Kronika města Havířova

BŘEZEN
1. března
Městská hromadná doprava zkvalitnila své služby, protože
v některých autobusech začal fungovat nový zvukový
a vizuální systém, který pomůže především handicapovaným
občanům. Sluchově a zrakově postižení spoluobčané se nyní
můžou v autobusech lépe orientovat. Navíc ČSAD Havířov
zavedlo pro nevidomé systém Appex, který umožňuje
propojení mezi nevidomým a vozidlem a jeho řidičem. Když
autobus přijíždí na zastávku, vyšle signál, díky němuž
nevidomý zjistí, o jakou linku se jedná. Pokud chce tímto
spojem cestovat, pošle ze svého přístroje signál k řidiči,
který je tak uvědomen, že bude zrakově postižený do
autobusu nastupovat.

5. března
Nemocnice otevřela novou anesteziologickou ambulanci, ve
které budou vyšetřováni pacienti,
u kterých je nutný chirurgický, urologický či gynekologický
zákrok, případně diagnostický výkon v celkové anestézii.
Celkové náklady na zřízení nové anesteziologické
ambulance nepřevýšily částku 100 tisíc korun a byly
z vlastní režie nemocnice.
● Všechny chirurgické ambulance včetně příjmové se
přestěhovaly do nových prostor, které byly vybudovány
v rámci probíhající rozsáhlé investiční akce za účasti
státního rozpočtu a spoluúčasti nemocnice. Nemocnice
získala příjmový komplex, sestávající z chirurgických
pracovišť, rozšířený o jednu ambulanci a rentgenové
pracoviště.
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Budou zde pracovat další nástavbové ambulance, jako např.
cévní chirurgie, traumatologie, proktologie, mammologie,
onkochirurgie a pooperační poradna.
Chirurgická
ambulance v nemocnici denně ošetří přibližně 200 pacientů.

Nový rentgen si prohlédl také náměstek primátora Bronislav Bujok.
Součástí příjmového komplexu je i nové rentgenové
pracoviště, které je vybaveno moderním přístrojem s plně
digitálním zpracováním obrazu s kapacitou sedmdesát
snímků za hodinu. Nemocnice je druhým zdravotnickým
zařízením s tak špičkovým vybavením v kraji.
● Rada udělala další důležitý krok k plné funkčnosti vedení
města a schválila složení všech patnácti komisí. Komise
slouží jako poradní orgán rady a její doporučení hrají
významnou roli při schvalování bodů dotýkajících se
různých oblastí života Havířovanů. Komise a jejich
předsedové byli vybráni po dohodě celého politického
spektra. Každá strana v zastupitelstvu má na tomto postu své
zástupce a v komisích jsou také zástupci občanů, kteří se
jednotlivými resorty blíže zabývají. O práci v komisích byl
na rozdíl od předešlých let velký zájem.

6. března
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho za velké účasti
návštěvníků proběhla vernisáž výstavy sdružení textilních
výtvarníků nazvaná Textil. Bylo vystaveno mnoho krásných
děl z paličkované krajky, které ukázaly, že paličkovaná
krajka se nepoužívá pouze na zdobení šatstva nebo
zarámovaná jako obrázek, ale vznikají z ní různé textilní
objekty.
● Společnost OKD, Rekultivace Havířov, jeden z největších
zaměstnavatelů ve městě, propustila dvě desítky lidí a mění
strukturu své činnosti. Snaží se tak zefektivnit svůj provoz,
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aby nemuseli některé nevyužité pracovníky nechávat doma
s krácenou mzdou.
● Havířovská kriminálka ve spolupráci s ostravskou
zásahovou jednotkou zatkla bývalého policistu, který měl
doma bohatý zbrojní arsenál. Při domovní prohlídce byly
nalezeny dva samopaly, dvě pušky, dva revolvery a dvě
pistole. Zbraně byly odeslány na expertízu, aby se zjistilo,
jestli byly někdy použity k trestné činnosti. Zadržený byl
převezen do věznice, protože už byl za dřívější násilnou
a majetkovou trestnou činnost odsouzen a nyní se vyhýbal
nástupu k výkonu trestu.

8. března
Pobočka městské knihovny na ulici J. Seiferta přichystala
zajímavou besedu s kolínskou spisovatelkou románů
a povídek pro ženy, divadelní nápovědou pražského
Činoherního klubu Irenou Fuschovou. Autorka je známá
svými díly Když je žena v lázních, Když se žena svléká,
Když muž miluje muže a řadou dalších. Posluchačskou
odměnou za vtipné povídání byl nejen potlesk, ale
i spontánní veselý smích při čtení povídek, mezi kterými
nechyběly ani řádky z připravované knihy Když ženy mají
své dny. Beseda natolik zaujala, že skončila až po dvou a půl
hodině.
● Deník provedl celorepublikový průzkum kdy zjišťoval, jak
úředníci reagují na dotazy občanů zaslané elektronickou
poštou. Zjistilo se, že každý sedmý e-mail poslaný českým
úřadům končí v koši. Slibné je, že na havířovském
magistrátu se žádný problém nevyskytl a všechny dotazy
byly řádně a včas zodpovězeny. Novináři poslali na
magistrát ze dvou různých e-mailových adres dvě otázky,
které občané běžně řeší. První dotaz se týkal možnosti
umístění dědečka v domě s pečovatelskou službou a druhý
pak dorovnání příspěvku k mateřství. Odpovědi přišly za pár
dní. Jednoduché dotazy úředníci zodpovídají prakticky
ihned, složitější pak nejdéle do čtrnácti dnů.

● Zákonná lhůta na
odpověď
občanovi
je
patnáct dnů, tedy úředníci
v této oblasti plní svou práci
v limitu.
Havířovský
magistrát denně přijme
stovky písemností, které
přijdou na úřad buď
standardní nebo elektronickou poštou.

● Ve večerních hodinách byla v Galerii Maryčka zahájena
výstava obrazů havířovské výtvarnice Zuzany Cieslové. Pro
návštěvníky galerie bylo připraveno devatenáct olejomaleb
z tvorby posledních tří let. Možná je to i tím, že výtvarnice
je absolventkou Střední průmyslové školy stavební, protože
její díla zobrazují historické stavby, jako jsou kostely,
zámky, ale také malebná zákoutí starých měst.

14. března
Pohlednice – umění nejskromnější, je název výstavy, která je
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● Na pohlednicích si
návštěvníci mohli všimnout
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instalována v prostorách Památníku životické tragedie.
Výstava představuje unikátní dobové snímky z konce
19. a první poloviny 20. století. Díky pohlednicím si
můžeme prohlédnout starou a mnohdy neznámou tvář měst,
obcí, krajiny a také společnosti ostravsko – těšínského
regionu. Mezi zhruba čtyřstovkou pohlednic a dopisnic jsme
mohli najít Bohumín, Český Těšín, Fryštát, Lázně Darkov,
Orlovou, Ostravu, Petřvald, Smilovice, Suchou, nebo také
místa, kde se zrodil Havířov.

odívání, osobností státníků,
válečných událostí a přírodních krás z období před
rokem 1950. Pozornost jistě
upoutaly také poštovní
známky, razítka a pozdravy
pisatelů.

15. března
Základní škola Mládežnická oslavila 25. výročí svého
založení. Její historie se začala datovat od 1. září roku 1981,
kdy bylo v tenkrát ještě nedostavěné škole otevřeno třináct
tříd 1. až 7. ročníku. Prvním ředitelem školy byl Josef
Mintěl, v roce 1986 nastoupil do této funkce František
Máca, kterého o čtyři roky později vystřídala Božena
Rybáková. Pod jejím vedením byla zahájena rozšířená výuka
anglického jazyka od 3. třídy. Obrovský zájem o výuku
cizích jazyků zdvojnásobil v krátkém období počty žáků ve
škole. Ti začali jezdit na týdenní studijní pobyty do Velké
Británie a následně se škola zaměřila na výuku dalších
cizích jazyků jako je francouzština a němčina.
Od 1. srpna 2005 je ředitelkou školy Radomila Vaníčková.
Pod jejím vedením zahájila škola spolupráci se státní
univerzitou v americké Iowě. Žáci tak mají možnost učit se
anglicky zcela netradičně, s rodilými mluvčími. Žáci školy
se zapojili i do celostátní soutěže s názvem Debatní liga,
která rozvíjí rétoriku a komunikační asertivní chování.

20. března

Město náhle překvapila velkou nadílkou sněhu zima. Po
mírném průběhu zimních měsíců už nikdo tolik sněhu
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● Základní škola je také
detašovaným pracovištěm
ZUŠ Bohuslava Martinů
a soukromé jazykové školy
Linguistic.
V letošním
školním roce navštěvuje
školu 534 žáků a o jejich
vzdělávání se stará kvalitní
sedmatřicetičlenný pedagogický sbor.
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nečekal a tak nikdo nebyl připravený na jeho odklízení z cest
a chodníků a lidé navlékali již schované zimní boty.

21. března
Krajský soud v Ostravě potvrdil podmínečný trest pro
primáře porodnice Josefa Pospíšila. Byl odsouzen za to, že
v roce 2005, v době, kdy byla porodnice uzavřena kvůli
malování, odmítl důkladně vyšetřit rodičku Natašu Pužovou.
Na naléhání posádky záchranné služby ji nakonec zběžně
vyšetřil a poslal do porodnice v Karviné. Dítě však cestu
nepřežilo a porodníci v Karviné už z matčina břicha vyjmuli
mrtvý plod. Znalci Pospíšilovi vytýkali, že mohl dítě porodit
na kterémkoli jiném operačním sále v nemocnici a hlavně to,
že ji pořádně nevyšetřil. Okresní soud v Havířově
porodníkovi vyměřil tříletý zákaz výkonu gynekologické
praxe, krajský soud tuto dobu zkrátil na jeden rok. Jako lékař
byl hodnocen kladně, nikdy nebyl trestán, proto soud
potvrdil podmíněný trest a zákaz činnosti zkrátil na jeden
rok. Pospíšil přišel o funkci primáře i o právo léčit
pacientky. Vedením primariátu byl místo něj pověřený
špičkový odborník v oblasti gynekologie Jiří Schee.

22. března
Nejstarší obyvatelka města, paní Vlasta Urbánková, dnes
oslavila 102 let. Oslavenkyně dosud bydlela sama ve svém
bytě v centru města a byla velice samostatná. Nedávno se
však přestěhovala do domova důchodců ve Frenštátě pod
Radhoštěm, kde jí také přijel k narozeninám blahopřát
primátor František Chobot a další zástupci města.
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24. března
Město zasypal špinavý prach z Ukrajiny a obyvatelé ho
mohli najít téměř všude – na kapotách svých aut, kolem
domů, na balkonech. Vysokou prašnost zaznamenaly měřící
přístroje, které jsou rozmístěny po celém regionu. Prašnost
se začala prudce zvyšovat po půlnoci a maxima dosáhla
zhruba v pět hodin ráno. Zatímco před půlnocí přístroje
zaznamenávaly množství malých prachových částic
v hodnotě kolem 80 mikrogramů na metr krychlový, ve
špičce to bylo desetkrát více, tedy až 800 mikrogramů.
Stejně rychle, jako prašnost vzrostla, se také snížila. Citliví
lidé však měli problémy s dýcháním.
● Ve druhé polovině loňského roku si občané mohli
všimnout různě po městě rozmístěných pokladniček na
veřejnou sbírku pro nemocnici. Hlavním cílem bylo získat
finanční prostředky na pořízení pasterizátoru mateřského
mléka pro dětské oddělení. Výsledkem akce byla vybraná
částka 5 691 korun. Za tyto vybrané peníze však nakonec
pasterizátor pořízen nebyl, protože dětskému oddělení
pasterizátor MP-98 nakonec darovali mladí hokejisté oddílu
HC Panthers a výtěžek sbírky byl použit k částečnému
financování video adaptéru pro potřeby centrálních
operačních sálů.

28.března
Tento den byl pro dětské oddělení havířovské nemocnice
velmi významný. Navštívila jej totiž princezna z pohádky
Princové jsou na draka herečka Ivana Andrlová,
doprovázena prezidentkou občanského sdružení „Kiwanis
Panenka“ Evou Pastuškovou.
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● Havířovská nemocnice
oslovila v průběhu měsíce
ledna občanské sdružení
Kiwanis a požádala o spolupráci. Po úvodní návštěvě
prezidentky a nezbytných
přípravách se spolupráce
rozběhla.
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Panenky šijí dobrovolně
vězni z Ostravy-Heřmanic
a z Opavy ve svém volném
čase a bez nároku na
odměnu.

Ředitel nemocnice Juraj Chomič se také s Ivanou Andrlovou zapojil
do malování panenek.
Obě dámy přišly pozdravit nemocné děti, potěšit je dobrým
slovem, přinesly spousty dárků a především však obdarovaly
děti hadrovými panenkami, které si mohly vykreslit a na
nich ukázat, kde a co je bolí.

Vždy usměvavá herečka Ivana Andrlová přinesla rozveselení dětem
v nemocnici.
Panenka bude sloužit také k tomu, aby dítě prostřednictvím
demonstrace zákroku na panence pochopilo jasně
a jednoduše v čem léčba spočívá. Svůj ručně vymalovaný
suvenýr si pak každé dítě odnese s sebou domů.
Předávání daru nemocnici praktikuje paní Pastušková vždy
s herci či zpěváky. Snaží se využít toho, že hrají v regionu
a tak si je na hodinku či dvě „půjčí“, což se setkává
s nadšením z jejich strany.
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29. března – 1. dubna
Historicky první třídenní mezinárodní folklorní festival na
území města připravilo občanské sdružení Vonička za účasti
dětských folklorních souborů Vonička z Havířova,
Štvorlístok ze Slovenska (Trenčanská Turná) a Zawaternik
z Polska (Leśnica–Groń, region Zakopane).

V rámci programu se v pátek dopoledne v KD P. Bezruče
uskutečnily výchovné koncerty pro žáky havířovských
základních škol a v sobotu od 17 hod. se uskutečnila ve
Společenském domě Reneta Velikonoční lidová veselice pro
veřejnost za účasti všech tří souborů. Tímto mezinárodním
folklorním festivalem Vonička rovněž symbolicky přivítala
vstup České republiky, Slovenska a Polska do
Schengenského prostoru, který bude pro naše země
znamenat skutečné odstranění hraničních překážek
a plnohodnotné uplatnění volného pohybu osob.
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● Dětský folklorní soubor
VONIČKA již 16 let
systematicky pracuje s dětmi a mládeží, které vede
k lásce k lidovému umění,
dochovaném zde v kraji,
kde se narodili, kam chodí
do školy. Uspořádáním
festivalu
chtějí
děti
z Voničky společně s přáteli
ze Slovenska a Polska
přispět k obohacení kulturního života v našem městě
a seznámit veřejnost s velikonočními zvyky a tradicemi tří regionů, které jsou
navzájem úzce propojeny
a tvoří významný Euroregion.
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29. března
Vynikajícího úspěchu dosáhl student Vyšší odborné školy na
Tajovského ulici David Košťál, když ve 13. ročníku
gastronomické soutěže Gastro junior 2007 v Brně obsadil
mezi kuchaři druhé místo. Na soutěži se utkal s dalšími
jednatřiceti kuchaři a havířovský student s podporou
pedagoga Jaroslava Paululika prokázal, že vařit opravdu
umí. Kuchaři měli za úkol připravit 4 porce moderního
českého pokrmu s přílohou, a to v časovém limitu 45 minut.
David Košťál přichystal závitek vepřové pečeně plněný
kapustou a anglickou slaninou, tomatovo-smetanovou
omáčku, kroupovník a restovanou zeleninu.

30. března
Havířovský fotograf Josef Talaš nafotil reportáž
z rekonstrukce bývalého kina Radost, které je nejtypičtějším
objektem chráněného památkového území Sorela a nyní
prochází celkovou rekonstrukcí za 130 milionů korun. Po
rekonstrukci bude Radost sloužit jako kulturní dům s galerií,
kavárnou a víceúčelovým sálem, ve kterém budou umístěny
varhany.

Pohled od hlavní třídy.
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Restaurování původní sgrafitové fasády.

Pohled z hlavního schodiště v patře.

Budování víceúčelového sálu.

31. března
Noc s Andersenem pořádanou na podporu dětského
čtenářství tradičně připravují tři pobočky městské knihovny.
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Příležitost k dobrodružnému přenocování mezi knihami
využilo celkem čtyřicet pět dětí. Večerním a nočním
pobytem v knihovně si děti užily nejrůznějších her, soutěží,
hlasitého předčítání pohádek, malování a také dobrot,
různých koláčů a dortů od maminek.
V dětském oddělení v ulici Jana Wericha se konala cesta
kolem světa za jedinou noc a beseda s Ivanem Fabíkem
o japonských zvyklostech. Hodinu před půlnocí děti ani
nedutaly při hrůzostrašném předčítání hororu a některé na
spánek úplně zapomněly.
V oddělení v ulici J. Seiferta se děti setkaly s kriminalistou
Martinem Urbančíkem, který jim poutavým způsobem
přiblížil práci policie při zajišťování stop po pachatelích
a jejich identifikaci. Dokonce se podařilo dopadnout
zlosyna, který ukradl vzácnou knihu.
Šumbarská knihovna v ulici G. Svobody měla dvanáct spáčů
a žila podobně jako předchozí a navíc se děti seznámily
s prací městské policie přímo na jejich pracovišti. A v neděli
ráno se děti nerady loučily s příjemným a dobrodružným
prostředím knihoven.
● Již tradičně se v Havířově soutěžilo o nejhezčí
středoškolačku v soutěži MISS RENETA. Titul MISS
RENETA 15. ročníku soutěže získala sedmnáctiletá
Slovenka Lucia Peštová, studentka Stredného odborného
učilište obchodného ze Žiliny. První vicemiss se stala
patnáctiletá bruntálská gymnazistka Monika Vaculíková
a titul druhé vicemiss patří osmnáctileté studentce obchodní
akademie Chrudim Barboře Záňové. Publiku se nejvíce
líbila devatenáctiletá Brňanka Lucie Magdaléna Lupačová,
titulem Miss internet se může pyšnit Barbora Hamlová
z Bruntálu a druhou cenu za Miss foto získala Monika
Vaculíková.

Spokojené vítězky.
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Dívky soutěžily s originálním volným programem.

Scéna v KDLJ navozovala téma „času“.
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Diváky oblíbená promenáda v plavkách.
Havířovská zástupkyně Vendula Rippová se mezi dvanácti
finalistkami neprosadila. Celým večerem opět provázel Jan
Čenský a hlavní hvězdou kulturní části programu byl už
potřetí bavič a imitátor Vladimír Hron a letos také zpěvák
Josef Laufer. Modely na módní přehlídky dodal návrhář
Pavel Jevula a také žáci pořádající Střední školy v Havířově
– Prostřední Suché.

SPORT
● Atleti Startu Havířov, čtyřčlenná výprava žáků ZŠ
Kudeříkové se dokázali na halovém mistrovství České
republiky žactva v Praze prosadit na stupně vítězů hned ve
třech disciplínách. Daniela Děržáková skončila ve skoku
vysokém dívek výkonem 166 cm na třetím místě, Petr
Kaminski doběhl na trati 3000 metrů druhý v čase 9:34,97
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a druhý den na trati 1500 metrů obsadil také druhé místo
s vylepšeným novým osobním maximem na 4:25,51. David
Brabec výkonem 170 cm ve skoku vysokém skončil šestý
a Šárka Dytková nedosáhla na finále. Je to velký úspěch
našich atletů ve velké konkurenci.

11. března
Hráči Premia Havířov se stali mistry ČR ve futsale –
sálovém fotbale. Rozhodlo o tom finálové vítězství nad
obhájcem prvenství, kterým byl tým Chemcomexu Praha.
V domácím prostředí slavili zisk titulu po výhře 4:3.

● Velitel havířovského družstva Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje Jan Garay, devětadvacetiletý
závodník Slavie Karo Havířov, získal na světových hrách
hasičů a policistů bronzovou medaili. V australském
Adelaide se dokázal prosadit mezi kulturisty v hmotnostní
kategorii do 80 kg.
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Zleva: primátor František Chobot, Marek Hegedüs, Jan Garay
a náměstek primátora Bronislav Bujok.
Policista Marek Hegedüs vyhrál na stejných hrách závod
karatistů v kategorii kumite do 75 kg. Čtyřiatřicetiletý
instruktor výcviku tělesné a střelecké přípravy postupně
vyřadil konkurenty ze Švýcarska, Francie, domácího
Australana a ve finále si poradil s druhým francouzským
závodníkem.

Vzácné medaile ze světových her v Austrálii.
Úspěšní reprezentanti, hasič a policista, Jan Garay a Marek
Hegedüs byli slavnostně přijati u primátora města Františka
Chobota, který jim spolu se svým náměstkem Bronislavem
Bujokem poblahopřál k dosaženým medailím a ocenil jejich
reprezentaci města i České republiky na světových hrách.
● Pro hokejisty HC Havířov Panthers definitivně skončila
sezona. Před posledním zápasem byli oceněni nejlepší
hokejisté podle internetového hlasování. Nejlepší útočník
Daniel Brynecký, mezi beky vyhrál kapitán celku Miloš
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Vavruša a brankář Marek Novotný. Poslední cenu získal
nejužitečnější hráč celku Tomáš Klimeš. Všem nejlepším
hráčům předal cenu – křišťálový puk – primátor František
Chobot.

24. března
Na devátém ročníku Motýlkářského trojboje v pětadvaceti
metrovém bazénu v Karviné mezi závodníky České
a Slovenské republiky proměnil všechny své starty plavec
Slavie Havířov Ondřej Broda ve vítězství.
Ve stejný den se dařilo také motokrosovému jezdci Mariovi
Rybářovi. Při úvodním závodu mistrovství republiky
Offroad maratonu ve Šternberku ukázal všem soupeřům
záda a vedle vítězství v kategorii do 450 cm si vychutnal
také ocenění pro absolutního vítěze.
● Mladší dorostenky, košíkářky TJ Start Havířov dosáhly
vynikajícího úspěchu, kdy pod vedením trenéra Petra
Chomy a asistenta Vladimíra Šebánka vyhrály základní část
1. ligy. V soutěži byly jako nováček, takže překvapily celé
startovní pole a čeká je baráž o extraligu.
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