Kronika města Havířova

Únor

Radní si vyzkoušeli nový autobus firmy
Karosa, který je na plynový pohon a
splňuje emisní normy Euro 5. Havířovu
patří
v republice
první
příčka
v množství
ekologických
autobusů
na
plynový pohon a výrobci se ucházejí o
případné dodávky.

1. února
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho představil
reprezentativní výběr ze své grafické tvorby vynikající český
výtvarník Oldřich Kulhánek, jehož dílo každý z nás zná
především z podoby současných bankovek. Bohužel pro
nemoc se nemohl slavnostní vernisáže zúčastnit sám autor.

3. února
Občanské sdružení Werichovci připravilo v Galerii Maryčka
výstavu fotografií, plakátů a dalších zajímavých exponátů na
počest 100. výročí narození zakladatelů Osvobozeného
divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha a 99. výročí
narození hudebního génia Jaroslava Ježka. V úvodní části
vernisáže, kterou zahájil vrchní bidelník Jiří Tibitanzl,
zazněly písně Jaroslava Ježka v podání Karla a Michala
Bartovských a Dagmar Heroutové. Návštěvníci si mohli
prohlédnout také několik artefaktů z pozůstalosti mistra
Wericha, které se dostaly do majetku jeho fan klubu,
a materiály z bohaté kolekce pana Jiřího Hanibala, známého
ostravského sběratele autogramů, velkého obdivovatele
a přítele Jana Wericha.
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●
Zahájení
výstavy
navštívilo přes sto osmdesát příznivců grafiky,,
kteří si s mimořádným
zájmem prohlíželi téměř
50 leptů a litografií.

● Havířovští Werichovci
jsou velmi aktivní v rámci
celé republiky a opatrují
umělecký i lidský odkaz
V+W jako zakladatelů
našeho moderního divadla.
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Primátorka
Milada
Halíková
s Petrem
Kavkou a Lumírem Brašem,oceněnými za
úspěšný zásah proti zloději pneumatik.

7. února
Již tradičně se sešli strážníci a pracovníci Městské policie
Havířov v Restauraci Radnice s vedením města na
vyhodnocení uplynulého roku a ocenění těch nejlepších.
V letošním roce dovršilo dvanáct pracovníků městské
policie deset let svého působení u této organizace a dalších
devatenáct strážníků se dočkalo veřejného ocenění svých
úspěšných zásahů či vzorné práce. Jsou to: Miloš Majtner,
Jozef Mydlár, Svatoslav Čachotský, Bc. Martin Pastrňák,
Petr Kavka, Lumír Braš, Petr Urban, Martin Václav,
Michael Karkoška, Václav Antošík, Jiří Hamrozi, Jaromír
Šlachta, Martin Danihel, Vladimír Ševeček, Marian Gališin,
Eduard Uherčík, Ria Michalíková, Vojtěch Trpálek a Pavel
Zuziak.
Mezi úspěšné zásahy patřilo zadržení sprejerů, kteří
poškodili budovy na Frýdecké ulici, odzbrojení a zadržení
celostátně hled. pachatele nebo zadržení zlodějů autorádií.

Náměstek

primátorky

Svatopluk
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Novák
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blahopřeje oceněnému Pavlu Zuziakovi.

9. února
Ve velkém sále KD Petra Bezruče proběhl koncert pořádaný
u příležitosti oslav 50. výročí založení města. Janáčkova
filharmonie Ostrava přivezla komponovaný pořad pod
názvem Poezie violy. Koncert byl navíc zařazen do rámce
Mezinárodních dirigentských kurzů, takže taktovky se
chopil dirigent a vynikající violista Kang Cang-Woo z Jižní
Koreji a představili se další čtyři korejští sólisté. Ve
dvouhodinovém programu zazněly skladby od Giuseppe
Verdiho, Jana Křtitele Vaňhala, Karla Stamice,
W.A.Mozarta a jiných. Umělecký večer se vydařil
a u posluchačů našel velice kladnou odezvu.

11. února

10. února
Na
všech
základních
školách ve městě začaly
zápisy žáků do prvních tříd.
Pedagogové
měli
pro
budoucí
prvňáčky
nachystány různé jednoduché
kvízy a malé dárky. Na
mnohých
školách
už
prověřovali
základní
znalosti dětí.

Havířovská nemocnice otevřela psychiatrické oddělení.
Z původních prostor bylo přestěhováno do prvního podlaží
adaptovaného pavilonu po zrušeném plicním oddělení. Nové
prostředí by mělo přinést zkvalitnění podmínek pro léčbu
duševně nemocných pacientů. Oddělení bude provozováno
jako otevřené s tím, že pacienti se v průběhu hospitalizace
mohou pohybovat po areálu nemocnice. Havířovské
psychiatrické oddělení slouží pro širokou spádovou oblast
celého Karvinska a okolí.Lůžková část má kapacitu
34 lůžek.

18. února
Od plamínku k žárovce je název výstavy věnované zdrojům
světla, osvětlovadlům a osvětlovacímu sklu, tak jak se
vyvíjely v průběhu staletí až do dnešní doby. Ve výstavní
síni Památníku životické tragédie jsou představovaná
osvětlovadla z depozitářů muzeí, která zastupují zdroje
venkovského osvětlení, svítidla z domácností měšťanských,
šlechtických i současných, církevního prostředí, osvětlovací
tělesa používaná v dopravě a v hornictví. Návštěvník může
zhlédnout různé druhy loučníků, svícnů, luceren, kahanů,
petrolejových a elektrických lamp, lustrů od těch nejstarších
až po nedávno používané. Vystavené exponáty názorně
ukazují vývoj, změny a způsoby v osvětlení v průběhu
nedávných i dávno minulých let.

19. února
Ve společenském domě se konal tradiční Reprezentační ples
města Havířova, který se letos nesl v duchu oslav 50. výročí
založení města. Večerem elegantně a s důvtipem provázel
Josef Laufer a tančilo se převážně ve swingovém rytmu
s Big Bandem Felixe Slováčka. Předtančení a dalšího
doprovodného programu se ujal Taneční klub Jarky
Calábkové z Ostravy a samozřejmě nechyběla ani bohatá
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● Výtěžek z tomboly je
pravidelně věnován na
veřejně prospěšné účely.
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tombola.

19. února proběhlo cvičení
složek na Těrlické přehradě.

záchranných

23. února
Kolekci pětapadesáti barevných fotografií s přírodní
tematikou od havířovského autora Martina Urbančíka
představilo veřejnosti oddělení hudby a umění Městské
knihovny v Pavlovově ulici. Na vernisáž přišla více než
stovka milovníků krásné fotografie a přírody, přátelé. Martin
Urbančík, jednačtyřicetiletý kriminalistický technik, je
zaníceným fotografem a člověkem mnoha zájmů. Jak sám
říká, neví, kolik stálo po jeho narození u kolébky sudiček,
ale dvě tam byly určitě. Jedna mu dala do vínku toulavé boty
a druhá dar ještě vzácnější. Dala mu schopnost vidět krásu
přírody, lidí i lidských výtvorů v jejich proměnách světla,
barvách, liniích, v jejich harmonickém uspořádání. Dala mu
také radost z toho, že to vidí, a tím ho učinila nesmírně
bohatým.

str.č. 4/8

●●●
Na
střechách
mnoha
havířovských domů se
vytvořily obrovské a hlavně
nebezpečné
ledové
rampouchy. Majitelé a správci budov se o sníh a led na
svých střechách nestarají,
a proto musí zasahovat
hasiči. Tam, kde
se
nepodařilo
nebezpečné
ledové ostny sklepnout tyčí
z oken nejvyšších pater,
museli
hasiči
použít
vysokozdvižnou
plošinu,
a tak zajistit lidem bezpečný
průchod po chodnících
kolem domů.
Vypadá to, jako kdyby si
zima chtěla vynahradit
zpoždění sněhové nadílky
jeho množstvím. Sníh už
pomalu není kam odklízet,
všude ho leží hromady,
které když občas začnou tát,
vytvoří obrovské kaluže.
Bohužel,
ty
nejčastěji
vznikají v místech přechodů
pro chodce, takže můžeme
sledovat spoluobčany jak
groteskně v loužích cupitají
po špičkách či patách nebo
se je snaží sportovně
přeskočit. Ovšem… schází
trénink a ty kaluže jsou
opravdu velké…
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26. února
V Karviné se konala soutěž v latinskoamerických tancích.
Mistry republiky se v kategorii mládež stal havířovský pár
Filip Swětlík a Tereza Stařičná a karvinský Marek Kypus
a Kateřina Beková z Havířova dotančili v kategorii Junior 2
pro bronzový věnec.

26. února
Úctyhodných padesát let společného života oslavili manželé
Jiří a Emílie Urbánkovi. V obřadní síni Zámku si zopakovali
svatební obřad. Ke zlaté svatbě je doprovodili nejbližší
příbuzní a nevěsta s ženichem se v průběhu slavnostního
ceremoniálu neubránili slzám dojetí.

26. února
Desítky automobilů hasičských dobrovolných sborů se sjely
k Městské sportovní hale, protože se tam konala jedna
z největších dětských soutěží v požárním sportu v republice.
Do městské sportovní haly přijelo 750 dětí z dobrovolných
sborů celé České republiky, Slovenska a Polska. Soutěžící
byli rozděleni do dvou věkových kategorií na mladší a starší
žáky a hasičský potěr zvládal tři disciplíny. První disciplínou
bylo uzlování, kdy si každý vylosoval jeden uzel z pěti
možných, který pak musel bezchybně uvázat. Další dvě
disciplíny byly běžecké. V prvé štafeta postupně rozvíjela
a svinovala požární hadici, ve druhé hasiči běželi přes
kladinu, přeskakovali pevnou překážku, přemisťovali hasicí
přístroj a před cílem museli správně napojit hadice na
rozdělovač a proudnici. Havířovští dobrovolní hasiči soutěž
zorganizovali skvěle a v hale byla výborná soutěžní
atmosféra. V mladších si nejlépe vedli hasiči z Karviné –
Hranic a mezi staršími zvítězili hasiči z SDH Brumov.
Domácí tým měl zastoupení pouze v kategorii starších
a umístil se až na 30. místě.
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Únorové zajímavosti
● Od poloviny měsíce řadu lidí skolila náhlá zdravotní
indispozice. Nejčastěji se nemohou hýbat kvůli silným
bolestem celého těla, třesou se zimou, trpí zvýšenými
teplotami, průjmem, zvracením a únavou. Často se
domnívají, že je napadla chřipka, onemocnění postihlo
hlavně malé děti. Hygienici však zatím neizolovali virus
chřipky, převážně jde o akutní respirační onemocnění.
● Vítězkou základního kola 16. ročníku celostátní soutěže

Dívka roku 2005 se stala v Havířově třináctiletá Dominika
Šebková, žákyně sedmé třídy Základní školy na ulici
Gorkého. Ta ve velkém sále Domu dětí a mládeže nejvíce
přesvědčila porotu nejen svým půvabem, ale i zručností
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● Kromě těchto čtyř dívek,
se do soutěže nikdo další
nepřihlásil. Nezájem ze
strany soutěžících svědčí
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v řešení praktického úkolu a s vybraným vkusem v módní
přehlídce. Dominika Šustková skončila druhá a Kateřina
Brokešová třetí. Té přítomní fandové udělili titul Miláček
publika. Čtvrtá byla Veronika Kupková, ale ta už do
oblastního kola nepostupuje.

o zbytečnosti
předkol,
i když pořadatelsky byla
soutěž zvládnuta výborně.

● Začátek roku přinesl tradičně zvýšení počtu lidí bez práce.

V Havířově a nejbližším okolí je jich oficiálně evidováno
9 547. Tak se projevilo ukončení sezonních prací, mnohým
zaměstnancům skončily smlouvy uzavřené do konce roku
a zaměstnavatelé je neprodloužili, projevil se také povánoční
pokles tržeb v obchodech. Mnozí drobní podnikatelé, kteří
po roce zavedení nového daňového systému zvážili, že lepší,
něž se zadlužit, je odhlásit živnost, také rozšířili řady
nezaměstnaných. V rámci celého území bývalého okresu
Karviná činí míra nezaměstnanosti 19,93 procenta.
● Vodohospodáři z Povodí Odry začali připravovat
přehrady v okolí města na jarní tání. Vzhledem k množství
sněhu, který napadl v Beskydech, můžeme očekávat
s oteplením velmi zvýšené přítoky. Vodohospodáři tedy
snižují hladiny přehrad, aby dokázaly spolehlivě zachytit
a regulovat jarní příval. Stejně jako v loňském roce využijí
zvýšený průtok k vyčištění přehrad od sinic. Tak se to
podařilo v loňském roce na Žermanické přehradě, kdy byla
voda vypuštěna spodními výpustěmi a strhla s sebou sinice,
které se mimo vegetační období drží u dna. Podařilo se tak
prodloužit letní rekreační sezonu o několik týdnů.

SPORT
Lepších a lepších výsledků dosahuje nejen na
moravských, ale také na celorepublikových lyžařských
závodech nadějná havířovská lyžařka Kateřina Pauláthová.
V kategorii mladších žáků lyžuje teprve prvním rokem,
přesto již získala titul krajské přebornice ve slalomu a má
naděje na medaili na mistrovství ČR.
●

● První semifinále má za sebou Bowling cup 2005. Do
závěrečného kola si zajistilo postup prvních jedenáct celků.
Hned dvěma týmům se podařilo překonat hranici tisíce
bodů. Nejlepší ve složení V. Müller, J. Zmeškalová,
B. Žurovec, A. Žurovcová nahráli 1065 bodů. Druzí
Z. Palička, S. Kříž, D. Kříž, A. Kříž nasbírali o 29 bodů
méně. Nejlepším jednotlivcem kola se stal Stanislav Kříž,
který naházel 392 bodů. Nejlepší žena byla Jana Meškalová,
která dokázala nahrát 340 bodů.
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●●●
Po několika měsících se ve
městě objevili zástupci
firmy Rona jatky, která
získala do svého vlastnictví
fotbalový
stadion
v Prostřední Suché. Majitelé
se na svůj majetek přišli
podívat vůbec poprvé, tedy
až poté, co ho nabyli
a setkali se se zástupci
fotbalového
oddílu
FK Havířov,
který
na
stadionu působí. Po jednání
se předseda klubu Vladimír
Lucký vyjádřil, že má po
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Z dalšího semifinále se ve finále znovu objeví i loňští
vítězové V. Mazur, K. Dušek, M. Rozmarin, M. Foťko, kteří
své kvality prokázali v posledním souboji, když s náhozem
990 bodů ukázali všem záda. Nejlepším jednotlivcem byl
v posledním semifinálovém kole M. Kundrát, který naházel
364 bodů. Nejlepší ženou a zároveň druhým nejlepším
hráčem dne byla Jana Meškalová s 348 body.
● 14. února Panteři ukončili první hokejovou ligu výhrou
nad Pískem 4:1 a zajistili si tak celkově desáté místo
v soutěži, což je předem avizovaný splněný cíl.
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setkání s novými majiteli
mnohem lepší pocit, než
tomu
bylo
v případě
bývalých vlastníků a kopaná
by neměla strádat.

