Kronika města Havířova

LISTOPAD
3.11.
Sloup nezvykle hustého kouře byl včera dopoledne vidět
z celého města nad jeho jihovýchodním horizontem. Na
Bludovickém kopci v tu dobu hořel nákladní automobil
naložený nejrůznějším papírenským zbožím. Plameny ho
zachvátily kolem desáté hodiny, když řidič zastavil u okraje
vozovky, aby se podíval do mapy na další trasu jízdy. Oheň
se náhle a velmi rychle rozšířil z motorového prostoru
a během chvíle zachvátil celé auto i náklad. Přivolaní hasiči
byli na místě za několik minut, ale auto už nezachránili.
Podařilo se ale zachránit rodinný dům, u kterého automobil
zastavil.
3.11.
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho se konala vernisáž
grafik, kreseb a tapiserií předního českého a mezinárodně
uznávaného výtvarníka Jana Hladíka. Ten byl na
slavnostním zahájení prezentace děl z let 1961 až 1990
osobně přítomen. Výstava představila výběr malých kreseb,
grafiky a monotypů šedesátých let a tři autorsky tkané
tapiserie. Mezi exponáty bylo vystaveno i dílo úctyhodných
rozměrů z roku 1967, které slavilo velký úspěch na
mezinárodním Bienále tapisérií ve švýcarském Laussane.
Tehdy bylo dílo s názvem Blíženci porotou vybráno mezi
padesát nejlepších z celkového počtu dvanácti set děl.
Slavnostní atmosféru vernisáže podbarvilo vystoupení
dechového tria učitelů havířovských základních škol.
4.11.
Odborný seminář jehož hlavním tématem byla problematika
ohrožených rodin proběhl v Hotelové škole a Obchodní
a podnikatelské akademii na Tajovského ulici. Pořadatelem
semináře byl odbor sociálních věcí Magistrátu a komise
sociálně právní ochrany dětí. Záštitu nad celou akcí převzala
primátorka města Milada Halíková a semináře se zúčastnili
pracovníci obecních úřadů a magistrátů, školských zařízení
a jiných odborných zařízení poradenského charakteru. Na
programu semináře byly přednášky jako například Dítě ve
vztazích, Ohrožené rodiny z pohledu zákona o sociálně
právní ochraně dětí, Problematika alkoholu v rodinách, Děti
z ústavů atp. Přednášeli pracovníci odboru sociálních věcí,
pražské Univerzity Karlovy nebo karvinské Akademie
J.A.Komenského.
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4.11.
V Galerii Maryčka byla vernisáží zahájena výstava
keramiky autorky Lenky Pastorkové. Výtvarnice původem
z Frýdku – Místku se převážně věnuje keramické mozaice
a jen okrajově tvorbě váz, mís, svícnů nebo šperků. Výstava
Lenky Pastorkové s názvem „Toužím mít…“ zachycuje
v hlíně pohledy do života lidí, přírody, ale i do jejího srdce.
Spolu s keramickými obrazy byla vystavena užitková
keramika, pálená ohněm v peci na dřevo, z keramické dílny
Lídy Jalůvkové a Petra Nováka.
5.11.
Úderem čtrnácté hodiny se otevřely všechny volební
místnosti v Havířově. Na rozdíl od několika obvodům, kde
volí také senátory, se v našem městě volili pouze členové
krajského zastupitelstva.
8.11.
Zastupitelé
schválili
několik
měsíců
avizovanou
samostatnou Obecně závaznou vyhlášku pro pohyb psů na
území města. Nová pravidla pro pohyb psů na území města
najdete ve zprávách z jednání Zastupitelstva.
8.11.
Velmi rušná debata se rozpoutala na havířovském
zastupitelstvu při projednávání přepisu akcií Technických
služeb města Havířova. Při něm došlo k velmi zarážející
situaci, když zastupitel Petr Podstavka citoval z dokumentu
fakta, o kterých většina neměla ani ponětí. Při prozkoumání
vyšlo najevo, že na několik oficiálních výtisků, které měli
zastupitelé připraveny na stole, se podařilo někomu dopsat
svůj text. To vzbudilo dojem, že text je součástí zprávy
a pod celou zprávou figuroval podpis ředitele TS Vojtěcha
Kozáka. Ten však o původu dopsaného textu neměl ponětí
a bylo zřejmé, že řádky někdo dopsal dodatečně a vytiskl na
jiné tiskárně. Zastupitelé byli rozhořčeni předloženým
zfalšovaným dokumentem a někteří z nich chtěli podat
trestní oznámení na neznámého pachatele. To však
hlasováním neprošlo. Akcie havířovských Technických
služeb byly vydány už dvakrát, ale vždy se závažnými
chybami, které zapříčinily jejich neplatnost. Nyní chtějí
zastupitelé zjednat nápravu jejich přepisem na akcie nové,
podle zákona snad už definitivně platné.
Zastupitelé na svém jednání vybrali nového člena rady
města. Místo po Břetislavu Petrovi, který se stal před
nedávnem opět poslancem českého parlamentu, připadlo
čtyřiačtyřicetileté Jarmile Světlíkové, také člence ČSSD.
K volbě musely stačit hlasy koaliční většiny s tím, že pro
sebe hlasovala i navržená kandidátka.
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Novými pravidly se musí
řídit
majitelé
psů
v Havířově.

Až po dvou týdnech
potvrdil bývalý ředitel
Technických služeb Pavel
Slíva, který se pře
o platnost akcií TS, že
dovětek
v dokumentu
předloženém zastupitelům a podepsaném předsedou představenstva TS
Vojtěchem
Kozákem,
dopsal
opravdu
on.
Nařčení z falšování se
brání tím, že se jednalo
o kopii dopisu a jinde,
než
mezi
textem
a Kozákovým podpisem,
nebylo vhodného místa.
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8.11.
V oblastním kole vědomostní a dovednostní soutěže
Turimatu se utkala tříčlenná družstva studentů středních
škol. Soutěžními oblastmi byly literatura, hudba a zručnost,
všeobecné znalosti a dovednost. Akci pořádalo Městské
kulturní středisko a Občanské sdružení Liskanec.
9.11.
Preventivním vyšetřením zaměřeným na tuberkulózu prošli
někteří havířovští obyvatelé. Cílem této akce, která je
zaměřena na vyšetření plic u rizikových skupin populace, je
zlepšení aktivního vyhledávání nemocných dosud
nezjištěnou tuberkulózou. Jako rizikové skupiny jsou
označováni právě bezdomovci, osoby drogově závislé
a bezmajetné skupiny populace žijící zpravidla na sociální
podpoře. Všechno to jsou osoby, které velmi špatně
spolupracují se zdravotnickými organizacemi. Za účast na
snímkovací preventivní akci dostává každý jednotlivec
poukázku na nákup potravin ve výši sto korun, což by mělo
výrazným způsobem zvýšit počet vyšetřených.
9.11.
Skvělého úspěchu dosáhla ve finále české soutěže krásy
Miss Eurosport 2004 Havířovanka Dominika Hužvárová.
Devatenáctiletá dívka vyhrála soutěž nejen u poroty, ale i u
diváků, kdy získala i titul Miss sympatie. Příští rok ji čeká
celosvětové finále Miss Eurosport, které se uskuteční
v Chorvatsku.
12.11.
Ve večerních hodinách prošel městem zábavný a recesní
lampiónový průvod. Desítky papírových lampiónů se
rozzářily na Hlavní třídě u Podloubí. Ty nesli mladí lidé
a rodiče s dětmi. Lampiónový průvod prošel celým středem
města, kde vzbudil značnou pozornost lidí, z nichž mnozí
zavzpomínali na nedávnou minulost.
13. – 14.11.
Tradiční havířovská soutěž ve společenském tanci Hornický
kahan, která proběhla pod záštitou primátorky Milady
Halíkové, oslavila třinácté jubileum. Při skvěle
zorganizovaném klání se v mezinárodní konkurenci prosadili
i domácí zástupci. Do závodů se zapojily celkem 104 páry
z Česka, Slovenska a Polska. Z havířovských tanečníků se
v nejsilnější juniorské třídě dostali zástupci TK Flodur
Václav Masaryk a Monika Bembenková na třetí místo
v latinskoamerických tancích a ve standardních byli dokonce
druzí. O třídu níž vyhráli svou kategorii standardu Ondřej
Hatlapatka a Markéta Jančová před Tomášem Dragounem
a Beatou Mikoláškovou, všichni z TK Flodur. Mladí
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havířovští tanečníci se prosadili i v soutěži přípravek do 12
let. Marek Šustek s Kamilou Šostkovou byli třetí a čtvrtí
Pavel Štika a Diana Hladká, TK Floduráček.
16.11.
V nezáviděníhodných podmínkách museli zasahovat
profesionální hasiči, když hasili požár v elektrorozvodně
společnosti ČEZ v Albrechticích. Nad hlavami jim jiskřilo
400 tisíc voltů a pod nohama v energetickém kanále hořelo
a vydatně kouřilo izolované vedení ovládacích zařízení.
19.11.
Větrná smršť, která se prohnala regionem,způsobila značné
škody. Mezi třináctou a čtrnáctou hodinou bylo celé město
bez elektrické energie. Nefungovaly ani semafory na
křižovatkách. V nemocnici, hasičské zbrojnici byl provoz
omezen na minimum a energii dodávaly záložní zdroje.
Hasiči, policisté a energetici byli v plné pohotovosti už od
rána. Padající stromy a větve blokovaly dopravu a na
některých domech i na budově úřadu práce vítr strhal střešní
krytinu a v ulicích si pohrával s kontejnery na odpad, trhal
reklamní štíty.
Následně byla způsobená škoda vyčíslena na 100 tisíc
korun.
20.11.
Po ničivé vichřici se výrazně ochladilo a noční sněžení
přineslo první, asi deseticentimetrovou, nadílku. Silničářům
se dařilo držet všechny silnice sjízdné a chodníky schůdné.
Jen mnozí řidiči, kteří nepřezuli na zimní pneumatiky, měli
velké problémy.
23.11.
Ve výstavní síni Muzea Tešínska Musaion, proběhla
vernisáž výstavy zabývající se hlavně lidovými zvyky
a tradičními vánočními svátky Zima na Těšínsku. K vidění
bylo také různé sportovní náčiní jako sáňky nebo lyže. Na
výstavě si návštěvníci mohli připomenout všechny svátky od
30. listopadu, sv. Ondřeje, až po únorové Hromnice
a zhlédnout zajímavou sportovní kompozici, ve které
nechyběly sáňky z Dolní Suché. Vystaveny byly různé
betlémy, například od havířovské keramičky Miroslavy
Němčíkové. Exponáty byly od konce 19. století.
24.11.
Přehlídka středního školství s nabídkou učebních oborů pro
školní rok 2005/2006, která proběhla ve Společenském
domě, se těšila obrovskému zájmu žáků a jejich rodičů.
Prezentační akci nazvanou Volba povolání 2004 uspořádalo
Informační a poradenské středisko Úřadu práce Karviná.
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Technici společnosti ČEZ
odhadli
způsobenou
škodu na 100 tisíc korun.

•

Následky
ničivé
vichřice se odstraňovaly
několik týdnů. Poryvy
větru napáchaly škody
především na automobilech, střechách a zateplení domů, elektrickém
a telefonním
vedení,
veřejném
osvětlení
a stromech. Vichr lámal
i statné duby. Nárok na
odškodnění za poničené
věci mají pouze ti, kteří
byli proti následkům
řádění
těchto
živlů
pojištěni.
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Představily se na ní nejen všechny střední a odborné školy
z Havířova, ale také ze širokého okolí. Vedle institucí
z Karviné, Orlové a Ostravy nabízela své služby i školská
zařízení například z Českého Těšína nebo dokonce
z Krnova. Školy přibližovaly nejen podmínky studia, ale
také se chlubily svými úspěchy a snažily se nabídnout
zájemcům něco navíc. Široká nabídka na jedné straně
drtivou většinu potěšila, ale na druhé straně zamotala
nerozhodné hlavy. Rozhodnout se však budoucí studenti
musí nejen rychle a pevně, ale také takticky správně. Letos
poprvé si totiž mohou podat žáci končící základní školní
docházku přihlášku pouze na jednu státní školu. V případě
neúspěchu si budou muset rok počkat nebo zkusit štěstí na
soukromé škole.
25.11.
Soutěž amatérských zpěváků Talent 2004 vyvrcholila. Ve
vyrovnaném a hodnotném klání byli vybráni vítězové všech
čtyř kategorií. Zcela zaplněný velký sál KD Leoše Janáčka
byl svědkem dvou koncertů finalistů, kteří svedli
v doprovodu živé hudby o nejvyšší mety doslova nelítostný
souboj. Porota to neměla jednoduché, protože všechny
kategorie nabídly velmi vyrovnané výkony na vysoké
úrovni. O prvenství rozhodovaly mnohdy ty nejmenší
detaily. 1. kategorie (7-9 let), 1. Vendula Weissová,
2. Karolína Vrbová, 3. Natálie Gajanová. 2. kategorie (10-12
let), 1. Michaela Holá, 2. Jan Szabó, 3. Markéta Berková.
3. kategorie (13-15 let), 1. Vendula Kunčarová, 2. Barbora
Šimšová, 3. Lenka Schubertová. 4. kategorie (nad 16 let),
1. Zuzana Bystroňová, 2. Matyáš Murka, 3. Michaela
Konvicová.
27.11.
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka byly
slavnostně oceněny osobnosti v sociální oblasti. Ceny byly
předány na kulturně společenské akci pro osoby se
zdravotním postižením, která byla pořádána u příležitosti
„Evropského roku rodiny“.
Tak jako ve všech oblastech života společnosti, tak
i v sociální oblasti, je celá řada obětavých a velmi aktivně
pracujících osobností a kolektivů. Jsou mezi námi Ti, kteří
se plně věnují a zapojují do práce a činností pro své
spoluobčany, jejichž životní osud, zdravotní problémy nebo
stáří vyžadují pomoc a pochopení.
Návrhy na ocenění mohli občané podávat na Magistrátu
města , jednotlivé návrhy posoudila sociální komise, která je
předložila ke schválení radě. Ta schválila udělení „Ocenění
osobností v sociální oblasti pro rok 2004“ paní Pěvě
Žaludové –in memoriam a RSDr. Doc. Eduardu Pawerovi.
Paní Pěva Žaludová byla hlavní iniciátorkou založení Help
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• Vedle finanční odměny
a
diplomu
obdrželi
ocenění keramickou vázu
se dvěma hrdly. Ty
symbolizují
spojení
života zdravých a handicapovaných občanů.
Celou
akci
„Svět
potřebuje
lidi,
kteří
dovedou něco vykonat“
provázel pestrý kulturní
program.
Na
pódiu
předvedly své umění také
děti ze Speciální mateřské
školy na ulici Mozartově
a Zvláštní školy na ulici
Mánesově.
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klubu v roce 1991 a rovněž vůdčí osobností při organizaci
volného času dětí s postižením, při vzdělávání těchto dětí
a jejich integraci do společnosti. Organizovala setkání rodičů
s odborníky v oblasti péče o děti s postižením, aby pomáhala
rodičům překonávat problémy s výchovou a vzděláváním
dětí.
Pan Doc. Eduard Pawera je již deset let aktivní člen komisí
rady města – sociální, bytové, pro přidělování bytů
zvláštního určení. Je manažerem Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě, spoluautorem Koncepce bydlení,
iniciátorem vypracování kritérií pro přidělování bytů
zvláštního určení a Zásad pro přidělování bezbariérových
bytů, autorem projektu Místní hromadná doprava bez bariér
apod. Významný je jeho podíl na realizaci projektů –
rozšíření denního Centra Ústavu sociální péče, rozšíření
střediska chráněného bydlení ÚSP, výstavby Domu
s pečovatelskou službou na ul. Karvinské atd.

27.11.
Již po páté se letos setkali začínající módní návrháři
z havířovských i jiných středních škol na soutěži pro mladé
talenty nazvané Model Úlet 2004. Cílem této akce je
především nechat vyniknout fantazii a kreativitu
talentovaných návrhářů a posunout je profesně dál. Každý
z mladých návrhářů měl za úkol předvést dva modely, jeden
dle svého výběru a druhý pak měl být co nejulítlejší
a nejfantastičtější na dané téma. Téma tohoto roku bylo
Ohlédnutí za minulostí. Součástí letošního ročníku byla
navíc soutěž začínajících modelek ve věku od 14 do 24 let.
Nejlepší z nich budou ve finále předvádět módní kreace
mladých návrhářů.

27.11.
Necelé dvě vyučovací hodiny zmeškali žáci Základní školy
Žákovská, když je učitelé za asistence policistů evakuovali.
Důvodem bylo anonymní oznámení o uložení bomby
v objektu školy dětským hlasem na linku městské policie.
Policisté provedli standardní opatření k zajištění bezpečnosti
dětí , které se shromáždily na školním hřišti. Žádná
výbušnina nalezena nebyla a policisté zjistili ze které
telefonní budky dítě volalo. Konkrétní pachatel není známý.

SPORT
26.11.
Několik let organizuje městská policie Memoriál Martina
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•

Některé z předváděných modelů soutěžily
na celostátní soutěži
Mladý
tvůrce
ČR
v Jihlavě. Studentky ze
Středního
odborného
učiliště
v Prostřední
Suché se této soutěže
účastnily
poprvé
a v kategorii
fantazijní
tvorby zvítězily.
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Pekary v sálové kopané. Vzájemné souboje mezi policisty
a strážníky, kteří se z uniforem převlékli do sportovního,
jsou pořádány na počest strážníka, který byl před devíti roky
při výkonu služby postřelen pachatelem vloupání. Střela mu
způsobila ochrnutí nohou a později zemřel při operaci, která
ho měla zbavit bolestí.
Vítězství obhájili strážníci z polského Jastrzebie – Zdrój,
druhý byl tým domácích strážníků a třetí skončili policisté
týmu Služby kriminální policie a vyšetřování – odhalování.

•

V letošním roce město
vynaložilo celkem 12,5
milionu korun na zajištění
1. hokejové ligy a další
3 mil. korun na provoz
mládežnického hokeje.

20.11.
Druhého ročníku turnaje Zámek bowling cup, který byl
v tento den slavnostně zahájen a skončí v dubnu příštího
roku, se letos účastní přes čtyři sta třicet lidí. Tuto akci, která
probíhá v bowlingové herně havířovského zimního stadionu,
za účasti vedení města a sponzorů, oficiálně zahájili
jednatelé městské společnosti Zámek, která je organizátorem
turnaje, náměstek havířovské primátorky Martin Balšán
a Radslav Masný. Generálními sponzory turnaje jsou
společnosti VOKD a Česká spořitelna, významnou měrou
pak přispěli na tuto neziskovou akci i Radegast,
Naturprodukt, Unips a také město. Bowling cupu se kromě
místních obyvatel účastní také řada družstev z okolních
měst, často vzdálených i mnoho desítek kilometrů. Velkým
lákadlem jsou totiž ceny, jejichž celková hodnota se
pohybuje ve statisícových částkách.

• O turnaj letos projevilo

Město navýšilo finanční podporu hokeji. Zastupitelstvo
rozhodlo o poskytnutí mimořádné dotace ve výši čtyř
miliónů korun. Dotace bude použita na provozní náklady,
jelikož část peněz na hokej pro letošní rok byla použita na
doplacení zbývajících závazků z minulosti, které Havířovská
hokejová společnost nezpůsobila.

• Plavec Slavie Havířov a reprezentant České republiky
Ondřej Broda opět potvrdil narůstající formu. Na
mezinárodních závodech o Pohár Jihomoravské energetiky
v Brně nenašel ve své parádní disciplíně 50 m kraul vážnější
konkurenci a bezpečně zvítězil. Stříbrnou medaili získal na
kraulové stovce.
•

Porážka Panterů 0:3 s druhým celkem tabulky Ústí nad
Labem v první hokejové lize byla poslední, kterou
Havířované utrpěli pod vedením trenéra Aleše Flašara.
Vedení klubu poděkovalo Flašarovi za vykonanou práci a po
vzájemné dohodě se s ním s okamžitou platností rozešlo.
Nyní tým koučuje Jiří Režnar, který naposled působil
v extralize, kde vedl družstvo Vsetína.
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zájem podstatně víc lidí
než vloni a z toho navíc
značné procento tvoří
ženy.
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13.11.
Pět prvních, čtyři druhé a jedno třetí místo kadetů a juniorů.
To je výčet medailových umístění českých reprezentantů na
2. ročníku boxerského memoriálu Karola Janegy. Ten se
uskutečnil ve vzpěračské hale za účasti čtyřiatřiceti borců
z Chorvatska, Polska, Slovenska a Česka. Na nejvyšší
stupeň vystoupili také dva boxeři domácí Viktorie, bratranci
Ivan a Jaroslav Plachetkové, kteří vybojovali cenné zlato.

•

Generální manažer hokejistů Havířov Panthers Pavel
Prorok u týmu pro tuto sezónu skončil. Prorok dočasně
odešel z vážných zdravotních důvodů a po vítězném utkání
se Sarezou Ostrava se s každým hráčem osobně rozloučil.

•

Pronikavým úspěchem havířovských moderních
gymnastek skončil mezinárodní pohárový turnaj ve
společných skladbách Třebíčský podzim 2004. Pětatřicet
společných skladeb čtrnácti oddílů soutěžilo v šesti
kategoriích. Závodnice Sportovního klubu moderní
gymnastiky v silné konkurenci třikrát zvítězily a jednou
stanuly na třetí příčce. Splnily tak úlohu favoritek a staly se
nejúspěšnějším celkem turnaje.

Listopadové zajímavosti:
• Situace v nemocnici, která v poslední době čelila
mediálnímu tlaku v souvislosti s úmrtími, se pomalu
stabilizuje. Ke zklidnění přispěla skutečnost, že se
k případům vyjádřil ředitel nemocnice, a také výsledky
kontroly, kterou na gynekologicko-porodnické oddělení
poslal krajský úřad, a která neodhalila žádné nedostatky.
K případům úmrtí byly stanoveny znalecké komise a ony
vyvodí závěry. Ředitel Juraj Chomič tvrdí, že nemocnice
potřebuje především klid na práci. Bylo nutné zastavit
hospodářský rozvrat způsobený bývalým vedením, což se
podařilo a nemocnice po dlouhých letech vykazuje
vyrovnané hospodářství.
•

Nespokojeni s výběrem a zpracováním investičních akcí
města na rok 2005 jsou členové investiční komise při radě
města. Za hlavní příčinu tohoto stavu je označován fakt, že
náměstek primátorky Eduard Heczko nezajistil projednání
investičních akcí v tomto poradním orgánu rady města.
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•

Šéf Lékařského odborového klubu, chirurg
Martin Sedláček tvrdí, že
za
kampaní
proti
nemocnici stojí někteří
lidé kolem bývalého
vedení.

• • •

Podle aktuální
statistiky je ve městě
9 220 lidí bez práce, což
představuje
míru
nezaměstnanosti ve výši
19,6 procenta.

Kronika města Havířova

• Umělecké dílo, které mělo být už delší dobu dominantou
centra města, se do konce tohoto roku na určeném místě
neobjeví. To je závěr, ke kterému dospěli radní po delších
vleklých jednáních se zhotoviteli. Pražští umělci by v této
době k montáži přistoupili jedině tehdy, pokud by jim bylo
poskytnuto vyhřívané šapitó. Ve špatných klimatických
podmínkách pracovat odmítají. Snad bude jaro příštího roku
definitivně posledním datem, kdy bude kyvadlo na náměstí
stát.
•

Poslední tečku za povinnou vojenskou službou, která
byla v našich zemích zavedena bezmála před 140 lety, udělal
včera Senát. Schválil zákon, podle kterého bude mít Česko
od příštího roku jen profesionální armádu. Skončí
nenáviděné odvody, holení hlav, netrpělivé stříhání metru
před koncem vojny, případně shánění modré knížky. Kvůli
reformě armády také končí přes 50 posádek a o místa
v profesionální armádě je už velký zájem.

• Největší vliv v důlní společnosti OKD se sedmnácti tisíci

zaměstnanci má český finančník Zdeněk Bakala. Ten vedení
dolů ujistil, že nový majitel žádné dramatické změny, které
by se dotkly současného managementu nebo zaměstnanců
OKD, nechystá. Bakala stojí v čele investiční společnosti
RPG Industries, která tento týden oznámila, že získala
většinový podíl v koncernu Karbon Invest, přes nějž vlastní
kromě OKD také těžební společnost Českomoravské doly,
obchodní společnost Metalimex či Kovonu Karviná. Celkem
zaměstnávají ovládané společnosti třicet tisíc lidí. Podle
Petra Otavy, který spolu s Viktorem Koláčkem dosud držel
v Karbon Investu majoritní podíl, došlo k prodeji s cílem
zvýšit finanční stabilitu celého koncernu.

•

Občané Moravskoslezského kraje dali ve volbách do
krajského zastupitelstva najevo, že si v regionu nepřejí vládu
levice. Volby vyhrála ODS před KSČM, ČSSD a KDU-ČSL
Jestli
jejich
přání
budou
politikové
ignorovat
a v povolebních jednáních se dohodnou na zcela jiném
politickém uspořádání vedení kraje, ukážou příští dny.
V novém pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu
obsadí občanští demokraté devětadvacet křesel, komunisté
sedmnáct, sociální demokraté jedenáct a lidovci osm.
Nebudou v něm mít zastoupení tři strany z bývalé
čtyřkoalice. Potřebných pět procent hlasů se nepodařilo
získat Unii svobody-Demokratické unii, Sdružení
nezávislých a Občanské demokratické alianci. Volit přišlo
27,55 procenta z více než jednoho milionu oprávněných
voličů.

str.č. 9/10

Kyvadlo se na náměstí do
konce roku neobjeví.

•••
Další úspěchy zaznamenala
devatenáctiletá
havířovská
kráska
Dominika Hužvárová. Na
Miss Praha 2004 aneb
Ledová královna skončila
na třetím místě a na konci
listopadu vybojovala titul
Miss Eurosport.

•

Problémy koaliční
vlády, diskuse o existenci
Senátu, otřesy v politických stranách, možná
i předčasné volby. To
podle politologů čeká
politickou scénu po právě
skončených
volbách.
ODS přesvědčivě vyhrála
ve dvanácti z třinácti
krajů.
Dostala
36,4
procenta hlasů. KSČM
má 19,7 a ČSSD 14
procent. Lidovci vyhráli
v jednom kraji, mají
celkem 10,7 procenta.
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Moravskoslezský kraj
ODS 37,9% KSČM 22,0% ČSSD 15,4% KDU-ČSL 11,3%

Výsledky voleb do zastupitelstva MS kraje v Havířově:
Volební účast 25,42%
ODS 35,56%, KSČM 29,34%, ČSSD 18,55%, KDU-ČSL
5,32%, NEZÁVISLÍ 2,69%, SNK sdružení nezávislých
2,15%, Strana zelených 1,76%, US-DEU 1,30%, Evropští
demokraté 1,29%.

•

Staronovým zastupitelem kraje se stal Michal Brabec
(ODS), jehož vysoké postavení na krajské kandidátce mu
úspěšný výsledek ve volbách předem víceméně zaručovalo.
Druhým krajským zastupitelem se pak stal Eduard Heczko
(KSČM). V minulém funkčním období měl přitom Havířov
na kraji celkem pět zástupců. Komunisty Karla Žáka a Jiřinu
Karkoškovou, sociálního demokrata Václava Wichera
a občanské demokraty Radslava Masného a právě Michala
Brabce. Na tom, že havířovští kandidáti ve volbách neuspěli,
se tak podepsaly hlavně klesající preference sociální
demokracie a komunistů.
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•

Jen dva zástupce
v krajském zastupitelstvu
oproti původním pěti
z minulého
volebního
období
bude
mít
následující čtyři roky
naše město.

