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ŘÍJEN
1.10.
Kouzla, čáry a magie zaplavily v páteční večer Společenský
dům. Na tradiční přehlídce kouzelníků, nazvané Magický
kylof města Havířova aneb Hokus pokus parade, se sešla
téměř celá moravská a slezská špička. V programu předvedli
své umění opravdoví mistři – Petr Kravčík, čtyřnásobný
mistr ČR, Vlastimil Kratochvíl, dvojnásobný mistr ČR, Josef
Poncza, dvojnásobný mistr ČR, Stanislav Saldak,
pětinásobný vítěz Kylofu, Ondřej Sládek, dvojnásobný vítěz
celostátní soutěže a vítěz mezinárodního Festivalu ve
Slovenské republice, Duo Dvořák, mistři v osvobození ze
všech pout, Duo Rozčák, mistři v oboru Iluze a Jiří Krejčí,
mnohonásobný vítěz Festivalů a soutěží v ČR i v zahraničí
v oboru Komická magie. Hlavní cenu si odnesl Ondřej
Sládek, který obdržel navíc také cenu primátorky Milady
Halíkové. Cenu unie moravských kouzelníků získal
Stanislav Saldak a cenu ředitele festivalu Petr Kravčík.
Magický kylof se určitě vydařil a navázal na vysokou
úroveň, kterou měl i v minulých letech.
2.10.
Hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů pořádali poslední
letošní soutěž v klasickém požárním útoku. Na startovní
čáru se postupně postavilo čtrnáct týmů, z toho tři ženská
družstva. Nejvzdálenějšími účastníky byli dobrovolní hasiči
z Andělské hory na Bruntálsku, se kterými havířovští
družebně spolupracují. Zúčastnil se také sportovní tým
profesionálních hasičů Územního odboru Hasičského
záchranného sboru v Karviné. Mezi ženskými družstvy
zvítězily domácí hasičky a mezi muži exceloval tým
havířovských profesionálních hasičů před pořádajícími
dobrovolníky.
5.10.
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho byla slavnostně
zahájena výstava projektu Galerie Magna, Kontakty III –
konce a začátky evropského mýtu, navazující na
předcházející kulturní a pracovní setkávání studentů
a pedagogů Instytutu sztuki, Filii Uniwersytetu Ślaskiego w
Cieszynie a Katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity
v ateliérech grafiky. Návštěvníci výstavy mohli vidět celkem
třiašedesát zajímavých grafických prací, kdy preferovány
jsou techniky serigrafie a digitální velkoplošný tisk.
Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií
a Moravskoslezským krajem a tuto putovní výstavu můžou
návštěvníci shlédnout ještě v Ostravě a v Karviné.
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Vernisáže se zúčastnili
polští a čeští grafici
a další milovníci této
umělecké
tvorby.
Přítomna byla i velmi
uznávaná přední polská
grafička
Malgorzata
Luszczak.

•••
Proti kapsářům, kteří
okrádají cestující v autobusech městské hromad.
dopravy, bojují policisté
v civilu. Opatření proti
narůstajícímu
počtu
případů
okradených
cestujících bylo přijato po
dohodě s místním ČSAD.
Riziko okradení hrozí při
dopravní špičce, kdy
zloději
využívají
tlačenice, kde není jejich
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činnost
nápadná.
Ti
nejzručnější dokáží ukrást
peníze nebo mobilní
telefon z kapsy nebo
nepozorovaně
otevřít
příruční zavazadlo. Ti
odvážnější jsou schopni
batoh
nebo
tašku
rozříznout.

• Vedle zástupců větších

5.10.
Pracovní skupina Ústavně – právního výboru senátu
Parlamentu České republiky jednala na výjezdním zasedání
v Havířově na zámku. Hlavní téma jednání byla reforma
veřejné správy. Jednání se aktivně účastnili také zástupci
magistrátu.. O důsledcích uvádění novelizovaných zákonů,
které byly přijímány i kvůli vstupu do Evropské unie,
senátory informovali náměstci primátorky Martin Balšán
a Eduard Heczko, tajemník magistrátu Milan Menšík
a vedoucí právního odboru Bohuslava Kochová.
6.10.
S nefalšovaným údivem, jaká síla působí na člověka při
čelním nárazu automobilu, odcházeli lidé z náměstí
Republiky, kde si mohli zdarma sednout do speciálního
trenažéru a náraz v třicetikilometrové rychlosti vyzkoušet na
vlastní kůži. Trenažér zajistilo město jako jednu
z preventivních akcí pořádaných v rámci městské komise
BESIP. Zkouška odolnosti lidského organismu při
simulovaném karambolu probíhala pod dohledem zkušeného
technika.
7.10.
Čeští a polští podnikatelé se sešli, již po čtvrté, tentokrát
v havířovském Společenském domě. Magistrát, zahraniční
družební města a polský konzulát pořádali společné setkání
s mottem „Výměna zkušeností a poznatků po vstupu do
společenství Evropské unie“. Bez jakýchkoli problémů
s odlišnými jazyky probírali čeští a polští podnikatelé ve své
mateřštině všechna úskalí, ale i rozšířené možnosti
hospodářské spolupráce. Hlavním účelem tohoto srazu bylo
informovat podnikatele o podmínkách a možnostech práce
v opačné cílové zemi.
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a středních firem byli
účastníky setkání také
zástupci vedení města,
polského
konzulátu
v Ostravě, českého konzulátu v Katovicích nebo
hospodářské komory.
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7.10.
Průřez tvorbou Marty Zatloukalové mohli zájemci shlédnout
v Galerii Maryčka. Autorka zde vystavila svá díla technikou
suché jehly a pastely. Výtvarnice vystudovala Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde na katedře
výtvarné výchovy začala její kariéra a několikrát získala
ocenění v celostátních studentských uměleckých soutěžích.
Marta Zatloukalová originálními ilustracemi doprovodila
zpěvníky Miroslava Kolby „Kytarová škola“ a „Romance
pro klasickou kytaru“. Vedle pedagogické činnosti se rovněž
věnuje například navrhování interiérů.
9.10.
Začátek října tradičně patří knihovnám. V rámci Týdne
knihoven je nejen vyhlášena amnestie všem zapomnětlivým
čtenářům, kterým se doma kupí upomínka na upomínce a na
zapůjčené knihy sedá prach a noví čtenáři mají možnost
zaregistrovat se bez placení ročního poplatku, ale knihovny
také připravily řadu tradičních a netradičních akcí.
Výborná nálada, pestrý program a přes pět set zejména
mladých lidí se sešlo na dvou kulturně – společenských
akcích, které byly součástí Týdne knihoven. Knihomol 2004
neboli Koncert pro knihomoly a nejen pro ně byl plný tance,
zpěvu, šikovných děvčat a chlapců. Představily se různé
taneční skupiny, zpěváci a nechyběl ani pestrý modeling.
Program se líbil dětem i jejich rodičům. Ze všech stran bylo
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slyšet, že takových skvělých akcí by mohlo být víc.
Diknibás aneb Divadla, knihovna, básníci a tajemná židle
připravily havířovské múzy. Přehlídka malých divadelních
scén a autorských vystoupení místních básníků a literátů
byla plná humoru a dobré nálady. Ozdobou této zdařilé akce
byl herec, recesista a improvizátor pražského divadla Vizita
Jaroslav Dušek a nechyběl ani jeho divadelní kolega Pjér La
Šéz. Na závěr se konala beseda s herci.
15.10.
Nepříliš vyhledávané místo mohl navštívit každý, kdo využil
Dne otevřených dveří na skládce komunálního odpadu
v Horní Suché. Tu provozuje akciová společnost Depos
s účastí měst a obcí regionu. Mimořádnou příležitost využili
nejen zájemci z blízkého okolí, ale také zahraniční studenti
ze střední školy z polského Slupska. Pracovníci skládky
zájemce provedli a vše vysvětlovali. Skládka ročně pojme
zhruba sto tisíc tun různého odpadu, přičemž je v provozu už
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Málokdo ví, že uvnitř
skládky je rozmístěna
potrubní síť, která svádí
plyn z tlejícího materiálu
do energobloku. V něm
se plyn mění v elekt.
energii, která se dodává
do veřejné sítě. Nově se
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sedmým rokem. Kapacitu na ukládání má ještě na několik let
a po vyčerpání vyhrazeného místa bude celá rekultivována,
tak jako se tomu děje průběžně už nyní.
16. – 17.10.
Městské kulturní středisko ve spolupráci ze Spirit centrem
uspořádali v Kulturním domě Leoše Janáčka druhý ročník
ezoterického festivalu. Akce byla protkána celou řadou
velmi zajímavých přednášek z oblastí
astrologie,
numerologie, Feng-Shui a zdravého životního stylu.
Rozebíralo se šamanství, fascinující záhady a rakovina,
představili se čeští i zahraniční odborníci. Toto vše
provázely meditace a duchovní hudba.
18.10.
Pátý ročník humanitární sbírky Bílá pastelka pro nevidomé
spoluobčany se konal v rámci Mezinárodního dne bílé hole.
V našem městě žije jeden až dva tisíce těžce zrakově
postižených občanů. Peníze, které se formou sbírky vyberou,
hradí například kurzy prostorové orientace a samostatného
pohybu, tolik potřebné k plnohodnotnému životu.
20.10.
Ve Společenském domě Reneta se konal seminář k projektu
Leonardo da Vinci. Tuto konferenci o domovnících a kvalitě
správy městských bytů pořádala Městská realitní agentura,
která se systémem domovníků nechala inspirovat
v zahraničí. Naše město je už několik let, jako jediné město
v republice, zapojeno do evropského vzdělávacího projektu
Leonardo da Vinci. Tento projekt podporuje Evropská unie
a s jeho pomocí byla vytvořena novodobá profese
domovníků, včetně uceleného programu pro jejich
vzdělávání. Domovníci byli zavedeni ve všech městských
domech a jsou to nejen zruční řemeslníci, ale musejí také
dokázat jednat s nájemníky. Díky domovníkům se městu
podařilo snížit dlužné nájemné a velmi účinně se daří
bojovat i s vandalismem. Zaškolování či rekvalifikace
pracovníků pro tuto odbornost projekt řeší nejnovějšími
metodami pomocí multimediálních prostředků. Právě o tom
bylo na konferenci podrobně referováno.
23.10.
Úvodní výběrové kolo soutěže mladých amatérských
zpěváků Talent 2004 proběhlo ve velkém sále Kulturního
domu Leoše Janáčka. Téměř sto zpěváků se střídalo celý den
na pódiu. Do soutěže se v letošním roce přihlásil ohromný
počet uchazečů, proto byli organizátoři nuceni uspořádat dvě
výběrová kola. Toto první bylo tzv. hrubé síto, kterým prošel
jen omezený počet zpěváků do druhého, neveřejného, kola.
Ve čtyřech kategoriích se prosadilo celkem čtyřiatřicet
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zahájila výroba kompostu
z bioodpadu.
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zpěváků. V nejmladší kategorii postoupili tři přímo do
listopadového galakoncertu.
22.-23.10.
Velká pátrací akce po trojici školáků z našeho města se
rozjela v pátek a sobotu na celém území severní Moravy
a Slezska. Nakonec dopadla šťastným nalezením tří mladých
turistů, kteří strávili pod širákem pouze noc.Třináctiletá
Sabina Zedníková a její čtrnáctiletí spolužáci Jan Bohuš
a Jiří Škoda ze Základní školy 1. máje nepřišli k pátečnímu
vyučování. Jejich rodiče to však zjistili až odpoledne, kdy
žáci nepřišli domů z vyučování a nahlásili pohřešování na
policii. Někteří spolužáci uvedli, že ti tři mluvili
o společném výletu do hor, nevědělo se ale, do kterých hor
zamířili. Policie se obrátila s výzvou o pomoc v pátrání na
veřejnost. Všichni byli nalezeni v Jeseníkách, přespali v lese
a ráno poslali textové zprávy rodičům.
23.10.
Až v nedohlednu se pohybovali draci, které vypustily děti
havířovských radioamatérů při hromadné drakiádě.
Startovištěm bylo pole před hotelovým domem Impuls
a výborné povětrnostní podmínky nesly draky hodně
vysoko. Až neuvěřitelným výkonem zvítězila čtyřletá
Markéta Libotovská. Její klasický papírový dráček
s dřevěnou výztuží musel tatínek nadvázat další rolí pevné
šňůry. Drak pak vyletěl až do výšky, kde se ztratil z dohledu,
a organizátoři se začali obávat o bezpečnost letového
provozu.
25.10.
Ve druhém kole populární pěvecké soutěže Talent 2004 byli
vybráni odbornou porotou, složenou ze známých
havířovských muzikantů a hudebních pedagogů, finalisté na
listopadový galakoncert. K postupujícím z první kategorie,
kteří si zajistili účast ve finále už v prvním předkole, se
z druhého předkola přidalo dalších šestnáct nadějných
zpěváků. Mezi záplavou dívek a slečen se dokázali prosadit
pouze dva chlapci. V kategorii 10- 12 let to byl Jan Sabó
a mezi nejstaršími zpěváky Matyáš Murka. Právě výkon
mladičkého Jana Sabó vzbudil i u odborníků veliké uznání.
V první kategorii 7 – 9 let postoupily do finále Natálie
Gajanová, Karolína Vrbová a Vendula Weisová. Ve druhé
kategorii 10 – 12 let uspěli Jan Sabó, Elena Bajerová,
Michaela Holá, Markéta Berková a Alicia Santarius. Třetí
kategorie 13 – 15 let nejlépe vyšla Lence Schubertové, Janě
Horské, Barboře Šimšové, Lucii Fašánkové, Marii Kodešové
a Vendule Kunčarové. Čtvrtou kategorii 16 let a více ovládli
Matyáš Murka, Michaela Pučková, Zuzana Bystroňová,
Monika Juchnová a Michaela Konvicová.
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Drakiáda, na kterou se
účastníci svolávali přes
éter
prostřednictvím
svých radioamatérských
stanic, byla připravena
členy radioamatérského
CB klubu Karvinské
plotkory, a v éteru je lze
slyšet už sedmý rok.
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27.10.
Kytice a věnce položili zástupci vedení havířovského
magistrátu, Svazu české obce legionářské, Svazu bojovníků
za svobodu a Konfederace politických vězňů k památníkům
padlých vojáků. U příležitosti výročí vzniku samostatného
Československa uctili pietním aktem památku vojáků a letců
padlých na všech frontách 2. světové války z oblasti
Těšínska u pamětní desky u kostela sv. Anny a památku
obětí 1. a 2. světové války u památníku v Havířově –
Prostřední Suché.
28.10.
V areálu Kynologického klubu Havířov – Bludovice se
soutěžilo o Pohár města Havířova. Psovodi zařazení do
některé ze tří výkonnostních kategorií museli prokázat
dokonalou souhru se psy. Mezi disciplínami byla základní
poslušnost s reakcí na povely, aportování, plazení, netečnost
na výstřel, dlouhodobé odložení, zdolávání překážek nebo
obrana. Vítězi ve svých kategoriích se stali Miroslav Šindler
z Kylešovic se psem Emirem, Lenka Melzerová z Klimkovic
se psem Hardym a Petra Kolousková z Klimkovic s fenou
Adrií.
30.10.
Snad jako vůbec první v historii města slavili v obřadní síni
havířovského zámku platinovou svatbu manželé Alois
a Vlasta Havlasovi. Jak sami tvrdí, jejich manželství bylo
65 let šťastné a tolerantní. Třiaosmdesátiletá nevěsta
a dvaadevadesátiletý ženich překypují životním elánem
a věnují se společným zálibám. Slavnostní obřad vedla
primátorka města PaedDr. Milada Halíková, která si pro tuto
příležitost připravila zvláštní řeč. Manželé žijí v Havířově od
roku 1961, vychovali pět dětí a radují se z 13 vnoučat
a 12 pravnoučat.

SPORT:
•

Havířovské hokejové mládežnické celky začaly novou
sezónu jako z partesu. Všechny týmy Panterů se pohybují
v horní polovině tabulky. Úplně excelentně se povedl vstup
do sezóny juniorům. Očekávalo se sice, že by to mělo být
lepší než loni, kdy se zachraňovali na poslední chvíli, ale až
tak dobrý začátek nečekal ani největší optimista. Největší
oporou je brankář Miroslav Hanuljak, který podává stabilně
vynikající výkony. V obraně šlapou všichni na sto procent.
Vpředu nejvíce řádí útok Seman, Jakub Sikora a Sprušil.
K nim se velmi blíží další trojka Žibrita, Heider, Bindač.
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Ostatní odvádějí maxima a s přibývajícími body roste jejich
výkonnost i sebevědomí.

•

Skvělého úspěchu dosáhl na mistrovství světa
v kulturistice a fitness v Opavě Havířovan Michal Peterek.
Závodník FC Karo Slavia Havířov dokázal vybojovat
v juniorské kategorii fitness mistrovský titul.
2. – 3.10.
Do čtvrtého kola nejvyšší soutěže ve vzpírání družstev se
zapojily dva havířovské týmy. Vedle bezkonkurenčního
„áčka“, za které nastoupil Marek Vavřík, Roman Dolejš,
Josef Šipula a Patrik Krywult, se představil i B tým. Ten
zastupovali Lumír Gregor, Patrik Gančařík a Michal Šesták.
Vítězem se stal tým Baníku Havířov A, který nasbíral 631
bodů a druhý skončil tým B s 582 body. Mezi mladými
vzpěrači jasně exceloval Patrik Krywult, který získal ve
váhové kategorii do 69 kg 269 bodů za 85 kg v trhu a 105 kg
v nadhozu. Oba výkony byly navíc klasifikovány jako nové
české žákovské rekordy.

• Sto šedesát mladých karatistů z třiceti čtyř oddílů
zápolilo v Mladé Boleslavi ve druhém kole Národního
poháru soutěže kate a kumita. Karatisté Baníku byli víc než
úspěšní. Dorostenec Adam Hrnčíř ve váhové kategorii nad
75 kg vybojoval zlato, Roman Trnka v kategorii nad 80 kg
také zlato. Karolína Bobková získala v kategorii dorostenek
do 57 kg stříbro a Adam Horváth získal třetí místo
v kategorii do 65 kg. Karatisté Baníku Havířov patří mezi
nejlepší v republice.
8. – 10.10.
Havířovští borci z TJ Sport Moravia uspěli s českou
reprezentací na Mistrovství Evropy v kickboxu, které se
konalo v německém Kolíně nad Rýnem.Česká reprezentace
nasadila 24 závodníků a odvezla si domů 8 mistrovských
titulů a 13 dalších medailí a druhé místo v hodnocení
zúčastněných států. Havířovští se na úspěchu podepsali
ziskem 12 medailí. Nejúspěšnější bojovnicí ME se stala
Kalamity Skokánková, která má sbírku medailí kompletní.
18.10.
Poděkování a elegantní koženou soupravu předala
primátorka Milada Halíková za město úspěšné sportovkyni
Martině Kniezkové za vybojovanou zlatou medaili v hodu
diskem na nedávné paraolympiádě v Aténách. Akce se
uskutečnila v prostorech Soukromého gymnázia na ul.
Moravské v Šumbarku, jehož je Martina studentkou.
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V dresu Panterů 4. října
poprvé nastoupil na led
Roman Kaděra, rtuťovitý
útočník,
který
je
postrachem všech obran.
Zatím není jasné, jak
dlouhé
bude
jeho
účinkování v Havířově,
prozatím je dohoda na
měsíc.
Kaděra hraje
s Pantery z kamarádství,
za své účinkování dostane
pouze
symbolickou
korunu. Všechny další
případné
peníze
za
prémie
se
rozhodl
věnovat na charitu pro
postižené děti.
Za dva dny po Kaděrovi
nastoupil
miláček
havířovského publika a
loňský nejlepší střelec
týmu Lukáš Říha. Tento
litvínovský borec bude u
nás hostovat do konce
sezóny.

•••
Novou nafukovací halu,
která
zastřeší
dva
antukové tenisové kurty
se staví za hotelem
Merkur. Protože zájemců
o tenis ve městě přibývá,
bude
možnost
kurty
využívat i přes zimní
měsíce. Na jaře se zase
složí a kurty budou
odkryté. Nová nafukovací
hala není ve městě jediná.
Několik
let
jsou
v provozu stejným způsobem chráněné kurty
v Šumbarku, které provozuje Tenisový klub.

Kronika města Havířova

V diskusi se svými spolužáky a učiteli všem představila své
krásné a cenné medaile, které na světových a evropských
soutěžích získala. Úspěšně totiž reprezentovala ČR již na
paraolympiádě v Sydney.

Říjnové zajímavosti:
• Jeden problém za druhým vzniká v posledních měsících
v havířovské nemocnici s poliklinikou. Tím posledním,
který v tomto měsíci hýbe širokou veřejností, je uzavření
místní porodnice. Správa nemocnice tvrdí, že je porodnice
dočasně zavřená pro malování, ale toto tvrzení vyvracejí
ostatní zaměstnanci nemocnice, kteří tvrdí, že se oddělení
neotevře kvůli nedostatku lékařských odborníků. Spolu
s dlouholetým primářem gynekologicko-porodního oddělení
nemocnice, který byl nucen nemocnici opustit, před
nedávnem odešli i další odborní lékaři. Chybí čtyři
gynekologové, za které zatím není náhrada. Ženy z Havířova
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a blízkého okolí budou muset kvůli porodům dojíždět do
Ostravy či Karviné.

•

Havířovští kriminalisté slaví úspěch v pátrání po
nebezpečném pachateli, který chtěl v červnu vykrást
pobočku České pošty v Havířově – Prostřední Suché a hrozil
smrtí a bombovým útokem. Nestalo se tak i díky statečné
pošmistrové, která neuposlechla pokynů lupiče, evakuovala
poštu a informovala policii. Po třech měsících usilovné
a mravenčí práce policejní komisař obvinil z trestného činu
vydírání dvaatřicetiletého M. Ch. z Havířova, kterému hrozí
až osm roků vězení. Při výslechu uvedl, že potřeboval
peníze kvůli své hráčské závislosti.

•

Vedení havířovské radnice plánuje výstavbu domova
důchodců, který městu citelně chybí. Svého času bylo město
nazýváno „mladým“, ale to už je dávná minulost a Havířov
stárne. Pro staré a přestárlé lidi není dostatek vhodného
ubytování a zájem z jejich strany neustále stoupá. Havířov
zatím nemá žádný domov důchodců, všechna zařízení pro
seniory nebo osoby s tělesným postižením jsou provozována
jako domy s pečovatelskou službou.

•

Pronajímat dialýzu soukromé společnosti, která by
nemocnici platila zhruba čtrnáct milionů korun ročně, tedy
o přibližně šest milionů více, než kolik nemocnice
v současnosti na dialýze vydělává, se snažil prosadit na
zářijovém jednání zastupitelstva ředitel nemocnice Juraj
Chomič. Svými argumenty však vedení města nepřesvědčil
a rada města, která tak vyhověla doporučení zastupitelstva,
tento záměr odmítla.

•

Zcela rozdílné názory mají obyvatelé městské části
Šumbark na právě probíhající stavbu zvonice, která bude
součástí areálu Církevního střediska mládeže svatého Jana
Bosca. Zatímco jedni sepsali petici na podporu této stavby,
druzí naopak napsali petici s opačným názorem. Kostelní
věž situovaná u kaple by však měla být přesto dokončena
v červnu příštího roku a stane se součástí areálu církevního
střediska, které bude sloužit i jako sportovní a vzdělávací
centrum. Hlučnost zvonů a vlastní užívání celé zvonice však
bude po jejím dokončení stavebním úřadem zkoumáno
v rámci zkušebního provozu. Na základě těchto zkoušek pak
vydá Krajská hygienická stanice MS kraje své stanovisko
k užívání stavby.
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•••
Velké a téměř neřešitelné
starosti dělají radnici
zloději, kteří kradou
z cest víka kanálových
vpustí. Zlodějská činnost
má
na
svědomí
statisícové škody a podle
všeho jí nebude hned tak
brzy konec. Ukradené
poklopy se totiž nahrazují
jinými, které zloději dříve
či později ukradou zase.
Jen malou část zejících
a zdraví
nebezpečných
děr,
nahradí
rošty
vyrobené
z pryže.
Důvodem je jejich cena
a to, že je výrobce dodává
pouze v jednom rozměru.
Kvůli tomu se musí
kanály dodatečně upravovat. Strážníci připravují
další opatření proti těmto
krádežím
a pravděpodobně
se
budou
kontrolovat i sběrny, kde
kanálová víka končí.
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•

Spory o to, jestli město vypsalo soutěž o údržbu
travnatých ploch, keřů a stromů v souladu se zákonem
a jestli mělo město právo vyloučit jednoho z účastníků
soutěže – firmu Arbor Moravia, která podle něj nesplnila
všechny požadavky, nakonec dospěly až k Úřadu pro
hospodářskou soutěž v Brně. Po dlouhých měsících z tohoto
sporu vyšlo vítězně město a po více než roce tak již nebude
péče o veřejné prostranství probíhat pouze provizorně.
V celkem čtyřech rajonech budou tuto službu, kterou město
bude platit téměř padesáti miliony korun ročně,
zabezpečovat firmy Kotula a He-Lesotechnika.

•

Po zhruba čtyřiceti letech změnila své místo úřední
deska. Z podloubí u bývalého Čedoku v centru města se
přestěhovala přímo před budovu magistrátu města, kde je
nově umístěna vedle vchodu na odbor sociálních věcí.
Úřední deska je v kulturnějším prostředí, v zastřešené části
a je osvětlená. Náklady na její vybudování však překvapily
veřejnost i mnohé zastupitele. Vyšplhaly se až na 800 tisíc
korun. Mnozí tedy zkoumají, jestli některé části desky
nejsou pozlaceny.
Cena se odůvodňuje rozsáhlými
stavebními pracemi, kdy se musely dostatečně hluboko
založit sloupy a udělat nová dlažba. Jedna ze čtyř
prosklených skříní stojí pětadvacet tisíc. I tak mám dojem,
že cena je příliš vysoká.

• Ze smrti svého ještě nenarozeného chlapečka viní
obyvatelka jednoho ze sociálních zařízení havířovskou
nemocnici. Tvrdí, že o dítě přišla proto, že jí nemocnice
nezajistila potřebnou péči. Rodičku jako akutní porod
přivezla sanitka do nemocnice, ale vzhledem k tomu, že
porodnice byla uzavřena kvůli malování, lékaři ženě
neposkytli péči a poslali ji do nemocnice v Karviné.
Bohužel, tam se po císařském řezu dítě narodilo mrtvé.
Chybělo několik desítek minut. Veřejnosti není jasné, jestli
se v porodnici opravdu malovalo nebo byla uzavřena
z důvodu nedostatku lékařů. O převozu rodičky rozhodl
službu konající lékař, ještě přece fungoval gynekologický
příjem. Případem se zabývá náměstek krajského hejtmana
Jiří Carbol.
• Od října má Městská knihovna nové vedení. Po odchodu

dosavadního ředitele Ing. Martina Vaňka vyhlásila rada
města výběrové řízení, jehož vítězkou se stala pětatřicetiletá
inženýrka ekonomie Dagmar Čuntová.
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•••
Pěkné podzimní počasí
přilákalo desítky rodin do
životických
sadů
za
nákupem
čerstvého
ovoce.
Sběr
vrcholí
a vstupuje
do
své
závěrečné fáze. Moderní
třídící linka jede na plné
obrátky a provizorní
prodejna přímo u stromů
se těší velkému zájmu
kupujících. Mezi zákazníky je hodně těch, kteří
upřednostňují samosběr.
Za velice příznivou cenu
takto získávají kvalitní
jablka přímo ze stromů.
Mají
tu
jedinečnou
možnost natrhat si ty
nejkrásnější jablka.

