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ZÁŘÍ
•••

1.9.
Opět méně prvňáčků nastoupí letos do základních škol. Do
prvních tříd zasedne něco málo přes sedm set dětí, což je
o čtyřiapadesát méně než v předešlém školním roce. Na
osmnácti základních školách bude otevřeno třiatřicet prvních
tříd. V každé pak bude průměrně dvaadvacet žáků. Do
školních lavic, jejichž kapacita je deset tisíc míst usedne jen
necelých osm tisíc čtyři sta dětí, což je o dalších dvě stě
čtyřicet dětí méně než loni.
Hned na třech místech začala Mezinárodní výtvarná soutěž
dětí MŠ , ZŠ a nižších tříd gymnázií v oboru kresby
a grafiky „Krásná jako kvítka“, a to ve Výstavní síni Viléma
Wünscheho, v Městské knihovně na Šrámkově ulici
a v prostorách pořádající Základní školy na ul. Frýdecké.
Čtrnáctého ročníku na téma „Jsme různých národů a ras“ se
účastní děti z České republiky, Slovenska, Polska, Austrálie
a premiérově i z Indie. Tentokrát bylo do soutěže zasláno
1853 prací a v pěti kategoriích pětičlenná porota vybrala
17 obrázků k ocenění a udělila též cenu za pedagogické
vedení. Záštitu nad soutěží letos převzala známá česká
novinářka a reportérka Petra Procházková, která se účastnila
i slavnostního vyhlášení výsledků 3. září. Dětské obrázky
v galerii doplnila prodejní výstavka dřevěných hraček
a figurek, které vytvořili pracovníci chráněných dílen
Gerlich Odry.
Jedinou havířovskou zástupkyní, která se prosadila na
výtvarné soutěži Krásná jako kvítka, byla Dominika
Barišová, žákyně ZŠ na Moravské ulici, která obsadila
v kategorii 1. a 2. ročníků ZŠ třetí místo. V soutěži uspěla
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Od začátku září se snížila
cena čipových karet
MHD. Radní ujednali, že
cena čipové karty se ze
stávajících dvou
set
padesáti korun sníží na
sto
osmdesát
korun.
Školáci pak za žákovskou
kartu zaplatí namísto sto
dvaceti jen sto korun.
O tom, jestli se tato
změna cen projeví také
na
snížení
běžného
jízdného na místních
linkách, zatím město ani
dopravní podnik nepodaly žádné informace.

•••
Ze strážníků havířovské
policie se stali zruční
řemeslníci. Začátkem září
byla zahájena realizace
projektu
„Řetízek
k bezpečí“,
který
je
zaměřen na opuštěně
žijící seniory od 65 let
věku a také na zdravotně
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dílem, které nazvala Pan Jackson s rodinou.
4.9.
Divadelní klub Liskanec ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem a magistrátem města uspořádal již VII.
ročník divadelně-hudebního festivalu Horníkov – Revival
fest, který se uskutečnil v areálu Letního kina. Odpoledne až
do půlnoci vystoupily v programu oblíbené kapely jako
4 dohody, Šumy a Brumy, Apatheia a další a program
pokračoval rockotékou.
5.9.
V tento den se zavřely brány letního koupaliště. Přesto, že
letošní léto nebylo tak mimořádně teplé jako loňské,
podařilo se vzhledem k velkému zájmu a spokojenosti lidí
překonat loňský rekord v počtu návštěvníků koupaliště. Za
letošní sezónu navštívilo letní koupaliště přibližně 105 tisíc
lidí, což je ještě o 4 tisíce lidí více než loni. Rekordní
návštěvnost byla v jednom dnu 6 300 lidí. I přes to, že
v letošním roce při rekonstrukci koupaliště bylo
proinvestováno 67 miliónů korun, bylo vstupné jedno
z nejlevnějších v okolí. Pro dospělého 40,-Kč za den a pro
dítě do 12 let 20,-Kč za den. Dále se objevily zvýhodněné
ceny pro důchodce – 30,-Kč a v posledních 2 hodinách
provozu 20,-Kč.
6.9.
V Galerii Maryčka byla zahájena výstava fotografií čtyř
autorů pod názvem Duch Ameriky. Výstavu připravila
skupina čtyř přátel, kteří společně absolvovali několik cest
nejen v naší vlasti, ale také v zahraničí – Mongolsko, Peru,
Slovensko. Libor Madison Sekyra, Václav Rába, Ivan Lang
a Lucie Illková dostali při putování po USA v roce 2002
nápad založit fotografické sdružení S. D. J. Photo. Mezi
hlavní zájmy členů patří fotografování krás přírody,
reportáže a sociální témata. Ve Spojených státech projeli
oblasti Divokého západu, navštívili Utah, Arizonu,
Kalifornii a Nevadu. Oslovilo je kouzlo národních parků
a svými objektivy se snažili zachytit ducha současné
i původní Ameriky.

postižené občany. Cílem
tohoto projektu je omezit
páchání trestné činnosti
vloupání ve vztahu k této
skupině obyvatel. Celkem
bylo nakoupeno 1000 ks
řetízků a zatím je
evidováno 610 žádostí.
Instalace řetízků na dveře
je prováděna bezplatně
strážníky městské policie,
kteří také poskytují rady
a informace, jak mají být
občané opatrní. O montáž
řetízků je velký zájem
a lidé si tento nápad
pochvalují.
Celkové
náklady na projekt jsou
100 tisíc Kč, z toho podíl
města činí 30 tisíc Kč
a zbylých 70 tisíc Kč se
podařilo získat formou
státní dotace z Komplexního
součinnostního
programu
prevence
kriminality.

•••
Nedaleko restaurace Jelen
v Havířově – Šumbarku
lehlo popelem 10. září
nezajištěné
skladiště
starých dřevěných beden
od vojenské munice.
V těchto místech byl
kdysi vojenský objekt
a posléze si pozemek
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10. – 12. 9.
V prostorách Městské sportovní haly a před Obchodním
domem Elan se konaly tradiční havířovské hornické
slavnosti. Bylo krásné teplé počasí a na slavnosti si našlo
cestu několik tisíc návštěvníků. V pátek před OD Elan
vystoupili Kamarádi z Brna a Jitka Molavcová v programu
pro děti a Swingový orchestr B. Pukovce. V areálu sportovní
haly po předkapelách jako hlavní host vystoupila známá
skupina MIG 21. V sobotu program začal po poledni a byl
namíchán z představení ZUŠ B. Martinů, mažoretek Kala,
těch nejmenších z pohybové výchovy MKS Havířov,
představila se Vonička s hosty a večer před hlavní kapelou
vystoupila s komponovaným pořadem ZUŠ B. Martinů
a Maniak aerobic Ivany Kožmínové.

Odpoledne byl areál zaplněn při očekávaném vystoupení
slovenské populární skupiny No Name a úspěch měl i Yo
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pronajal
soukromník,
který
však nezajistil
dostatečné zabezpečení.
Na pozemku byli často
viděni bezdomovci i děti.
Právě
děti
tentokrát
úmyslně založily požár.
Dřevěné bedny polily
benzínem a zapálily.
Hustý sloup černého
dýmu byl viditelný do
vzdálenosti
několika
kilometrů a na jeho
likvidaci se podílelo
několik profesionálních
i dobrovolných jednotek
z Havířova,
Karviné
a Orlové. Včasný a rychlý
zásah zabránil přenosu
požáru na okolní stromy,
které sousedí s rodinnými
domy.
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Yo Band, na závěr dne se návštěvníci těšili na ostravskou
kapelu Buty. Celý sobotní program doplnily různé soutěže,
jízda na koních, atrakce pro děti, kolotoče, skákací hrady,
autíčka apod. V neděli návštěvníci shlédli ukázky kynologie,
vystoupení Jany Plachetkové a Small Brass Band, Pavla
Dobeše. Prezentovaly se sportovní kluby našeho města,
havířovské taneční soubory, moderní gymnastky, Maniac
aerobic, Horizonty apod. Program byl ukončen ukázkami
bojového umění členů Wing Chun Klubu – tzv. Večer
mistrů. Havířovské hornické slavnosti byly úspěšné nejen
díky hezkému počasí, ale také díky perfektní přípravě
organizátorů celého třídenního programu.

14.9.
V areálu Domova – penzionu pro důchodce se uskutečnil III.
ročník sportovně-společenské olympiády seniorů, kteří se
sdružují v klubech důchodců ve městě. Tuto akci uspořádal
penzion společně s odborem sociálních věcí magistrátu
města. V celkem devíti klubech důchodců na území města se
sdružuje cca 2 500 seniorů. Do olympiády se aktivně
zapojilo 120 seniorů a celá řada dalších se stala věrnými
fanoušky, kteří své kolegy podporovali na každém kroku.
Nejstarším účastníkem byla paní Vlasta Urbánková, která za
půl roku oslaví sté narozeniny. V programu byl připraven
turnaj pětičlenných družstev, která se utkala v kuželkách,
navlékání kostek, házení na cíl, plechovkové pyramidě,
věšení prádla, plnění nádoby vodou a hodu míčem. Se všemi
nástrahami se nejlépe vypořádalo družstvo pořádajícího
Domova – penzionu pro důchodce, které se tak stalo
celkovým vítězem olympiády. V první řadě však vyhrály
skvělá nálada a sportovní duch.
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14.9.
Havířov má po vzoru Ostravy svůj poradní sbor seniorů. Na
jeho vytvoření se shodli s vedením města na společné
schůzce
zástupci
Klubů
důchodců
a
Domovů
s pečovatelskou službou. Obě strany se dohodly, že se budou
scházet každý čtvrt rok a budou si vyměňovat navzájem
informace, které by měly přispět ke kvalitnějšímu životu
havířovských seniorů.
V diskusi seniorů s vedením města zazněly problémy, které
se týkají hlavně občanského soužití. Debatovalo se také
o tom, zda je výhodnější stavět další Domy s pečovatelskou
službou nebo raději rozšířit pečovatelskou službu tak, aby se
starala o lidi v jejich domácnostech. Názor nebyl jednotný.
V současnosti je v Havířově asi 600 zájemců o bydlení
v Domově s pečovatelskou službou.
17.9.
Havířovští ochránci přírody ze sdružení Lučina vyzvali
veřejnost a především zastupitele našeho města, aby právě
v tento den nechali auta doma. Pátek 17. září vyhlásili Dnem
bez aut. Spíše symbolickou akci, která evidentně neměla
podstatný vliv na množství motorových vozidel
projíždějících městem, však provázela celá řada zajímavých
tematických akcí. Před OD Elan proběhla velká pouliční
výstava, vypovídající nejen o stinných stránkách
rozvíjejícího se automobilismu, pro který je dnes každé
město těsné. Byla rovněž dokladem toho, jak málo se zatím
udělalo pro to, aby se cyklistům a chodcům žilo v Havířově
lépe. Výstavu doplnily kresby dětí ze ZŠ Frýdecká na téma
Můj ekologický dopravní prostředek.
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•

Dobrovolná
humanitární akce, pořádaná každoročně v desítkách zemí světa, se váže
k příběhu
mladého
Kanaďana Terryho Foxe,
kterému byla v 18 letech
amputována noha postižená rakovinou kosti.
Terry se pokusil postavit
zákeřné nemoci a rozhodl
se běžet napříč Kanadou
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25.9.
Veselá a zároveň sportovní atmosféra vládla na 12. ročníku
Běhu Terryho Foxe. Výtěžek této celosvětové nesoutěžní
humanitární akce jde na výzkum rakoviny. Za pěkného
počasí se vydalo na dvoukilometrovou trať přes čtyři sta
běžců, chodců, cyklistů, ale i vozíčkářů. Letošní trasa měla
start i cíl na náměstí Republiky a vedla po ulicích Fibichově,
Na Nábřeží, K Altánku a zpět ulicí Beethovenovou. Již
tradičně měli největší zastoupení děti a jejich rodiče, hodně
dospělých si přišlo vyzkoušet svou běžeckou kondici. Velmi
početná byla účast žáků ze Zvláštní školy a Pomocné školy
z Mánesovy ulice. V doprovodném programu mohli
přítomní zhlédnout vystoupení roztleskávaček, exhibici
v kulturistice, ukázkové cvičení aerobiku, skoky na
trampolíně a vystoupení taneční skupiny Limit Dance
Corporation. Nechyběly dětské soutěže.

29.9.
Dvacet let své existence oslavila s fanoušky skupina
Alphaville v několika zemích světa. Velkou hudební
a světelnou show připravila pro skoro tři tisíce fanoušků ve
Víceúčelové hale. Alphaville, jedné z legend osmdesátých
let, se podařilo svými nestárnoucími hity roztančit zimní
stadion.

SPORT
1.9.
Zajímavý sportovní den pro děti a mládež, spojený
s poděkováním olympionikům, připravila na tento den
radnice. Na letním koupališti Šárka už dopoledne byly
zahájeny soutěže v plavání, plážovém volejbalu, stolním
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a uspořádat
sbírku
finančních prostředků na
výzkum rakoviny. Za 143
dní uběhl 5565 km, denně
absolvoval trať dlouhou
přibližně jako maratonský
běh. To se stalo v roce
1980. O rok později
rakovina Terryho Foxe
přemohla, ale z jeho
„maratonu naděje“ vznikla tradice, která rychle
pronikla do mnoha zemí
světa. V roce 1992 se
dostal Běh Terryho Foxe
do
České republiky.
Nejprve se týkal pouze
Prahy, v průběhu dalších
čtyř let se z běhu stala
masová záležitost.

•••
Obrovský úspěch zaznamenal Havířovan Vojtěch
Sedlák na mistrovství
Evropy v lodním modelářství.
V Moskvě
dokázal vyhrát titul.
Ačkoli je věkem žák,
dokázal vyhrát dokonce
seniorskou
kategorii
plachetnic. Přitom se
nestává každý rok, aby
havířovská SMTe měla
své reprezentanty na
mezinárodním
klání.
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tenise a střelbě na koš. Pro nejmenší děti byly připraveny
jednoduché soutěže jako běh v pytli, hod… Odpoledne
předvedli své umění sportovci z Wing Chun Klubu a Maniak
aerobic. Primátorka města PaedDr. Milada Halíková a další
zástupci města přivítali naše olympioniky z Atén,
bronzového výškaře Jaroslava Bábu a vzpěrače Tomáše
Matykiewicze.

Oba sportovci dostali na úvod od města hodinky s vyrytým
věnováním a poté zodpověděli dotazy, které převážně
směřovaly k atmosféře olympijských her. Vítězové soutěží
přebrali ceny od českých reprezentantů a bylo na nich vidět,
jak moc si toho váží a jaká je to pro ně pocta. Odpoledne
pokračovalo autogramiádou a vystoupe-ním skupiny Team
revival.
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Navíc na stejné akci
skončil vedoucí zájmového
útvaru
Roman
Brychta na 1. a 2. místě
hned ve dvou kategoriích.
Dalším
vítězem
na
mistrovství republiky se
stal Martin Kvapulinský.
Radek Bocek se jako
plastikový
modelář
umístil na 3. místě
v postupové
soutěži
Moravskoslezského přeboru žáků
s přímým
postupem na mistrovství
ČR. Havířovští modeláři
rozvíjejí své schopnosti
v dobře
vybavených
dílnách, pod odborným
vedením.
Pro
tyto
kroužky
je
typická
i tréninková a hlavně
soutěžní činnost.
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4. – 5.9.
Velkým úspěchem AC Havířov skončil letošní ročník první
atletické ligy, jehož závěrečné dějství proběhlo v Šumperku.
Havířovští atleti s přehledem obsadili první místo. Exceloval
Michal Janda s dvaceti body, který si k vítězství v disku
připsal i osobní rekord, znamenající současně rekord
atletického klubu. O bod méně zaznamenali Vláďa Kadlečík
a Michal Staněk. Solidní formu prokázal s 18 body Radim
Štefek, který ovládl tradičně koulařský sektor. Ve své hlavní
disciplíně – kouli – zvítězil jako jediný z havířovských atletů
ve všech pěti utkáních. Nejpilnějším zapisovatelem bodů ve
prospěch družstva se však stal v průběhu letošního ročníku
Michal Staněk, který získal úctyhodných 96,75 bodu. Jeho
disciplínami jsou dálka a trojskok.

•

Primátorka města PaedDr. Milada Halíková poděkovala
havířovským jachtařům za vzornou reprezentaci města. Své
ocenění si vysloužili čtyři závodníci díky úspěchu na
mezinárodním mistrovství v jachtingu. Ve třídě 420
(dvouposádka) vybojovali tituly mezinárodních mistrů ČR
bratři Pavel a Ondra Bobkovi. Na stejném mistrovství uspěl
také Štěpán Staniek. Vybojoval v kategorii Optimist
(jednoposádka) 3. místo mezinárodního pořadí. Na dalším
mistrovství ČR této třídy v družstvech získal spolu s bratrem
Michalem a V. Korytářem z Ostravy stříbrné medaile.

18. – 19.9.
Na kurtech Tenisového klubu Havířov se uskutečnil
mezinárodní juniorský softtenisový turnaj. Velký úspěch
zaznamenali havířovští softtenisoví reprezentanti Jakub
Zálejský a Michal Weidl. Ti dokázali jako jediní čeští
zástupci stanout na nejvyšší příčce v prestižní týmové
soutěži chlapců. Na turnaji se představily také reprezentace
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Itálie a Maďarska. Dvoudenní klání zcela ovládli Maďarští
hráči a hráčky, kteří kromě výše zmiňované kategorie
vyhráli všech šest dalších.

• Další úspěch si na své konto připsali tělesně postižení
sportovci z našeho města. Stolní tenisté Baníku vyhráli titul
mistrů České republiky dvaatřicátého ročníku soutěže
družstev tělesně postižených sportovců. O vítězství se
ucházelo celkem čtrnáct týmů mužů a čtyři družstva žen.
Tým Baníku Havířov ve složení Ivan Karabec, Jaroslav
Cieslar, Miroslav Fiala a Gašpar Csonka potvrdili roli
favoritů soutěže.
• Havířovští ragbisté pokračují ve skvělých výkonech.
V 6. kole extraligy dokázali opět naplno bodovat a drží si
v tabulce výborné druhé místo. První jsou Říčany.
•

Zcela bez problémů proplouvají prozatím stolní tenisté
Startu Horní Suchá extraligovou soutěží. Na čele neztratili
doposud ani jeden bod. To znamená nejenom to, že vše
vyhráli, ale také to, že nesehráli ani jedno utkání, ve kterém
by se museli o výsledek obávat do poslední čtyřhry.

Zářijové zajímavosti:
• Měření rychlosti vozidel v ulicích města, které zahájili
havířovští strážníci, provázejí dohady, zda je legální. Je
možné, že konečný verdikt bude muset vynést až soud.
V celé republice je čtrnáct obcí a měst, kde se strážníci
pustili do boje s piráty silnic za pomoci radarů. V našem
kraji jsme první, v Karviné se strážníci k tomu chystají.
Vedení městské policie tvrdí, že využívá jen možnosti dané
zákonem, ministerstvo vnitra uvádí pravý opak.
Zastupitelstvo Havířova schválilo nákup radaru a dalšího
příslušného vybavení za půl milionu korun v době, kdy už se
vědělo, že ministerstvo vnitra tuto činnost odsuzuje jako
nezákonnou. Takže, i když přestupková komise magistrátu
za základě snímku z radaru vyměří pokutu, viník svůj
přestupek nemusí uznat a odvolá se ke krajskému soudu,
který pokutu zruší…..
•

V tuzemsku i v zahraničí od května tohoto roku hledaný
havířovský podnikatel Petr Kellovský
byl zadržen
zásahovou jednotkou v rekreační chatě v Dolních
Domaslavicích. Tam ho ukrýval jeho kamarád, bývalý
ostravský policista, Jiří Vidmoch. Oba muži jsou již ve
vazební věznici. Kellovský bude spolu s dalšími sedmi
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•••
Eva Vejmělková, jedna
z nejhezčích
českých
hereček, žijící v Prostřední Suché se slovenským režisérem Dušanem
Rapošem přivedla na svět
v havířovské porodnici
svou
druhou
dceru..
Mnohé její rozhodnutí
velmi překvapilo, ale
Vejmělková byla vždy
velmi spokojena s lidským přístupem lékařů
a sester
v havířovské
nemocnici
a
jinam
nechtěla. Poděkovala tak
nejen
primáři
Pavlu
Holubovi, ale celému
personálu porodnice za
jejich skvělou péči.

•••
Soukromí
majitelé
převzali kontrolu nad
společností OKD.
Největší firmu v kraji,
těžební společnost OKD,
která zaměstnává asi
sedmnáct tisíc pracovníků, už plně kontrolují
soukromí vlastníci z Karbon Investu – Viktor

Kronika města Havířova
komplici vyšetřován za organizování padělání šeků
neexistující americké banky, které jim měly vynést nejméně
osm set padesát milionů korun. Tento podvod s cennými
papíry se zařadil k největším v historii samostatné České
republiky. Pachatelům hrozí za tento trestný čin až patnáct
let vězení. Jiří Vidmoch je viněn z trestného činu nadržování
a hrozí mu až tři roky vězení.

• Až z dalekého estonského města Paide zavítala do
Havířova na pracovní návštěvu tříčlenná delegace tamních
zastupitelů. Estonci by rádi s námi navázali styky hlavně
v oblastech kultury, sportu a ekonomiky. Během několika
dní se už předjednávaly podmínky partnerské smlouvy.
•

Stále nižší zisky má v poslední době Havířovská
teplárenská společnost, která zásobuje teplem celé město
a jeho okolí. Celkové tržby HTS dosáhly v roce 2003 něco
málo přes tři sta sedmdesát tisíc korun, tedy o více než jeden
milion korun méně, než za stejné období v roce 2002. Tržby
za výrobu a rozvod tepla poklesly o stejnou částku. Výrazně
se však zmenšují i investice do tepelného hospodářství, což
odborníky velmi znepokojuje, protože to bude mít špatný
dopad na jeho technický stav. Náměstek ředitele HTS
Stanislav Nevřela však zdůvodňoval, že v menších
investicích nevidí žádný problém, protože úroveň
předávacích stanic a rozvodů tepla je dlouhodobě udržována
a je na dobré úrovni. Nyní se vytváří nová koncepce až do
roku 2010 a investovat se tedy bude podle ní.

• Zastupitelstvo definitivně rozhodlo o tom, že fotbalový
stadion v Prostřední Suché nekoupí. Řeklo ne nabídce firmy
Renomé export, která ho momentálně vlastní a chtěla
sportoviště prodat městu za cenu 9,5 milionu korun nebo ho
pronajímat za částku tři sta tisíc měsíčně. Firma Renomé
export oznámila, že našla jiného kupce za 8,5 milionu korun.
•

Díky nezákonnému shromažďování dat a jejich špatné
ochraně obdržel havířovský hypermarket Tesco pokutu ve
výši 230 tisíc korun. Zákon porušil tím, že pro své potřeby
pořizoval záznamy lidí, kteří v prodejně kradli. Zaměstnanci
obchodního domu měli dotyčné pouze zadržet a předat
k šetření policii. Tesco chybu bez okolků přiznalo.

• Pouze jedna základní a jedna mateřská škola v našem
městě (na ulici Selská) budou od začátku letošního listopadu
vyučovat v polském jazyce. Od tohoto termínu ukončí totiž
činnost Mateřská škola Čelakovského. Vedení školky
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Koláček a Petr Otava.
Fond národního majetku
podepsal s Karbon Investem smlouvu o prodeji
státního
menšinového
podílu
v černouhelné
společnosti. Noví majitelé
zaplatí
státu
za
šestačtyřicet procent akcií
4,1
miliardy
korun.
Přitom minulý rok, kdy
jednání začalo, nabízeli
pouhých 1,2 miliardy
korun. Čas ukáže, jaké
dopady
bude
mít
navýšení ceny na investiční
strategii
firmy.
Zástupci Karbon Investu
zdůrazňují,
že
není
záměrem
společnost
rozdělit a rozprodat, ale
naopak ji stabilizovat
a rozvíjet.

• • •

Úředník Ivan
Lucák
z havířovské
Městské realitní agentury,
která se stará o městské
byty, a je podezřelý
z úplatkářství, již čelí
trestnímu stíhání. Kromě
toho přišel o místo.

•••

Více než 1600 žádostí
o byt 1+1 až 1+4 se
smluvním
nájemným
evidují úředníci města.
Pořadí těchto žádostí bylo
u jednotlivých kategorií
bytů stanoveno losem za
účasti notáře. Žadatel si
může své pořadí ověřit na
webových
stránkách
úřadu.
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požádalo o zrušení samo, protože dětí, které ji navštěvovaly
každým rokem ubývalo a nyní ji navštěvuje pouhých
jedenáct dětí, jejichž rodiče požadují výuku v polském
jazyce. Tyto děti proto přestoupí do školky na ulici Selská.

• Záměr vedení nemocnice s poliklinikou přenechat na čas
provoz dialýzy soukromé firmě vyvolal velkou polemiku jak
mezi zdravotníky, tak mezi zastupiteli města. Ředitel
nemocnice Juraj Chomič navrhuje pronajmout oddělení
dialýzy soukromé společnosti. Nemocnice na dialýze
vydělává asi osm milionů korun ročně, soukromník jí ale
může za dočasné přenechání tohoto provozu platit čtrnáct
milionů ročně. Zatímco rada města proti tomuto záměru
vedení nemocnice nic nenamítala, mnozí zastupitelé tento
krok ostře napadli. Nechápou, proč se nemocnice zbavuje
takto důležitého a lukrativního oboru. Mnozí lékaři
poukázali na další problém, protože v případě, že by se
nemocnice na omezenou dobu tří let zbavila dialýzy, těžko
pak bude získávat zpět smlouvu s pojišťovnami. Nasmlouvat
body není jednoduchá záležitost. Zastupitelé se rozhodli
kontaktovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje
a požádat jej v této věci o provedení příslušné analýzy.
Navíc, v době, kdy velké nemocnice v kraji a vlastně v celé
republice nemají jasno, jak s nimi bude v nejbližších letech
naloženo, tato aktivita vyvolává řadu otázek.
•

Výrazně lepší úroveň mají v kraji podle mínění
hygieniků stravovací zařízení ve školách a školkách.
Zlepšení hygienici zaznamenali i přesto, že termín na
splnění přísných hygienických evropských norem, týkajících
se kuchyní, byl posunut až do konce roku 2007. Jednou
z podstatných podmínek například je, aby byly v kuchyních
snadno omyvatelné plochy s neporušenými povrchy
a nemusí být jen z nerezu. Lze pořídit i plastové nebo
dřevěné zařízení. Tou nejpodstatnější změnou však musejí
podle hygieniků projít především lidé, jejichž hygienické
návyky nejsou vždy na nejlepší úrovni.

• Jádro Havířova, které bylo postaveno v padesátých letech
minulého století ve stylu socialistického realismu, bylo
v roce 1992 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou
a nazváno podle tohoto stylu Sorela. Architekti projektovali
byty na rychle se rozvíjejícím Ostravsku a nechtěli stavět
nové domy v „buržoazním“ předválečném stylu, a proto se
obrátili pro inspiraci do české renesance. Oblast Sorely je
velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením,
které je mnohem lidštější než pozdější panelová výstavba.
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•••
Obývací
pokoj
bytu
v centru města si za svůj
nový domov vybrala
skupina
netopýrů.
Majitele jejich zájem
nějakou dobu těšil, ale
protože nevypadalo, že
by se netopýři chtěli sami
odstěhovat, musel přizvat
na pomoc dobrovolné
hasiče. Ti malé nájemníky pochytali a vypustili
do přírody v blízkosti
zbrojnice.

