to měl
mandát. Díky tomu bude muset radnice vytáhnout v případě
úspěchu z pokladny mnohem více financí. Ty měly přitom
sloužit na nutné opravy. Navíc už město nemá jistotu, že
uspěje, protože musí proplout nástrahami obálkové metody,
která následuje. Objevil se další zájemce, který má o stadion
vážný zájem a zapojil se do soutěže. Zastupitelstvo i přes
výtky dává městu pravomoc stadion koupit. Město může jít
až na původní cenu 7,2 milionů korun. Po vyhodnocení
nabídek však stadion získala pražská obchodní firma
Renomé export, která má ve své náplni také provozování
čerpacích stanic s palivy a mazivy nebo jejich výrobu
a zpracování. Firma nabídla radnici spolupráci a snaží se
uklidnit fotbalisty, že se na stadionu fotbal hrát nepřestane.

s poliklinikou uzdravuje její ekonomiku, mají někteří
zaměstnanci tohoto zařízení. Obsáhlý materiál, který
zpracovali někteří lékaři a sestry v nemocnici, a který
adresovali Krajskému úřadu MS kraje, kritizuje úsporná
opatření, jež mají vést ke zlepšení ekonomické situace
v nemocnici. Jejího ředitele Juraje Chomiče, který na
začátku letošního roku vystřídal v této funkci odvolaného
Pavla Holuba, někteří lékaři a sestry viní z nešetrných
zásahů do lékařské péče, po nichž je ohroženo zdraví
pacientů. Údaje, na jejichž základě se hospodaření
nemocnice zlepšuje, jsou podle některých zdravotníků
zkreslené a nic nevypovídají o tom, za jakou cenu jich
vedení nemocnice docílilo. Náměstek hejtmana MS kraje Jiří
Carbol uvedl, že po seznámení s potřebnými fakty se bude
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Amerika se
velkolepým
pohřbem
rozloučila
s bývalým
prezidentem Ronaldem
Reaganem, který byl
prvním mužem USA
v letech 1981 až 1989.

Ředitel
Chomič
považuje kritiku svých
rozhodnutí, která zatím
vedou ke zlepšování
hospodářského výsledku
nemocnice, za projevy
nespokojenosti těch osob,
které se nesmířily se
změnami
v nemocnici
a věří, že je stále dost
těch, kteří si změnu přáli.

•

Dlouho připravovaný
a očekávaný
převod
nemocnic na akciové
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případem zabývat.
Valná část primářského sboru vyjádřila nesouhlas s tím, že
nový ředitel šetří na nesprávných místech a od kritického
materiálu se zaslaným prohlášením distancovali.

• I přes stížnosti a nesouhlas občanů rozhodlo vedení
města začít s výstavbou psího útulku v Havířově –
Prostřední Suché co nejdříve. Na toulavé psy se musí
pohlížet jako na věc nalezenou a podle zákona se musí o ni
město postarat. Správně užívejme termín zvířecí útulek,
protože se nejedná jen o psy, ale i o další živočichy. Nový
objekt by měl mít i terárium, jelikož se už řešil případ
zatoulaného hada.
Začne se zpracovávat studie zástavby. Magistrát počítá se
státní dotací pět miliónů korun.

společnosti krajští zastupitelé neschválili. Devět
nemocnic, které spravuje
kraj tak zatím zůstane ve
stávající
příspěvkové
formě.

•

Nadále je středem zájmu dění okolo podnikatele Petra
Kellovského. V havířovské ODS se objevily návrhy na jeho
vyloučení. Členové strany se dohodli, že budou ctít
presumpci neviny, a protože nemají možnost ho kontaktovat,
členem strany zůstává.
Týden nato dostala havířovská ODS ultimatum od
stranických špiček Moravskoslezského kraje. Pokud
nevyloučí Petra Kellovského ze svých řad, bude místnímu
sdružení odebrána licence.
23. června pak organizace odhlasovala na svém sněmu
vyloučení Kellovského a ze strany vystoupily i další dvě
desítky jeho příznivců.

•

•

•

První volby do Evropského parlamentu v Česku
znamenaly zdrcující porážku pro největší a nejmenší stranu
vládní koalice. ČSSD skončila s fiaskem až pátá. Získala jen
dva mandáty z 24 určených českým poslancům. US-DEU
europoslance mít nebude. Volby vyhrála ODS se ziskem
devíti křesel, druhá KSČM dostala šest míst. Nečekaný
úspěch tří mandátů slavilo Sdružení nezávislých
s Evropskými demokraty, čtvrtá skončila KDU-ČSL, která
stejně jako politické hnutí Nezávislí získala dvě křesla.
Ostatních 25 kandidujících uskupení nepřekročilo
pětiprocentní hranici.
Voleb se zúčastnilo 28,32 procent voličů, téměř o 30 procent
méně než při předloňských sněmovních volbách. Přišlo jen
přes 2,3 milionu lidí z 8,3 milionu oprávněných voličů.
Katastrofální debakl ČSSD ještě víc prohloubil rozpory
uvnitř strany. Premiér a předseda ČSSD Vladimír Špidla
musí požádat ústřední výbor o vyslovení důvěry. Pokud tak
Špidlův kabinet neučiní, ODS hodlá hlasování vyvolat sama,
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Občanští demokraté
v dalším bodě svého
jednání rozhodli o tom, že
se
stanou
součástí
oblastního
sdružení
Karviná,
které
má
v nejbližší době přejmout
po zaniknuvší oblasti
Havířov
její
místní
organizace.

Jako triumfální návrat
do popředí politické
scény vypadá volební
úspěch komunistů. Z této
krajně levicové strany se
stalo v eurovolbách druhé
nejsilnější
uskupení
v zemi.
V Evropském
parlamentu zasedne šest
jeho poslanců, to je
nejvíce
ze
všech
evropských
komunistických stran.
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protože výsledky voleb jsou především drtivou porážkou
této vlády.
Eurovolby v Havířově:
První historické volby do tohoto orgánu vyhrála v Havířově
KSČM a za ní následovala ODS.
KSČM připsala 30,67 procenta všech odevzdaných hlasů,
ODS jich měla 22,63 procenta. Třetí pozice patřila ČSSD
11,74 procenta, čtvrtou příčku obsadilo Sdružení
nezávislých kandidátů a Evropští demokraté 9,82 procenta,
páté místo zaujali Nezávislí s 8,46 procenta.
Celkově v Havířově odevzdalo v Eurovolbách své hlasy
14 909 občanů z 67 618 oprávněných voličů. To představuje
volební účast 22,05 procenta. Neplatných bylo 85 hlasů.
Eurovolby v MS kraji:
V Moravskoslezském kraji zvítězila ve volbách do
Evropského parlamentu opozice. Po sečtení hlasů ze všech
okrsků regionu získala ODS 24,96 procenta hlasů a druhou
KSČM volilo 24,15 procenta lidí. Na třetí pozici se umístila
KDU-ČSL s méně než 11 procenty. Významnou porážku
utrpěla vládní ČSSD, které dalo hlas jen deset procent
voličů. I v tomto regionu dosáhlo úspěchu Sdružení
nezávislých s Evropskými demokraty (SNK-ED) a politické
hnutí Nezávislí.
K volbám přišlo 24,04 procenta voličů. Kraj je druhým
regionem v zemi, jehož voliči v eurovolbách vyjádřili
největší podporu komunistům. Větší přízeň má KSČM už
jen v Ústeckém kraji. Jednoznačně komunisté vyhráli na
Karvinsku a na Bruntálsku, v oblastech s tradičně vysokou
nezaměstnaností.
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