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1. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ – REJSTŘÍK
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18. 1.

Vítání nového roku
Černá kronika: Do bytu vtrhli maskovaní lupiči
První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
Hokej: Havířov – Litoměřice
Koncert na záchranu kostelních varhan
Pohřeb Františka Vystavěla
Vítání nových občánků
Hokejisté potěšili dětské pacienty
Volejbal: Staré Město – Havířov
Novoroční koncert
Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
Výstava: Dobrodružství na hradě
Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
Stolní tenis: Havířov – Praha
Společenský večírek Klubu důchodců Dolu Dukla
Mezinárodní turnaj v minihokeji
Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Anny
73. schůze Rady města Havířova
Mezigenerační olympiáda dětí a seniorů
Město ocenilo dárce krve
Volejbal: Havířov – Brno
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22. 2.

22. 2.

26. 2.

28. 2.

28. 2.

28. 2.

Vítání nových občánků
Havířov se představil na Regiontouru 2014
Černá kronika: Vlak srazil a těžce zranil muže
Hokej: Havířov – Benátky nad Jizerou
Výsledky Tříkrálové sbírky
Stolní tenis: Havířov – Ostrava
Film Vejška v kině Centrum
Volejbal: Odolena Voda – Havířov
23. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Hokej: Havířov – Most
Výtěžek z koncertu pro dětské oddělení nemocnice
Socha Směrník před vlakovým nádražím bude odstraněna
Beskydy v obrazech ostravských výtvarnic
Vyhodnocení policistů z Karvinska za rok 2013
Návrhy na využití volných prostor vlakového nádraží
Počasí v lednu
Hokej: Havířov – Ústí nad Labem
Volejbal: Havířov – Praha
Nové veřejné záchody
Zápis do prvních tříd
74. schůze Rady města Havířova
Hokej: Havířov – Mladá Boleslav
Městská policie ocenila nejlepší strážníky
V Městské knihovně o hororové literatuře
Stolní tenis: Ústí nad Labem – Havířov
Volejbal: Zlín – Havířov
Přímý přenos Rusalky
Stolní tenis: Králův Dvůr – Havířov
Vítání občánků
Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Páté výročí Domova pro seniory Helios
Radegast Líheň
Volejbal: Havířov – Ostrava
Babský bál
Hokej: Havířov – České Budějovice
Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů
Havířov Cup 2015 v taekwondo
Volejbal: Liberec – Havířov
Stolní tenis: Havířov – Praha Kotlářka
Černá kronika: Dopravní nehoda
Elektromobil na magistrátu
Reprezentační ples města Havířova
Děti besedovaly s primátorem o vlakovém nádraží
Počasí v únoru
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BŘEZEN

3. 3. Volejbal: Havířov – Příbram

4. 3. Rozloučení s Masopustem v Bludovicích

5. 3. Interaktivní výstava Svět vědy

5. 3. 75. schůze Rady města Havířova

5. 3. 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova

6. 3. Nový náměstek primátora

6. 3. Pavel Maslák vyhlášen sportovcem roku Moravskoslezského kraje

6. 3. KSČM připomněla Mezinárodní den žen

7. 3. ZŠ Gorkého: Vystoupení ke Dni žen

8. 3. Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov

10. 3. Vlajka pro Tibet

13. 3. Přestavba tělocvičny v K&K PNEU Aréně

15. 3. Volejbal: Havířov – České Budějovice

17. 3. Pavel Maslák je hvězdou atletického světa

18. 3. Missis senior v Heliosu

21. 3. Černá kronika: Hádka bezdomovců

22. 3. Šachový turnaj O pohár primátora

23. 3. Vítání občánků

23. 3. Základní škola Františka Hrubína: vítání občánků

23. 3. Úspěšný Maniak aerobik

23. 3. Velká cena Havířova ve sportovním bridži

24. 3. Otevření průmyslové zóny

26. 3. 76. schůze Rady města Havířova

27. 3. Slavnostní odpoledne ke Dni učitelů

27. 3. Černá kronika: Kriminálka dopadla ženu, která bodla prodavačku

27. 3. Základní škola Gorkého: Úspěchy ve fyzikální olympiádě

28. 3. Resortní vyznamenání havířovskému pedagogovi

28. 3. Směrník byl prodán občanskému sdružení Důl architektury

29. 3. Miniteatro Jiřího Tibitanzla

29. 3. Turnaj v boccie

30. 3. Letní a zimní čas

31. 3. Velvyslanec Spolkové republiky Německo navštívil Havířov

31. 3. Počasí v březnu
DUBEN

3. 4. Základní škola Františka Hrubína: Soutěž o nejlepší pohybovou
skladbu

4. 4. Miss Reneta 2014

6. 4. Ohlédnutí za Miniteatrem

7. 4. 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova

7. 4. Nový územní plán města

7. 4. Vyhláška k regulaci pyrotechniky

8. 4. Den zdraví v nemocnici

9. 4. Havířovské babky vydaly své první CD

10. 4. Statistika prvoligové hokejové sezony 2013/2014

13. 4. Vybrané filmy z festivalu Febiofest 2014

13. 4. Vítání občánků

16. 4. 77. schůze Rady města Havířova
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18. 4.
23. 4.
23. 4.
27. 4.
27. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

Otevřeli novou tenisovou halu
Nová veřejná herna stolního tenisu
Řeka Lučina je opět čistější
Festival Dny evropského filmu
Koncert s Jitkou Zelenkovou
69. výročí Ostravské operace
Koncert tanečního souboru Ritmo
Počasí v dubnu

KVĚTEN

1. 5.

1. 5.

1. 5.

6. 5.

7. 5.

7. 5.

7. 5.

10. 5.

11. 5.

12. 5.

12. 5.

13. 5.

13. 5.

14. 5

15. 5.

16. 5.

20. 5.

21. 5.

21. 5.

23. 5.

23. 5.

24. 5.

25. 5.

26. 5.

28. 5.

30. 5.

31. 5.

Májové slavnosti
Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Akupunktura v havířovské nemocnici
Gogolova tragikomedie Ženitba
78. schůze Rady města Havířova
Kladení věnců
Nemocniční park
Písničky Michala Tučného v Jazz clubu
Vítání občánků
Čokoládová tretra s rekordní účastí
Vyšetření mateřských znamének v Domě zdraví
Vyroste centrum bydlení pro trpící Alzheimerovou chorobou
Nové chráněné území
30. ročník Jäklácké hodinovky
Olympiáda Basket pro radost
Pěvecká soutěž Talent 2014
Zprovozněn rekonstruovaný infekční pavilon
79. schůze Rady města Havířova
Turnaj v streetballu
Padaly teplotní rekordy
Koncert pro Aničku
Volby do Evropského parlamentu
Vítání občánků
Řezbářské sympozium
Koncert: Janáčkova filharmonie
Odpočinková zóna Krásná rokle
Počasí v květnu

ČERVEN

1. 6.

3. 6.

4. 6.

4. 6.

5. 6.

6. 6.

6. 6.

7. 6.

8. 6.

11. 6.

Den dětí
Dokončena modernizace náměstí T. G. Masaryka
80. schůze Rady města Havířova
Křest pohádkového sešitu Marie Szottkové
Výroční členská schůze Jednoty Československé obce legionářské
Vystoupení Datyňského amatérského divadla
Koblihový den v Armádě spásy
Rozlosování 1. hokejové ligy pro sezonu 2014/2015
Vítání občánků
Architekti znovu navrhují uznat vlakové nádraží památkou
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12. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
15. 6.
15. 6.
19. 6.
19. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.
30. 6.
30. 6.

Padesát let Základní školy Žákovská
ZŠ Moravská slavila výročí akademií
81. schůze Rady města Havířova
Prodej bývalé ZŠ Mánesova
Výstava Poutní místa na Těšínsku
Tisková zpráva: Město chce koupit areál ubytovny Merkur
150 let od vzniku obce Dolní Datyně
Přehled zápasů fotbalové sezony 2013/2014 divize E
82. schůze Rady města Havířova
Koncert na záchranu varhan
Časový plán Havířova v květech
Havířov v květech
Floristická soutěž
Vítání občánků
26. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Sběrný dvůr v Jarošově ulici zahájil provoz
Černá kronika: Muž si k hlavě přivázal granát
83. schůze Rady města Havířova
MČR mládeže v lehké atletice v Třinci
Černá kronika: Výbuch v domě na Národní třídě
Černá kronika: Závažný trestný čin
ZŠ Gen. Svobody úspěšná v Havířovské lize škol
Počasí v červnu

ČERVENEC

3. 7. Výstava: MFF Karlovy Vary

4. 7. Stavba okružní křižovatky na okraji Havířova

6. 7. Havířovské veteránky v košíkové na Mistrovství Evropy

8. 7. Setkání s fotografkou Miladou Romanovou

13. 7. Pohádka a promenádní koncert

14. 7. Nového psa je nutné opatřit čipem

19. 7. Městské koupaliště v obležení

23. 7. Město pokračuje ve výstavbě kanalizace

23. 7. 84. schůze Rady města Havířova

24. 7. Jednání o prodeji komplexu Merkur

29. 7. Zahájení rekonstrukce autobusového nádraží

31. 7. Slavnostní zahájení hokejové sezony 2014/2015

31. 7. Počasí v červenci
SRPEN

3. 8.

3. 8.

3. 8.

4. 8.

6. 8.

6. 8.

8. 8.

8. 8.

18. 8.

20. 8.

Jubilejní oslava farního sboru evangelické církve
Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu
Úspěch atletky Petry Klementové na MČR
Hokej: Havířov – výběr Francie
Výstava Černé milníky české historie
Památník životické tragédie, jubilejní pieta
85. schůze Rady města Havířova
Druhá studentská výstava k havířovskému nádraží
Výstava obrazů výtvarné skupiny Kvaš
86. schůze Rady města Havířova
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21. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

Černá kronika: Vařič pervitinu a jeho parta čekají na soud
Leo Matoušek má sto let
Setkání hornických měst a obcí v České republice
Nová okružní křižovatka na okraji Havířova
Slezské dožínky s folklorem
Počasí v srpnu

ZÁŘÍ

5. 9.

7. 9.

7. 9.

10. 9.

10. 9.

10. 9.

11. 9.

14. 9.

19. 9.

22. 9.

22. 9.

22. 9.

23. 9.

25. 9.

28. 9.

29. 9.

30. 9.

Vyhlášení výsledků soutěže Krásná jako kvítka
Havířovské slavnosti
Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva v lehké atletice
Aktivní život členů klubu hornických důchodců
Myslivci mají nové zázemí
87. schůze Rady města Havířova
Černá kronika: Vloupání do prodejny alkoholu
Vítání občánků
Evropský týden mobility: Běh naděje
88. schůze Rady města Havířova
20. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Obecně závazná vyhláška k výkupu kovů a papíru ve sběrnách
Babybox: Šance pro dítě na nový život
Havířov má moderní diagnostický přístroj
Vítání občánků
Dotace pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích
Počasí v září

ŘÍJEN

1. 10.

1. 10.

3. 10.

4. 10.

4. 10.

5. 10.

8. 10.

9. 10.

9. 10.
 11. 10.
 11. 10.
 12. 10.
 15. 10.
 15. 10.
 16. 10.
 16. 10.
 17. 10.
 18. 10.
 18. 10.
 18. 10.
 19. 10.
 20. 10.

89. schůze Rady města Havířova
ADRA otevřela charitativní obchůdek se sociálním šatníkem
Nový postup v odstranění křečových žil
Jak se žilo před 100 lety
Otevřen zábavní klub v kině Centrum
Tisková zpráva České federace Spastic Handicap
Dolní Datyně mají nové sportoviště
Jablíčkový den
Varhanní festival
Hokej: Havířov – Litoměřice
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova
Rozhovor s primátorem města
Prohlášení primátora Ing. Zdeňka Osmanczyka
Knihovna plná strašidel a pohádkových bytostí
Daniel Pawlas za KSČM reagoval na vyjádření primátora
Volejbal: Havířov – Příbram
103 let Emilie Farné
Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
Volejbal: Karlovarsko – Havířov
Přenos z newyorské opery
Výstava exotického ptactva a kanárů
Nová sportovní ubytovna
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20. 10.
22. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
29. 10.
29. 10.
31. 10.

ZŠ Gen. Svobody: Úspěch v okresním kole v plavání
90. schůze Rady města Havířova
Crossfit se v Havířově úspěšně rozvíjí
Hokej: Havířov – Kladno
Volejbal: Havířov – České Budějovice
Obrazy s nádechem erotiky
Černá kronika: Démon domkářů a chatařů je již za mřížemi
Počasí v říjnu

LISTOPAD

1. 11. Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov

1. 11. Přenos opery Carmen

2. 11. Obrazem: Památka zesnulých

4. 11. 91. schůze Rady města Havířova

5. 11. Pětiboj všestrannosti za účasti sportovních legend

7. 11. Zastupitelstvo města Havířova, volební období 2014 – 2018

7. 11. 1. zasedání Zastupitelstva města Havířova

7. 11. 1. schůze Rady města Havířova

8. 11. Farmářské trhy

8. 11. Volejbal: Havířov – Liberec

9. 11. Bitva o zachování haly havířovského nádraží pokračuje
 10. 11. Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Havířov
 11. 11. Den válečných veteránů
 11. 11 Havířovská železniční stanice získala Cenu naděje
 11. 11 Volejbal: Zlín – Havířov
 12. 11. Hokej: Havířov – Prostějov
 13. 11. Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
 15. 11. Krasobruslení: Havířovská růže
 19. 11. 2. schůze Rady města Havířova
 20. 11. Tajemství světa animovaného filmu
 21. 11 Módní přehlídka v OD Elan
 22. 11. Národní potravinová sbírka
 22. 11. Koncertní sbor Permoník v kostele sv. Anny
 22. 11. Volejbal: Havířov – Praha
 23. 11. Vítání občánků
 26. 11. Havířov v květech získal ocenění
 26. 11. Obrazy M. M. Čechové a šperky Soni Čechové
 26. 11. 3. schůze Rady města Havířova
 28. 11. Sálová kopaná: Memoriál Martina Pekary
 29. 11. Hokej: Havířov – Šumperk
 29. 11. Volejbal: Odolena Voda – Havířov
 30. 11. Listopadové výstavy
 30. 11. Počasí v listopadu
PROSINEC

1. 12. Katalog sociálních služeb

3. 12. 4. schůze Rady města Havířova

3. 12. Výstava: Vánoce s betlémy

4. 12. Ocenění osobností společenského života .
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6. 12.

7. 12.

7. 12.

7. 12.

9. 12.
 10. 12.
 10. 12.
 10. 12.
 13. 12.
 14. 12.
 15. 12.
 15. 12.
 17. 12.
 17. 12.
 17. 12.
 18. 12.
 18. 12.
 19. 12.
 19. 12.
 20. 12.
 20. 12.
 24. 12.
 24. 12.
 24. 12.
 24. 12.
 24. 12.
 27. 12.
 30. 12.
 30. 12.
 31. 12.

Volejbal: Havířov – Brno
Vítání občánků
Mikulášská nadílka
Havířovští karatisté excelovali na MČR
Novinářská kachna
Chodník pro pěší z Bludovického kopce do Těrlicka
Předvánoční polévka od Armády spásy
Česko zpívá koledy
Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
Vyhlášení atleta roku 2014
Havířovští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015
Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015
5. schůze Rady města Havířova
Projekt modernizace vlakového nádraží byl zastaven
Informační tabule o odjezdech autobusů
Trenér české fotbalové reprezentace navštívil Havířov
Změna ve vedení Městské realitní agentury
Miss Karkulka je z Havířova
Černá kronika: Falešní policisté zadrženi
Volejbal: Havířov – Ostrava
Hokej: Prostějov – Havířov
Vánoční kavárna na vlakovém nádraží
Černá kronika: Nehoda na Štědrý den
Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
Bohoslužba pod širým nebem
Hokej: Havířov – Litoměřice
Na Šumbarku vzniklo venkovní kluziště
Prosincové havířovské výstavy
Počasí v prosinci
2. MĚSTO HAVÍŘOV

Nejmladší město České republiky s rozlohou přes 32 km² leží v členitém
terénu regionu Těšínska ve výšce 240 až 320 metrů nad mořem. Jeho hranice
tvoří města a obce Těrlicko, Horní Bludovice, Šenov, Petřvald, Horní Suchá
a Albrechtice. S počtem 76 348 obyvatel k 31. prosinci 2014 je druhým největším
městem v Moravskoslezském kraji. Po stránce správní je rozdělen na část Město,
Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní
Datyně. Havířov aktivně spolupracuje s partnerskými městy: Harlow – Anglie,
Jastrzębie Zdrój – Polsko, Mažeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiš –
Chorvatsko, Paide – Estonsko, Turčianské Teplice – Slovensko a Zagorje ob Savi
– Slovinsko.
Mezi významné události v průběhu uplynulých let na území dnešního Havířova
patří:
1911 – 9. listopadu otevřena polská škola v Dolních Bludovicích v nynější Selské
ulici
1923 – V obci Životice založen sbor dobrovolných hasičů
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1925 – Otevřena obecní škola v obci Životice (dnes Základní a Mateřská škola
Havířov-Životice)
1926 – Dne 29. srpna slavnostně otevřena budova České školy v obci Dolní
Bludovice (dnes ulice Frýdecká)
1928 – V Dolních Datyních v hostinci Andrzeja Kołorza zahájil svou tradici
proslulý Babský bál
1944 – Gestapácké vraždění v obci Životice
1950 – Otevřena škola Státních pracovních záloh pro Ostravsko a Karvinsko.
Později Odborné učiliště Dolu Dukla, nyní Střední škola v Sýkorově ulici
Havířov-Šumbark
1952 – Péčí Československých stavebních závodů (ČSSZ) v dolním sídlišti
(Šumbark) byl postaven kulturní dům takzvaný Havlíčkův Brod
1953 – V březnu 1953 vznikl folklorní soubor Ogaři (zanikl v roce 1968)
1953 – 5. prosince 1953 otevřena budova Hornického učiliště Pavky Korčagina
(dnešní Magistrát)
1954 – Dne 3. září otevřena 19třídní Osmiletá střední škola na sídlišti v Šenově.
Dnes Havířov-Šumbark, ulice Školní
1954 – 7. listopadu 1954 otevřena 1. osmiletá střední škola v ulici Na Nábřeží
(současný název Základní škola Na Nábřeží).
1955 – 1. září 1955 v Komsomolské ulici (dnes Svornosti) otevřena 3. osmiletá
střední škola (současný název Základní škola Na Nábřeží).
1955 – Otevřena Mateřská škola v ulici Na Nábřeží
1955 – 4. prosince 1955 udělena Havířovu zakládací listinou Krajského
národního výboru v Ostravě městská práva
1955 – V prosinci zahájila v provizorních prostorách činnost havířovská městská
knihovna
1955 – 18. prosince v budově kina Radost poprvé zasedal nově zvolený Městský
národní výbor
1956 – K 1. lednu měl Havířov 16 640 obyvatel
1956 – 8. dubna promítnutím filmu Rudá záře nad Kladnem slavnostně otevřeno
kino Radost
1956 – Založen vzpěračský klub Baník Havířov
1956 – 1. července založena MJ Československého sboru požární ochrany
1956 – V prostorách Osmileté střední školy v ulici Jana Švermy 1. září zahájena
výuka na hudební škole (předchůdkyně ZUŠ Bohuslava Martinů)
1956 – Dne 24. června navštívil Havířov prezident republiky Antonín Zápotocký
1957 – Zahájen provoz ve Společenském domě Lučina
1957 – Začaly vycházet městské noviny Hlasy Havířova (po přerušení
a opětovném obnovení definitivně zanikly ke konci roku 2000)
1957 – Založena Tělovýchovná jednota Slovan Havířov
1957 – Založen klub judo při TJ Tatran Havířov, zakladatel ing. Karel Kos
1958 – V květnu v obytném bloku 11 (Hlavní třída) se poprvé rozhrnula opona
loutkového divadla. Hrála se pohádka Ponocný a strašidlo
1958 – Dne 30. srpna 1958 otevřena Základní škola Kpt. Jasioka
1958 – Uvedením opery Prodaná nevěsta 31. srpna 1958 slavnostně otevřeno
Přírodní divadlo (dnešní letní kino)
1958 – V září předána do užívání Osmiletá střední škola ve Školní ulici (dnešní
sídlo Gymnázia J. A. Komenského)
1958 – V neděli 7. září byla předána do užívání Osmiletá střední škola
v Havířově III (Šumbark) – Jarošova ulice
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1958 –
1959 –
1959 –
1960 –
1960 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1961 –
1962 –
1962 –
1962 –
1962 –
1963 –
1964 –
1964 –
1964 –
1964 –

1965 –
1965 –
1965 –
1966 –
1966 –
1966 –
1967 –
1967 –
1967 –
1968 –

8. září otevřena Osmiletá střední škola Gorkého
Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3 autobusy
Založena nová tradice v Havířově – Kulturní dny Havířova
K Havířovu připojeny obce Šumbark, Dolní Bludovice, Životice a Dolní
Suchá
V říjnu založen Městský dům osvěty (předchůdce Městského kulturního
střediska)
Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
Dne 4. dubna předána do užívání nová budova mateřské školy v Havířově
XII – Bludovicích (dnes Podlesí)
Otevřena Mateřská škola v ulici Resslova
Otevřena Mateřská škola v Radniční ulici
Otevřena Mateřská škola v ulici Lípová
30. dubna založena místní jednota Československého mysliveckého
sdružení
30. června dána do provozu nová železniční trať v úseku Albrechtice
u Českého Těšína – Havířov
Na Dole Dukla, jediné šachtě na území města, došlo 7. července
k důlnímu neštěstí, při kterém zahynulo 108 horníků.
Dne 1. září zahájeno vyučování na Lidové škole umění
Dne 1. září otevřena čtyřletá Střední průmyslová škola hutnická v ulici
Makarenkova
V rámci OKD vznikl 1. ledna nový podnik Rekultivace
V listopadu předána do užívání prodejna potravin Labužník spolu
s cukrárnou
Otevřena Základní devítiletá škola v ulici Vítězslava Nezvala
Otevřena mateřská škola se třemi třídami v ulici Sukova
Otevřena Základní devítiletá škola v ulici 1. máje
Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché, sídliště (KD Dolu Dukla)
Otevřena na Národní třídě (tehdy Leninova třída) restaurace Beskyd
Dne 1. července vznikly Technické služby města Havířova
Dne 1. září bylo zahájeno vyučování na dvou nových školách- Základní
devítileté škole Rosy Luxemburgové a ZDŠ Patrika Lumumby,
umístěných v jedné budově. V roce 1986 se školy sloučily. Od 1.9. 1992 má
název Základní škola Žákovská
Založen letecko modelářský klub Meteor Havířov
Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
Otevřena prodejna Klub odívání mladých (po Praze a Brně třetí
v republice)
Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici v Karvinské ulici
Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerií na prvním poschodí
V budově Pavky Korčagina otevřen Klub a hotel AZ
28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém nádraží
poprvé v historii města rychlík
8. března slavnostně otevřen Městský dům pionýrů a mládeže (později
Dům dětí a mládeže, nyní Asterix)
Dne 25. prosince zahájen provoz kina Centrum
1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo Hlavní
pošty
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1968 – 1. září otevřena v městské části XIII (dnes Podlesí) Mateřská škola
Balzacova
1968 – Otevřena Základní škola v ulici Karolíny Světlé
1968 – 13. listopadu 1968 měl nový zimní stadion premiéru. Za účasti 3 500
diváků se odehrálo druholigové hokejové utkání mezi AZ Havířov
a Duklou Hodonín. Domácí prohráli 2:3
1969 – Ráno 1. ledna krátce po osmé hodině v sedmiposchoďové budově
v takzvaném experimentu v ulici 40. výročí KSČ (po roce 1989
přejmenováno na 17. listopadu) vypukl ve 4. patře požár, který si vyžádal
čtyři lidské životy (otec, matka a dvě děti)
1969 – Z iniciativy PZKO Bludovice byly založeny dožínkové slavnosti
1969 – Do Havířova 28. března zavítal na krátkou návštěvu předseda
Federálního shromáždění ČSSR JUDr. Petr Colotka
1969 – 21. srpna byly proti demonstrantům na náměstí Vítězného února
(náměstí Republiky) nasazeny pořádkové jednotky včetně vodních děl
1969 – Dne 27. října slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží
Československých drah. Celkové náklady s připojenými komunikacemi
dosáhly výši 139 milionů Kčs
1969 – 27. listopadu byl slavnostně zahájen provoz v hlavní budově
nemocničního areálu. Investice si vyžádala přes 100 milionů Kčs
1969 – Vzniklo druhé havířovské gymnázium v ulici Komenského
1970 – Zahájena výroba malých dřevoobráběcích strojů pro modelářské dílny
a kutily v závodě Nářadí (později Tenas)
1970 – Vznikla skupina mažoretek Variace
1972 – Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon – prodejna
potravin
1973 – 6. září zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost, nyní Elan
1973 – 9. září se poprvé konala slavnost Havířov v květech
1974 – Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
1975 – Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
1976 – Zahájena výstavba obuvnického závodu Svit
1978 – Ve dnech 10. až 16. června se konalo v Havířově 37. mistrovství Evropy
ve vzpírání mužů
1978 – Otevřena Městská sportovní hala v ulici Astronautů
1978 – Dne 3. listopadu předána do užívání nová budova Zvláštní školy na
Mánesově ulici (vyučování v budově bylo v roce 2012 ukončeno)
1979 – V ulici Mládežnická v Havířově-Podlesí 31. ledna uveden do provozu Dům
pečovatelské služby
1979 – Kotulova dřevěnka zpřístupněna veřejnosti
1979 – V dubnu zahájila činnost taneční skupina HORIZONTY
1979 – 29. listopadu 1979 při výkonu svého hornického povolání zemřel zanícený
loutkář, jinak povoláním horník, Karol Kurjan, zakladatel Divadla loutek
1980 – V září uvedena do provozu restaurace Venuše
1981 – 1. září otevřena Základní škola v ulici Mládežnická
1983 – Dne 2. září otevřen Společenský dům
1983 – Založen taneční folklorní soubor Błędowianie při Místní skupině PZKO
1983 – Dne 1. září otevřena Základní škola Generála Svobody v městské části
Šumbark
1984 – V Životicích, vedle Památníku životické tragédie, otevřena nová muzejní
budova
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1984 – Ve Víceúčelové hale v Těšínské ulici vystoupil 24. dubna zpěvák Elton
John
1985 – 1. září otevřena Střední průmyslová škola elektrotechnická
1985 – 15. května projížděl Havířovem Závod míru
1986 – Zahájeno vyučování na Základní škole M. Pujmanové
1987 – V sobotu dopoledne kolem 11.00 hodin ve výškovém domě na Vardasově
ulici vypukl požár
1987 – 4. listopadu otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka
1988 – Otevřen hotelový dům Impuls
1989 – Při PZKO Havířov-Bludovice založena kapela Kamraci
1989 – V Havířově 4. prosince bylo na valné hromadě ustaveno Občanské fórum.
Mluvčími se stali Martin Šigut, Czeslav Stebl, Vladislav Valtr
a Ing. Antonín Šimíček
1990 – 24. únoru se konal I. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
1990 – Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1. prosinci)
1990 – Zahájeno vyučování na Základní umělecké školy Leoše Janáčka v nové
budově v ulici Jaroslava Vrchlického (škola vznikla 1. dubna 1990)
1990 – Bylo obnoveno vydávání městských novin Hlasy Havířova. Začaly
vycházet 14. dubna. (zanikly 14. prosince 2000)
1990 – 22. března na náměstí Republiky odstraněna ze svého žulového podstavce
socha V. I. Lenina
1991 – V lednu vznikl pěvecký folklorní soubor Havířovské babky
1991 – Armáda spásy otevřela v Havířově první azylový dům v České republice
1991 – Při Městském kulturním středisku v Havířově 1. dubna 1991 založen
mažoretkový oddíl s názvem Kala
1991 – Byl založen divadelní festival pro malé diváky Miniteatro
1991 – V září založen soubor lidových písní a tanců Vonička
1991 – Založen Kruh přátel Havířova při Muzeu Těšínska
1991 – 9. června byla v Havířově-Prostřední Suché otevřena nově postavená
modlitebna Církve bratrské
1991 – Založen Help klub – Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením
1992 – Zastupitelstvo města Havířova schválilo 5. února vyhlášku o zřízení
Správy městské policie Havířov
1992 – Vznikl Jazz club se sídlem v Kulturním domě Leoše Janáčka
1992 – 13. září byl otevřen v ulici Astronautů atletický stadion TJ Slavia
1993 – V Šumbarku na náměstí T. G. Masaryka byla postavena nová budova
České spořitelny
1993 – Vznik Církevního střediska Don Bosko
1993 – Na 1. máje se poprvé konala soutěž studentek středních škol Miss Reneta
1994 – 1. září otevřena Základní škola v ulici Moravská
1995 – 20. května založen florbalový klub Torpedo Havířov
1995 – Založena první soukromá výstavní síň Galerie Spirála v Dělnické ulici (od
května 2013 nese název Galerie Prostor)
1996 – V Prostřední Suché předán do užívání Stadion Dukla
1996 – 10. ledna založen Rugby Club Havířov
1997 – Postavena nová budova České pojišťovny v ulici U Stromovky
1997 – Založena onkologická organizace občanské sdružení INNA
1998 – 10. ledna slavnostně otevřen obnovený zámek poblíž vlakového nádraží
1998 – V úterý 2. června vyšlo první číslo týdeníku Havířovsko
1999 – V ulici Před Tratí otevřen hypermarket Kaufland
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1999 –
1999 –
2000 –
2000 –
2000 –
2002 –
2002 –
2004 –
2005 –
2005 –
2005 –
2005 –
2005 –
2006 –
2007 –
2007 –
2007 –
2007 –
2008 –
2009 –
2009 –
2009 –
2010 –
2010 –
2011 –
2011 –
2011 –
2012 –
2012 –
2012 –
2012 –
2012 –
2012 –
2013 –
2013 –
2013 –

Zahájeny služby v Komerční bance na rohu ulic U Stromovky a Dělnické
Založen Maniak aerobik Ivany Kožmínové
Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
Datyňské amatérské divadlo založeno 28. dubna
Vánočně-silvestrovským dvojčíslím vyšel 14. prosince naposledy týdeník
Hlasy Havířova
Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 23. února salesiánský kostel
sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
Otevřen hypermarket Tesco
Provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského koupaliště
Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem - na náměstí
Republiky
Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlažní polyfunkční
dům
Na Dole Dukla 27. července fáral předseda České vlády Jiří Paroubek
14. prosince založena výtvarná skupina KVAŠ
Ve věku nedožitých osmašedesáti let zemřel 6. března 2006 Jiří Tibitanzl,
zakladatel festivalu malých zájezdových divadel MINITEATRO
Poslední fárání na Dole Dukla 27. července
V městské části Šumbark otevřen supermarket Lidl
Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní dům
Radost. Slavnostní zahájení provozu se konalo 4. října
Ve věku osmapadesáti let zemřel 30. října JUDr. Zdeněk Pohl, první
primátor města Havířova. Svou funkci vykonával v letech 1990 až 1999
Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
V ulici J. Seiferta byl 16. února otevřen Domov seniorů HELIOS
Po dvaceti letech obnoveny slavnosti Havířov v květech (20. června)
V Havířově-Prostřední Suché 9. prosince otevřen psí útulek MAX
K 1. září byla otevřena nová sportovní hala u Základní školy Žákovská
Provedla se komplexní rekonstrukce velkého havířovského rondelu
u nádraží Českých drah
V Havířově se koná Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011
Centrum volnočasových aktivit v Horymírově ulici bylo slavnostně
otevřeno 4. května
V pátek 25. listopadu v ulici U Skleníků otevřen hypermarket Globus
Nová budova Městské knihovny byla 23. února otevřena veřejnosti
V pátek 2. března zahájena výstavba splaškové kanalizace v okrajových
částech města
21. září uvedeno do provozu discgolfové hřiště
Po rozsáhlé rekonstrukci 11. října otevřeno kino Centrum
6. prosince zprovozněn umělý trávník tréninkového hřiště MFK Havířov
10. prosince otevřena ve Společenském domě na Dlouhé třídě stálá
expozice Historie psaná uhlím
Dne 24. září byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v okrajových
částech města
Ve věku čtyřiasedmdesáti let zemřel František Chobot (19. února 1939
– 20. srpna 2013). Od roku 2007 do 2010 byl primátorem města Havířova
Ve věku 87 let dne 30. prosince zemřel František Vystavěl, předseda
Městského národního výboru z let 1975 až 1986
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2014 – 24. března byla v areálu bývalého Dolu Dukla slavnostně otevřena
průmyslová zóna Dukla
2014 – 3. června dokončena modernizace náměstí T. G. Masaryka
(průběžně aktualizováno)

Zajímavosti z roku 1994
 Své jednatelství otevřela v lednu Kreditní banka a.s. Plzeň. Tehdejší
kronikář k tomu poznamenal: kde jsou ty časy, kdy nejbližší a jediná
banka byla v Karviné.
 Počet nezaměstnaných v Havířově dosáhl počtu 2 812.
 Konal se II. reprezentační ples města Havířova. Vstupné s večeří stálo
200 Kč.
 Průměrný výdělek v prvním čtvrtletí v průmyslu byl 6 780 Kč, ve
stavebnictví 7 318 Kč.
 Ostravská kriminálka provedla v Dolních Datyních předem připravovaný
přepad tajné stáčírny rumu.
 Krach Bohemia banky. Od 5. dubna zastavila výplaty vkladů.
 Havířov 27. května navštívil předseda vlády Václav Klaus. Besedoval
se studenty a pedagogy Hotelové školy.
 Končí jedna z havířovských tradic: naposledy se jel automobilový závod
na trati Havířov – Šenov.
 Havířov navštívil olomoucký arcibiskup Msgr. Jan Graubner. Vykonal
bohoslužbu v kostele sv. Anny a na závěr vysvětil primátorské insignie.
 Byla založena místní organizace politické strany Demokratická unie.
 Pokus o další přejmenování ulic skončil nezdarem. Mezi lidmi nebyl zájem.
 Do prvních tříd základních škol nastoupilo 1 174 dětí.
 Šokující kriminální případ. V bytě svých rodičů na Konsumní ulici byl
zavražděn dvanáctiletý kluk. Vrahem byl jeho sedmnáctiletý známý,
bydlící ve stejném domě.
 15. října bylo otevřeno Nelli centrum.
 Výsledky komunálních voleb. Ze třiačtyřiceti křesel v zastupitelstvu
obsadí: KSČM 12, ODS 11, ČSSD 10, zástupci sdružení politických stran
SPR RSČ, SDČR + nezávislý kandidát 2, KDU-ČSL a KDS 2, ODA 2,
Coexistencia 1, Strana podnikatelů 1, CMMS 1, Čs. demokratický blok 1.
 Složení rady: ČSSD 5, ODS 4, ODA 1, Strana živnostníků a podnikatelů 1.
3. VEDENÍ MĚSTA
Primátor města: Ing. Zdeněk Osmanczyk
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Ing. Pavol Jantoš
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: Bc. Daniel Pawlas
Tajemník Magistrátu města Havířova: Ing. Milan Menšík
(do 6. listopadu 2014)

Primátor města: Bc. Daniel Pawlas
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Bc. Ivan Bureš
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: Mgr. Daniel Vachtarčík
Tajemník Magistrátu města Havířova: Ing. Milan Menšík
(od 7. listopadu 2014)
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4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2014
Městská část
Havířov-Město
Bludovice
Podlesí
Šumbark
Prostřední Suchá
Životice
Dolní Suchá
Dolní Datyně

Rozloha
642,7 ha
935,3 ha
*
379,7 ha
595,6 ha
*
436,6 ha
217,4 ha

Počet obyvatel
32 787
2 699
14 528
18 915
4 826
1 275
783
535

2014 - 2013
-389
13
-111
-575
-108
38
22
15

* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú . Bludovice
mužů celkem
žen celkem
děti do 15 let
k trvalému pobytu se přihlásilo
odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo

30 879
33 041
12 428
1 848
2 949
750

V rámci města se stěhovalo 3 765 občanů.
Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2014: 76 348
Město zaznamenává každým rokem mírný pokles v počtu obyvatel:
2014 – 76 348
2013 – 77 449
2012 – 78 713
2011 – 79 898
2010 – 80 985
2009 – 81 700
2008 – 82 296
2007 – 82 768
2006 – 83 033
2005 – 83 988
Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1986, a to 92 545.
V havířovské porodnici se v roce 2014 narodilo celkem 657 dětí.
Nejčastější jména v roce 2014:
Chlapecká: Daniel (21), Adam (16), Tomáš (14), Filip (13), Matyáš(13), Jan (12),
Jakub (12) a Ondřej (12)
Dívčí: Eliška (20), Viktorie (13), Adéla (12), Kristýnka (10) a Terezka (10)
Netradiční jména: Mathias, Damián, Dorian, Stella, Nicolas, Akim
Dvě křestní jména: Petr Kryštof, Karolína Emilie, Anna Ludmila, Jana Vanesa.
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5. TERMÍNY SCHŮZÍ RADY A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HAVÍŘOVA
15.01. - 73.RMH
05.02. - 74.RMH
05.03. - 75.RMH
26.03. - 76.RMH
16.04. - 77.RMH
07.05. - 78.RMH
29.05. - 79.RMH
04.06. - 80.RMH
12.06. - 81.RMH
19.06. - 82.RMH
25.06. - 83.RMH

23.07. - 84.RMH
08.08. - 85.RMH
20.08. - 86.RMH
10.09. - 87.RMH
22.09. - 88.RMH
01.10. - 89.RMH
22.10. - 90.RMH
07.11. - 01.RMH
19.11. - 02.RMH
26.11. - 03.RMH
03.12. - 04.RMH
17.12. - 05.RMH

I. pololetí 2014
27.01. - 23 ZMH
05.03. - 24.ZMH
07.04. - 25.ZMH
23.06. - 26.ZMH

II. pololetí 2014
22.09. - 27.ZMH
07.11. - 01.ZMH
15.12. - 02.ZMH

6. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. – Vítání nového roku
Tisíce lidí, mladých i starších, teenagerů a také dětí přivítalo v noci z úterý na
středu v centru Havířova nový rok 2014.
Stejně jako v minulých letech se největšímu zájmu těšil patnáctiminutový
ohňostroj doprovázený hudbou, který odstartoval patnáct minut po půlnoci. Nebe
ale už bylo rozzářené v poslední silvestrovské hodině. Všude vládlo veselí
s tradičními novoročními přípitky a polibky. Scházel pouze sníh. Tentokrát vše
proběhlo bez větších problémů. Kolem jedné hodiny po půlnoci nad městem
zavládl klid.
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1. 1. – Černá kronika: Do bytu vtrhli maskovaní lupiči
Maskovaní muži napadli dva nájemníky a ukradli televizor.
K útoku došlo ve středu 1. ledna večer. „Naše hlídka přivolala sanitku pro

zraněné a zjistila od nich popis pachatelů, který předala dalším hlídkám. Ty se
stáhly do centra města a pátraly po podezřelých. Lesopark Stromovka prohledali
také psovodi. Nikdo, kdo by odpovídal popisu, však zastižen nebyl ," řekl šéf
strážníků Bohuslav Muras. Vyšetřování si převzala krajská kriminálka, která se
ve spolupráci s havířovskými kolegy snaží případ objasnit. „Podle informací,

které máme od napadených nájemníků ve věku 23 a 25 let, vnikli do bytu muži
maskovaní kuklami. Oba muže fyzicky napadli. Mladší utrpěl drobné oděrky
a modřiny, starší byl zraněn na hlavě. Pachatelé měli z bytu odnést elektroniku
v přibližné hodnotě 15 tisíc korun. Případ vyšetřujeme pro zvlášť nebezpečný
trestný čin loupeže a porušování domovní svobody," informovala krajská policejní
mluvčí Daniela Vlčková.
2. 1. – První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
Ve čtvrtek 2. ledna v 8.02 hodin spatřilo světlo světa první miminko roku 2014
narozené v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.
Jmenuje se Radek Topinka, při narození vážil 4,85 kg a měřil 54 cm. „Mám

obrovskou radost. Hlavně že je Radeček zdravý a má se k světu. S tím, že to bude
první letošní dítě v naší porodnici, jsem vůbec nepočítala. Chci moc poděkovat
všem, kteří se tu o nás vzorně starají, lékaři, sestřičky a další personál,“ řekla
s úsměvem šťastná maminka Veronika Novaková.

4. 1. – Hokej: Havířov – Litoměřice
První domácí utkání roku 2014 se odehrálo v sobotu 4. ledna s Litoměřicemi.
Diváci viděli krásný hokej a výhru svého týmu. Vítěznou branku dal kapitán Jiří
Krisl.
36. kolo, sobota 4. ledna, 3 022 diváků
AZ Havířov – HC Stadion Litoměřice 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Branky domácích: Šlahař, Krisl. Kanko
AZ Havířov: Daneček L. – Bezuška, Vosátko, Punčochář, Krisl, Deutsch, Koma,
Jonáš – Daneček J., Šedivý, Sztefek – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Říčka, Marosz,
Klimša – Kanko, Pechanec, Škumát – Rimmel M.
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5. 1. – Koncert na záchranu kostelních varhan
Zajímavé a vtipné povídání, nádherný zpěv a hudba, velký divácký zájem. Tak
vypadal v neděli 5. ledna podvečerní program na záchranu varhan
v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích.
O životě, herectví a muzice velice poutavě vyprávěli moderátorka Jolana
Voldánová a herec Roman Vojtek. Obrovský úspěch sklidil populární herec svým
vyprávěním, jak se stal z absolventa vsetínského Středního odborného učiliště,
učební obor mechanik – seřizovač pro obráběcí stroje a linky a následného
soustružníka, studentem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Při
přijímacích zkouškách mezi jiným měl předvést nějakou hezkou taneční kreaci.
Jak přiznal, nic takového neuměl. Nakonec ukázal, jak se poskakuje na
diskotékách v přeplněných tanečních sálech Vsetínska. O nic nebyl jednodušší
ani další úkol - zazpívat muzikálovou árii. Vyrukoval s lidovou písničkou Okolo
Vsetína teče vodička. Na závěr se na scéně objevil děkan fakulty a stručně řekl
přijat. Vystihl obrovský Vojtkův talent, což nakonec potvrzuje jeho skvělá
umělecká kariéra. Obecenstvo z koncertu odcházelo nanejvýš spokojené. „Slyšet

perlivý smích, znějící celým kostelem, byl pro mě neobyčejný zážitek. Oba
protagonisté jsou vynikající,“ krátce s úsměvem poznamenala herečka na
mateřské Jolanta Balon.

6. 1. – Pohřeb Františka Vystavěla
Široká veřejnost se v pondělí 6. ledna v obřadní síni v Horní Suché rozloučila
s Františkem Vystavělem. Dlouholetý předseda Městského národního výbor
v Havířově zemřel 30. prosince 2013 ve věku 87 let. Pohřbu se zúčastnili
i zástupci vedení města v čele s primátorem Zdeňkem Osmanczykem.
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8. 1. – Vítání nových občánků
Velkému zájmu se těší vítání nových občánků města. Slavnostní akt se koná
v obřadní síni na Zámečku. Začíná zpravidla v 9.30 hodin za účasti čtyř dětí
v doprovodu rodičů, blízkých i přátel a trvá necelých třicet minut. Pak pokračuje
další skupina.
Na programu je přivítání ceremoniářkou, slavnostní proslov zastupitele města,
zápis do pamětní knihy, krátké kulturní vystoupení malých školáků a předání
drobných dárků. Nechybí ani doprovodná živá hudba. Maminkám pokaždé
asistují budoucí zdravotní sestry, studentky Střední zdravotnické školy
z Karviné. Samozřejmostí je cvakání fotoaparátů a snímání kamerami. Rovněž
Deník je u toho. Termíny na letošní první pololetí jsou neděle: 9. února, 9. a 23.
března, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května, 8. a 22. června. V červenci a srpnu je
přestávka. Velkým lákadlem je tato společenská událost také pro prarodiče.
Zejména babičky si ji nenechají ujít. „Sešli jsme se tu babičky, dědečkové, tetičky

i prababička. Bylo to moc hezké. Samotné ovzduší má své neobyčejné kouzlo.
Velmi milé byly dětičky se svým zpěvem, recitací a hrou na kytaru. Rovněž živá
hudba je na vysoké úrovni,“ svěřila se šťastná babička Jana Levá. Vítání pořádá
Magistrát města Havířova.

9. 1. – Volejbal: Staré Město – Havířov
VSK Hardman Staré Město – SVK Havířov 3:0. 12. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se ve čtvrtek 9. ledna v Havířově.
9. 1. – Hokejisté potěšili dětské pacienty
Rozradostněné dětské tváře, spousta plyšáků a skupinka havířovských hokejistů.
Takovou nevšední podívanou ožila ve čtvrtek 9. ledna společenská místnost
dětského oddělení havířovské nemocnice.
Hokejisté AZ přinesli hospitalizovaným dětem dva velké pytle krásných plyšáků,
které získali při charitativní akci na loňském prosincovém prvoligovém utkání
s Kadaní. Na první pohled bylo znát, že dětem udělali velkou radost. „ Plyšáci se
mi moc líbí. Domů si beru oslíčka a malého tygříka,“ svěřila se sedmiletá
Veronika. Slečna Kamila je mezi hokejisty jako doma. „Na zimní stadion chodím

pravidelně fandit. Brácha hraje 6. a 7. třídu. Kluci jsou fajn. Z plyšáků jsem si do
své sbírky vybrala dva medvídky,“ pochvalovala si čtrnáctiletá dívka.
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10. 1. – Novoroční koncert
Ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka se v pátek 10. ledna konal
tradiční novoroční koncert. Před plným sálem se publiku představila Moravská
filharmonie z Olomouce.
Pod taktovkou šéfdirigenta Petra Šumníka zazněla Vltava, Šárka a Vyšehrad
z cyklu symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Dále symfonie
Z Nového světa od Antonína Dvořáka. Moravská filharmonie patří k předním
a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Náleží k autentickým
interpretům klasiků české národní hudební kultury – Antonína Dvořáka,
Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Velkou pozornost
rovněž věnuje propagaci soudobé české i světové hudební tvorby. Vstupné bylo
179 Kč.
10. 1. – Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
SKST Charvát Baník Havířov – TJ Sokol 2 Hradec Králové 4:0. Hrálo se v pátek
10. ledna v Havířově. Sezona 2013/2014.
11. 1. – Výstava: Dobrodružství na hradě
V sobotu 11. ledna byla zahájena v Kulturním domě Leoše Janáčka interaktivní
výstava Dobrodružství na hradě. Připravil ji Klub Ámos – centrála pro rodinu
v Ostravě ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Havířově. Zájemci si
mohli vyzkoušet svou šikovnost, důvtip a také zručnost. Stačilo zvládnout třináct
úkolů, mezi nimiž byly hlavolamy, hádanky, symbolické hodiny logiky, barevná
domina, labyrint i další zajímavosti.
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11. 1. – Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
VK Karbo Benátky nad Jizerou – SVK Havířov 3:0. 13. kolo základní části
extraligy. Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 11. ledna v Benátkách nad
Jizerou.
11. 1. – Stolní tenis: Havířov – Praha
SKST Charvát Baník Havířov – SF SKK EL Nino Praha 0:4. Hrálo se v sobotu
11. ledna v Havířově. Sezona 2013/2014.
11. 1. – Společenský večírek Klubu důchodců Dolu Dukla
Veselí ovládlo v sobotu 11. ledna večer prostory Domu PZKO v HavířověBludovicích. Po roce se opět sešli na společenském večírku bývalí zaměstnanci,
jejich blízcí a přátelé před sedmi lety zaniklého Dolu Dukla.
Čiperní důchodci a příznivci horníků nejenom že se dobře bavili, zavzpomínali,
ale také pořádně roztančili velký sál kulturního stánku. Oku lahodícím
zpestřením bylo vystoupení folklorního souboru Błędowianie z bludovického
PZKO. Nechyběla ani dobrá kuchyně, nějaká ta štamprlička a bohatá tombola.
K poslechu a tanci hrálo havířovské duo Iveta a Jarek.
„Moc mě těší, že naši členové a hosté přišli jako obvykle v hojném počtu a nálada

byla vynikající. Dukláci, to je taková jedna velká rodina. Všem bych chtěl
poděkovat," s radostí kvitoval za pořadatele předseda Klubu důchodců Dolu
Dukla Antonín Čejka.
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11. 1. – Mezinárodní turnaj v minihokeji
V sobotu 11. ledna se uskutečnil na ledové ploše zimního stadionu mezinárodní
turnaj v minihokeji.
Hrály děti z domácích přípravek (ročníky 2005, 2006 a 2007), slovenského
Martina, brněnské Komety a pozvání přijali také malí hokejisté ze španělské
Barcelony. Ti nakonec jednodenní turnaj vyhráli. Druhá příčka patří Kometě, na
třetím místě se umístil domácí celek a čtvrté místo získali malí hokejisté
z Martina.
12. 1. – Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Anny
Biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz navštívil v neděli
12. ledna Havířov.
Na slavnostní mši svaté požehnal nové vybavení kostela sv. Anny, který
v posledních šesti měsících prošel důkladnou rekonstrukcí. Místní duchovní
Marcel Krajzl poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově chrámu. Na závěr
zazněla píseň Narodil se Kristus Pán. Pak následovala prohlídka interiéru
kostela s novým vytápěním v lavicích. Vnitřním přestavěním vznikly prostory pro
farní kancelář i místnosti pro setkávání farníků mimo bohoslužby. Změny jsou
patrné také v presbytáři, upravila se i boční loď. „V zimních měsících se tu přes

týden budou konat bohoslužby. I zde máme zajištěno vytápění. Zároveň je to
místo pro rodiče s dětmi, kteří tady při nedělní mši mohou mít děti a díky
skleněné stěně nedojde k rušení bohoslužby,“ uvedl havířovský farář. Celková
finanční částka na modernizaci přesáhla šest milionů korun.

15. 1. – 73. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 ČSAD Havířov, a.s. spolufinancování rekonstrukce/výstavby autobusového
nádraží
 Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti
Městské policie na území města za rok 2013. Vyhodnocení činnosti HZS
a Sboru dobrovolných hasičů na území města za rok 2013
 Výstavba restaurace McDonald´s v k. ú. Havířov-Město
 Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah v účetní hodnotě
70 tisíc Kč bez náhrady
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16. 1. – Mezigenerační olympiáda dětí a seniorů
Hlavními aktéry pomyslné olympiády ve čtvrtek 16. ledna v Domově seniorů
Helios byli malí hokejisté havířovského AZ a obyvatelé domova.
Soutěžící byli rozděleni do dvojic, jeden senior a jedno dítě. Každá zastupovala
určitou zemi. Nechyběl ani olympijský výbor ve složení primátor Zdeněk
Osmanczyk, ředitel Domova Milan Dlábek, prezident AZ Jaroslav Mrowiec
a nejstarší pamětník místního hokeje, bývalý brankář Milan Stonavský. Šéf
hokejistů při zahájení uvedl, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jeho slova
poupravila organizátorka olympiády. „Není důležité vyhrát, ale pobavit se,“ řekla
Silvie Švecová a v tomto duchu se celé odpoledne také neslo. Členové jednotlivých
týmů si nejprve vybarvili vlajku svého státu, poté se utkali v turnaji v kuželkách,
následovala Správná cesta Double (senior projížděl trasu na stolní desce a hráč
jel slalom s florbalkou a tenisákem). Závěr patřil rychlostnímu skládání puzzle.
Nakonec se o medaile rozdělily státy takto: 1. USA (Marie Balounová a Kryštof
Grygar), 2. Slovensko (Božena Chovancová a Vojtěch Vild), 3. Kanada (Zuzana
Lavrovičová a Antonín Karas).

16. 1. – Město ocenilo dárce krve
Dobrovolné dárce krve a krevní plazmy ocenilo město také letos. Dobrovolníci
přispívající k záchraně lidského zdraví i životů získali tradičně čipovou kartu
MHD pro bezplatnou přepravu v systému ČSAD Havířov. Slavnostní podvečer se
konal v Kulturním domě Radost ve čtvrtek 16. ledna od 16.30 hodin.
Oceněných dárců bylo tentokrát 147. Zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů má
72 dárců, držitelem Zlatého kříže III. třídy za 80 odběrů je za uplynulý rok
33 dárců. Zlatý kříž II. třídy za 120 odběrů krve nebo plazmy má 20 dárců
a v seznamu oceněných jsou i držitelé Zlatého kříže I. třídy za 160 odběrů,
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kterých je z Havířova 19. Vedení města rovněž ocenilo 3 vícepříspěvkové dárce za
každých dalších 20 odběrů nad počet 160 odběrů. „Darovat krev je poslání

podobné jako každá činnost zachraňující lidské zdraví a životy jiných lidí. Vážíme
si našich dárců a moc jim za jejich přístup k této věci děkujeme ," řekl primátor

Zdeněk Osmanczyk.
Dobrovolní dárci krve jsou v Havířově oceňováni od roku 1997. Od té doby město
ocenilo 1 544 dárce krve a krevní plazmy, ke kterým letos přibylo dalších 147.
Finanční hodnota čipové karty je 3 600 korun. Náklady města na jednu čipovou
kartu činí 180 korun.
18. 1. – Volejbal: Havířov – Brno
SVK Havířov – Volejbal Brno a.s. 2:3. 14. kolo základní části extraligy. Sezona
2013/2014. Hrálo se v sobotu 18. ledna v Havířově.
19. 1. – Vítání nových občánků Havířova
V obřadní síni na Zámečku bylo v neděli 19. ledna 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáno do pamětní knihy města Havířova 14 nových občánků. Patří
k nim také Anička Holeszová a Sophia Vítková.

Anička Holeszová

Sophia Vítková

19. 1. – Havířov se představil na Regiontouru 2014
Ve dnech 16. až 19. ledna se Havířov poprvé v rámci Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady představil svou expozicí na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Město podobně jako v minulých pěti ročnících i letos prezentovalo především své
kulturní, společenské a sportovní akce, počínaje tradičním Havířovem v květech,
přes Městské slavnosti nebo mezinárodní motocyklové závody Havířovský zlatý
kahanec. Velkému zájmu se těšila květinová výzdoba. Několikanásobný mistr
České republiky ve floristice Jaromír Kokeš vyrobil z živých květů repliku sochy
páva, kterou návštěvníci Havířova v květech 2013 označili ve floristické soutěži
za vítěznou.
22. 1. – Černá kronika: Vlak srazil a těžce zranil muže
Těžkým zraněním 49letého muže skončila ve středu 22. ledna odpoledne
riskantní chůze v blízkosti kolejí v Havířově-Prostřední Suché.
Muž byl sražen osobním vlakem jedoucím od Českého Těšína. CityElefant mu
vážně poškodil ruku. Po ošetření posádkou záchranné služby lékař rozhodl,
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že vzhledem k rozsáhlému rozdrcení ruky musí být pacient převezen
na specializované pracoviště Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.
„Policisté vyšetřují, za jakých okolností se muž u kolejí pohyboval. Lékaři zatím
nepovolili výslech zraněného. Doba léčení přesáhne dobu šesti týdnů,"
informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
22. 1. – Hokej: Havířov – Benátky nad Jizerou
Ve 42. kole přivítal AZ na svém ledě oblíbeného soupeře z Benátek nad Jizerou,
se kterým neztratil ani bod. Tentokrát však bylo vše jinak. Havířov šel sice
zásluhou Lukáše Havla do vedení, ale hosté během 13 vteřin skóre otočili a ve
zbytku zápasu pak přidávali jeden gól za druhým. Nakonec se jejich střelecký
účet zastavil na devítce.
42. kolo, středa 22. ledna, 1 960 diváků
AZ Havířov – HC Benátky nad Jizerou 1:9 (1:3, 0:3, 0:3)
Branky domácích: Havel
AZ Havířov: L. Daneček – Bezuška, Vosátko, Roupec, Krisl, Graca, Koma,
Klimíček, Deutsch – Havel, Marosz, Sztefek – J. Daneček, Šlahař, Maruna –
Říčka, Haas, Klimša – Škumát, Pechanec, Rimmel
24. 1. – Výsledky Tříkrálové sbírky
V Havířově se letos vykoledovalo 66 806 Kč, což je proti roku 2013 nárůst o 9 976
korun. Přehled podle měst a obcí v Českotěšínské charitě:
Obec

Výnos 2014

Albrechtice
Český Těšín
Dolní Domaslavice
Dolní Tošanovice
Havířov
Hnojník
Horní Domaslavice
Horní Suchá
Prostřední Suchá
Horní Tošanovice
Chotěbuz
Karviná
Komorní Lhotka
Louky
Petrovice
Soběšovice
Stonava
Těrlicko
Třanovice
Vělopolí
Ropice
Charita Český Těšín
celkem

11 591 Kč
290 155 Kč
25 758 Kč
12 430 Kč
66 806 Kč
55 164 Kč
28 562 Kč
26 266 Kč
5 820 Kč
6 963 Kč
45 715 Kč
67 450 Kč
42 458 Kč
8 451 Kč
32 353 Kč
24 221 Kč
16 242 Kč
68 360 Kč
43 481 Kč
8 748 Kč
13 085 Kč
900 079 Kč
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24. 1. – Stolní tenis: Havířov – Ostrava
SKST Charvát Baník Havířov – TJ Ostrava KST 4:2. Hrálo se v pátek 24. ledna
v Havířově. Sezona 2013/2014.
25. 1. – Film Vejška v kině Centrum
Režisér Tomáš Vorel spolu s dalšími tvůrci a herci uvedl v sobotu 25. ledna za
hojné divácké účasti v kině Centrum svůj nový film Vejška. Velkému zájmu se
také těšila autogramiáda.
Stručný děj. „ Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na

UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor
Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva
Josefíková), do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl)
studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá
auta. Zkoušky a zápočty řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného
otce (Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská) se dávno vzdala
představy, že její syn bude studovat něco pořádného, zatímco paní Kolmanová
(Ivana Chýlková) svého synka neustále vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už
od gymplu ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích
a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek
dopaden,“ uvádí Česko – Slovenská filmová databáze. Ve filmu nechybí sex,
konzum alkoholu a slova, která nepatří do spisovné češtiny.
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25. 1. – Volejbal: Odolena Voda – Havířov
AERO Odolena Voda – SVK Havířov 1:3. 15. kolo základní části extraligy. Sezona
2013/2014. Hrálo se v sobotu 18. ledna v Odoleně Vodě.
27. 1. – 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 27. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti
Městské policie za rok 2013, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru
dobrovolných hasičů na území města za rok 2013
 Záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním území bývalého Dolu
Dukla
 Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014
 Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014
 Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.
 Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
 Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední
Suchá – ul. Hornosušská a Protější - odůvodnění významné veřejné
zakázky
 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí
 Plán veřejných zakázek pro zadání v roce 2014
27. 1. – Hokej: AZ Havířov – HC Most
44. kolo, pondělí 27. ledna, 1 473 diváků
AZ Havířov – HC Most 7:4 (1:2, 1:0, 5:2)
Branky domácích: Maruna, Vosátko. Pechanec. Klimša, Jakúbek, Krisl, Roupec.
AZ Havířov: L. Daneček – Vosátko, Roupec, Krisl, P. Rimmel, Koma, Graca,
Deutsch – Sztefek, J. Daneček, Škumát - Maruna, Šlahař, Jakúbek - Marosz,
Pechanec, Kanko - Klimša, Haas, Říčka

29
28. 1. – Výtěžek z koncertu pro dětské oddělení havířovské nemocnice
Malá darovací slavnost se konala 28. ledna v Nemocnici s poliklinikou
v Havířově.
Peněžní poukázku dětskému oddělení ve výši 7 700 Kč předal do rukou primářky
Dagmar Barnetové ředitel Gymnázia Komenského Petr Šimek spolu s farářem
Slezské církve evangelické Vladislavem Volným. Nastřádaná částka je výnos
z prosincového
benefičního
vánočního
koncertu
studentů
gymnázia
v evangelickém kostele v Bludovicích. S krátkým kulturním programem před
hospitalizovanými dětmi vystoupili studenti Barbora Šilcová (recitace)
a Břetislav Chod (kytara). Darovací akt má již dvanáctiletou tradici.
28. 1. – Socha Směrník před vlakovým nádražím bude odstraněna
Bezpečnost ohrožující socha Směrník před havířovským nádražím Českých drah
bude odstraněna, pokud se nejpozději do 15. března letošního roku nepřihlásí
zájemce, který by si ji za symbolickou korunu od města odkoupil a na vlastní
náklady z veřejného prostoru před nádražím odstranil. Takto téměř jednohlasně
rozhodli havířovští zastupitelé na svém jednání v pondělí 27. ledna 2014.
Socha je z bezpečnostních důvodů oplocena a bude navíc opatřena výstražnými
tabulemi. Město Havířov si nechalo zpracovat digitální vizualizaci sochy
akademického sochaře Václava Uruby tak, aby její vzhled zůstal zachován pro
případnou budoucí výrobu repliky sochy. Ještě před jednáním zastupitelstva
nabídlo město Havířov Směrník výtvarným galeriím v Ostravě, Brně i Praze,
nicméně zatím bez odezvy. Umělecké dílo je ve špatném stavu a podle odborných
posudků je nelze restaurovat. Jeden z iniciátorů internetové podpisové akce za
zachování Směrníku Martin Rédr však před zastupiteli uvedl, že o sochu má
zájem ostravská Galerie, která uvažuje o zakomponování díla do oblasti Dolní
Vítkovice.

29. 1. – Beskydy v obrazech ostravských výtvarnic
Celkem 33 obrazů zdobí od středy 29. ledna umělecký salón oddělení pro hudbu
a umění Městské knihovny v Havířově v ulici Svornosti.
Malou ukázku ze své tvorby z období uplynulých pěti let představují ostravské
výtvarnice Milada Bezděková, Renáta Cimmrová, Stanislava Habrová, Jiřina
Kalová, Draža Kristýnková, Jarka Ochmanová, Ivona Podešvová a Soňa
Vysloužilová. V popředí jejich zájmu je především krajina a příroda ve své plné
kráse, v níž dominují Beskydy. V technice převažuje olejomalba. Historie
neformálního výtvarného seskupení se začala na Pedagogické fakultě v Ostravě,
kde se studentky seznámily. Později se setkávaly jako kolegyně – učitelky a pak

30
jako přítelkyně. „Všechny nás spojovala nejen profese, ale také společné zájmy,

z nichž jeden byl nejhlubší, láska a obdiv k přírodě a chuť ji vyjádřit ve formě
nám nejbližší, kresbě a malbě,“ uvádějí výtvarnice. O opravdovou vernisážovou
atmosféru se postaralo Smyčcové trio ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka.

31. 1. –. Vyhodnocení policistů z Karvinska za rok 2013
Nejlepší policisté roku 2013 okresu Karviná byli v pátek 31. ledna vyhodnoceni
v kině Centrum.
Ocenění převzali policisté za úspěchy dosažené ve službě, za mimořádné zákroky
a také za svou dlouholetou práci v policejním sboru. „Jsem velmi rád, že policisté
přijali naše pozvání uspořádat letošní slavnostní setkání v Havířově,“ řekl na
úvod primátor Zdeněk Osmanczyk. „Naše město má nemalý zájem na kvalitní

práci mužů zákona, víme, že situace tady není nijak jednoduchá a snaha o
udržení klidu a pořádku vyžaduje mnoho sil,“ doplnil primátor. Na slavnostním

setkání převzalo ocenění celkem 17 mužů zákona z Havířova, Karviné,
Bohumína, Orlové, Českého Těšína, Horní Suché, Těrlicka a Dětmarovic. Z
Havířova to byli vrchní inspektor trestního řízení Obvodního oddělení Havířov 1
nprap. Petr Charvát, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Havířov 3 npor.
Radim Hanák, vrchní inspektor oddělení kriminalistické techniky nprap. Jiří
Dohnal, komisař Oddělení hospodářské kriminality por. Petr Kabiesz a komisař
3. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Havířov
por. Jaroslav Labaj. Medaili za věrnost 2. stupně převzal za 20 let služby u
policie vedoucí Obvodního oddělení Havířov 1 Petr Čížek.
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31. 1. – Návrhy na využití volných prostor vlakového nádraží
Na vlakovém nádraží v Havířově byla v pátek 31. ledna vernisáží zahájena
výstava prací studentů fakult architektury z Brna, Liberce, Ostravy a ze
Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Studenti řešili nové možnosti využití dnes poloprázdné budovy havířovského
vlakového nádraží. Zabývali se také otázkou realizace dopravního autobusového
terminálu u nádraží a jeho napojení na stávající budovu a také celkovou úpravou
přednádražního prostoru. Práce budou vystaveny v odbavovací hale až do konce
února. Akci připravilo občanské sdružení Důl architektury v Havířově.
31. 1. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 0,4 °C, srážky 23,5 mm, trvání slunečního svitu 45,7
hodin.
ÚNOR
1. 2. – Hokej: Havířov – Slovan Ústí nad Labem
V přímém souboji o play-off se na havířovském ledě střetl AZ s Ústeckými Lvy.
Domácí šli do vedení už v první minutě díky Janu Danečkovi, a i když hosté
v 10. minutě Vobořilem vyrovnali, vzali si havířovští Jakúbkem ještě do
přestávky vedení zpět. Ve druhé třetině bylo k vidění mnoho šancí, ale branka
žádná, a tak se skóre uzavřelo až 12 minut před koncem po Říčkově trefě do
šibenice. AZ si touto výhrou prakticky zajistil play-off, hosté o ně naopak nejspíš
přišli.
46. kolo, sobota 1. února, 2 364 diváků
AZ Havířov – HC Slovan Ústí nad Labem 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky domácích: J. Daneček, Jakúbek, Říčka.
AZ Havířov: L. Daneček – Vydra, Krisl, Roupec, Vosátko, Graca, Punčochář,
Deutsch – J. Daneček, Říčka, Sztefek – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Kanko, Haas,
Klimša – Škumát, Pechanec, Rimmel
1. 2. – Volejbal: Havířov – Praha
SVK Havířov – Volley Team ČZU Praha 0:3. 16. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 1. února v Havířově.
1. 2. – Nové veřejné záchody
Od února letošního roku slouží široké veřejnosti na náměstí Republiky za
budovou Labužníku nové toalety.
Jsou celoročně využitelné. Splňují požadavky na plně automatický a bezbariérový
provoz, což ocení zejména imobilní občané, kteří zde budou moci vstupovat
pomocí euroklíče. Vstup zabezpečuje automat na mince, po úhradě pětikoruny.
Nové toalety zaručují snadnou údržbu a vysokou hygieničnost danou jejich
konstrukcí a použitými materiály. Objekt má automatické regulovatelné
vytápění, automatické osvětlení při vstupu a spláchnutí, odvětrání po odchodu,
protiskluzové podlahy a další provozní přednosti. Systém pocházející od
brněnského výrobce je původem z Německa a osvědčil se především na místech
s velkou frekvencí provozu. V ČR má podobné toalety například Brno, Jablonec
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nad Nisou, Velké Meziříčí nebo Přerov. Náklady na samotný objekt a použitý
automatický systém zahrnují i přípravu terénu včetně základové desky, ochranu
stávajících inženýrských sítí, provedení vodovodní a kanalizační přípojky,
přístupové komunikace, a činí 3,6 milionu korun včetně DPH. Město ve
skutečnosti zaplatilo 3 miliony, protože uplatnilo odpočet DPH v rámci své
ekonomické činnosti.

4. 2. – Zápis dětí do 1. tříd

Zápis se konal ve dnech 3. a 4. února.
Informativní podkladová tabulka po zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
Městská část

ulice

Životice
Město
Město
Město
Město
Město
Bludovice
Datyně
Bludovice
Podlesí
Podlesí
Podlesí
Šumbark
Šumbark
Šumbark
Šumbark
Šumbark
Prostřední Suchá
Celkem Havířov

Zelená 2
Gorkého 1
M. Kudeříkové 14
Na Nábřeží 49
1. máje 10a
Žákovská 1
Frýdecká 37
Dolní Datyně
Selská 14
Hrubína 5
Mládežnická 11
K. Světlé 1
Gen. Svobody 16
Jarošova 33
Moravská 29
M. Pujmanové 17
Školní 1
Kpt. Jasioka 57

zápis

19
67
52
60
87
63
21
9
11
55
82
61
61
25
54
62
23
29
841

odklad

1
6
2
6
0
5
1
0
0
4
4
11
4
0
3
0
0
0
47

celkem

18
61
50
54
87
58
20
9
11
51
78
50
57
25
51
62
23
29
793
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5. 2. – 74. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených statutárním městem
Havířov
 Souhlas s vyvěšením tibetské vlajky před budovou Magistrátu města
Havířova
5. 2. – Hokej: Havířov – Mladá Boleslav
48. kolo první hokejové ligy přivedlo na havířovský led doposud suverénního lídra
soutěže BK Mladá Boleslav. Tomu zpočátku odpovídal i obraz hry na ledě, ale do
vedení šli v 8. minutě dorážkou Roberta Říčky Havířovští. I v dalším průběhu
měla Boleslav opticky více ze hry. Naopak ve třetí třetině přidali do boleslavské
sítě zásahy David Klimša a z trestného střílení Jan Maruna. Zápas, ve kterém
byl k vidění i pěstní souboj mezi Klimšou a Mikulíkem, tak nakonec skončil
výhrou AZ.
48. kolo, středa 5. února, 2 011 diváků
AZ Havířov – BK Mladá Boleslav 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky domácích: Říčka, Klimša, Maruna.
AZ Havířov: Daneček L. – Roupec, Vosátko, Štencel, Krisl, Graca, Punčochář,
Deutsch – Daneček J., Říčka, Sztefek – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Kanko, Haas,
Klimša – Škumát, Pechanec, Rimmel M.
6. 2. – Městská policie ocenila nejlepší strážníky
Vedení havířovské městské policie ve čtvrtek 6. února v Kulturním domě Radost
vyhodnotilo činnost v loňském roce, ocenilo nejlepší zákroky a vyhlásilo
Strážníka roku.
Strážníci loni odhalili celkem 23 362 přestupků. Na místě se jim podařilo pokutou
nebo domluvou vyřešit téměř 85 procent případů. Zhruba 38 procent všech
přestupků souviselo s dopravou, zbytek s veřejným pořádkem. Na pokutách lidé
loni zaplatili 1 231 416 korun. V loňském roce zadrželi strážníci 264 osob
podezřelých ze spáchání trestné činnosti, našli 72 celostátně hledaných osob
a také pět odcizených vozidel. Na slavnostním setkání bylo několik strážníků
oceněno za dlouholetou službu. Další byli odměněni za úspěšné zákroky,
především proti pachatelům trestné činnosti. Strážníkem roku 2013 byl vyhlášen
Filip Šimon.
Za věrnost - 20 let: Šárka Lišková, Eduard Uherčík, Jiří Tesař, David Rajnoch,
Tomáš Zuzčák, Jaromír Třetina, Libor Morcinek, Daneš Skulina
Stužka Za věrnost - 10 let: Vladimír Zeman
Pamětní list za 10 let práce u MP Havířov: Veronika Putková
Pamětní list při odchodu do důchodu: Erik Jopek
Stužka Za zásluhy o bezpečnost: Martin Václav, Ondřej Anlauf, David Křístek,
Jaromír Šlachta, Jozef Danihel, Tomáš Salamon, Jozef Mydlár, Miroslav Ruský,
Pavel Samek.
Stužka Za záchranu lidského života: Vladimír Ševěček, Vladimír Nováček,
Taťána Pacíková, Kateřina Matějášková, Karel Ďurkáč, Pavel Ocieczek.
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Stužka Za statečnost: Marcel Vizváry, Roman Fortelný, Michal Šimon, Michal
Novák
6. 2. – V Městské knihovně o hororové literatuře
Dlouholetou tradici v rámci informační výchovy mladých mají besedy
a knihovnické lekce s vybranou tematikou na všech dětských odděleních Městské
knihovny v Havířově.
Jsou určeny pro žáky 1. až 9. ročníků základních škol a jejich cílem je poutavým
a zábavným způsobem motivovat děti pro čtení. Na Šrámkově ulici v únorovém
programu bylo mezi jiným také povídání Děsivé dějiny aneb horor v literatuře.
Hosty pořadu ve čtvrtek 6. února byli žáci 6. B třídy Základní školy Mládežnická
v doprovodu učitelky Dagmar Csatové. „Dětem byl během hodiny představen

žánr hororové literatury i s postavami, které se v ní nejčastěji vyskytují a proč.
Zaměřili jsme se tak na legendární postavy, jakými jsou Drákula, Frankenstein
a další. Děti byly seznámeny s knižní historií těchto bytostí i s jejich autory
včetně legend, které je doprovázejí. Nechybělo ani okénko do současné hororové
literatury se spisovateli, kteří píší své bestsellery dnes,“ uvedla knihovnice
Tereza Jačmeníková.

7. 2. – Stolní tenis: Ústí nad Labem – Havířov
TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem – SKST Charvát Baník Havířov 1:4. Hrálo
se v pátek 7. února v Ústí nad Labem. Sezona 2013/2014.
8. 2. – Volejbal: Zlín – Havířov
Fatra Zlín – SVK Havířov 3:0. 17. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 8. února ve Zlíně.
8. 2. – Přímý přenos Rusalky
V kině Centrum se v sobotu 8. února uskutečnil přímý přenos z newyorské
Metropolitní opery. Na programu byla Rusalka od Antonína Dvořáka s českými
titulky. Jednotné vstupné bylo 320 Kč.
8. 2. – Stolní tenis: Králův Dvůr – Havířov
TJ Sokol Králův Dvůr – SKST Charvát Baník Havířov 3:3. Hrálo se v sobotu
8. února v Králově Dvoře. Sezona 2013/2014.
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9. 2. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 9. února 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci. Patřili k nim
Eliáš Matušek a Vivien Zaleská.

Eliáš Matušek

Vivien Zaleská

13. 2. – Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Ve čtvrtek 13. února proběhlo na Základní škole 1. máje okresní kolo konverzační
soutěže v angličtině.
Soutěž je rozdělena podle věku na kategorii mladší a starší, starší pak na
základní školy a gymnázia. Soutěžící starších kategorií, kteří se umístí
na prvních místech, reprezentují náš okres v následném krajském kole.
Kategorie I. A
1. Kateřina Valečková (Gymnázium Karviná)
2. Alexandr Szabó (Gymnázium Orlová)
3. Nela Vonsíková (Gymnázium Komenského Havířov)
Kategorie II. A
1. Roman Nowak (ZŠ s polským vyučovacím jazykem Havířov)
2. Tomáš Ptoszek (ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín)
3. Kateřina Labudová (ZŠ Žákovská Havířov)
Kategorie II. B
1. Alexandra Václavová (Gymnázium Studentská Havířov)
2. Klára Exnerová (Gymnázium Fr. Živného Bohumín)
3. Martina Byrtusová (Gymnázium Český Těšín)
15. 2. – Páté výročí Domova pro seniory Helios
Uživatelé služeb Domova seniorů Helios si v sobotu 15. února spolu s vedením
a hosty připomněli páté výročí od přijetí prvního seniora do moderní budovy
v ulici Jaroslava Seiferta.
Byla to paní Marie Drozdová, která tam žije od 2. března 2009 a letos se dožívá
krásných devadesáti let. Čiperní obyvatelé Domova malou kolekcí písniček
a recitací s doprovodem kytaristy vyjádřili velký dík za vzornou péči, veškeré
služby a v neposlední řadě za přátelský přístup celému kolektivu v čele
s ředitelem Milanem Dlábkem. „Bydlím tu už pátým rokem a jsem velmi

spokojený. Nic mi neschází. Pečovatelé jsou příjemní a hodní. Je tu i dost zábavy,
nenudím se,“ krátce hodnotil svůj téměř pětiletý pobyt Leo Matoušek, nejstarší
uživatel, narozený v roce 1914. Po krátkém proslovu ředitele a hostů čekalo na
účastníky slavnostního shromáždění milé překvapení. Přišel mezi ně zpěvák,
herec, moderátor a nekorunovaný král české dechovky Josef Zíma. V průběhu
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hodiny a půl dlouhého programu zazněly překrásné melodie jako Rozvíjej se
poupátko, Už je to dávno, Hříšní lidé, Cikánko ty krásná, Už kamarádi pomalu
stárnem a další nestárnoucí hity české hudby. Mistr vše doplňoval zajímavým
a vtipným komentářem. Domov Helios byl slavnostně otevřen 16. února 2009. Za
tu dobu se v něm vystřídalo celkem 166 mužů a žen při průměrném věku 85 let.

15. 2. – Radegast Líheň
Celkem 223 hudebních skupin se stihlo do konce ledna přihlásit do třináctého
ročníku největší československé klubové soutěž amatérských hudebníků
Radegast Líheň.
Odborná porota z nich vybrala 72, které si zahrají ve čtyřech moravských
klubech. První koncert soutěže se koná 19. února. „V podstatě máme hotovo a jen

čekáme na potvrzení ze strany vybraných skupin, že na svá základní kola
přijedou. Jakmile nám potvrdí, zveřejníme seznam všech účinkujících
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v základních kolech, kterých bude 48. V každém z nich pak porota vybere jednoho
postupujícího a vyřazovacím způsobem se dostaneme až do čtyřčlenného Velkého
finále,“ uvádějí pořadatelé z havířovské Viking agency.
15. 2. – Volejbal: Havířov – Ostrava
SVK Havířov – VK Ostrava 1:3. 18. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 15. února v Havířově.
15. 2. – Babský bál
Tanec lidožroutů, mistrovský taneční pár, návštěva ze Spojených států
amerických. To vše patřilo v sobotu 15. února večer v prostorách bludovického
Domu PZKO k nejstaršímu plesu na území Havířova.
Pravidla, která stanovili jeho zakladatelé, jako například že do půlnoci až na
jednu výjimku je dámská volenka, dvouminutové líbání tanečního páru pod
zvonem
spadlým
ze
stropu
sálu
nebo
volba
nejsympatičtějšího
a nejšarmantnějšího muže bálu s titulem Lev salonu a jiné zajímavosti, zůstala
zachována. V tomto duchu se konal i letošní bál. Program neměl chyb. Obrovský
úspěch sklidili tančící muži, stejně i vynikající dvojice v latinsko-amerických
tancích Radim Vysloužil a Katarzyna Niedoba. Spokojenost vládla po všech
stránkách. „Babský bál se nám moc líbil. Velmi dobře jsme se bavili. Byli bychom

rádi, kdyby se někdy něco obdobného podařilo uspořádat i u nás. Tanec v našem
regionu není tak rozšířen jako u vás," shodli se manželé Andrey a Joel
Pinchockovi z amerického státu Michigan, kteří byli na návštěvě v Havířově.
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19. 2. – Hokej: Havířov – České Budějovice
Zápas mezi Havířovem a Českými Budějovicemi nabídl zajímavou bitvu o soupeře
do play-off. Motor se dostal po dvou bezbrankových třetinách v poslední části
základní hrací doby do rychlého dvoubrankového vedení. Havířov ale zbraně
nesložil. Nejprve snížil v závěru Lubomír Vosátko z přesilovky, později dokázal v
poslední minutě vyrovnat Jakub Šlahař. V prodloužení pak rozhodla nenápadná
akce, po které si druhý bod odvezl soupeř z Budějovic.
52. kolo, středa 19. února, 1 022 diváků.
AZ Havířov – ČEZ Motor České Budějovice 2:3p (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)
Branky domácích: Vosátko, Šlahař.
AZ Havířov: L. Daneček – Bezuška, Vosátko "A", Rouper, Krisl "C", Graca,
Punčochář, Deutsch – M. Rimmel, Říčka, Sztefek – J. Daneček, Šlahař, Jakúbek
– Kanko, Haas, Klimša – Škumát, Pechanec, Diviš – Matějek
21. 2. – Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
SKST Charvát Baník Havířov – DTJ Hradec Králové 0:4. Hrálo se v pátek
21. února v Havířově. Sezona 2013/2014.
22. 2. – Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů
V Městské sportovní hale se v sobotu 22. února konala velká halová soutěž
mladých dobrovolných hasičů. Letošní byl jubilejní 25. ročník a zároveň
23. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Pořadatelem je SDH Havířov-Město. Soutěž je určena nejmladším hasičům ve
věku od 6 do 15 let.Zúčastnilo se jí 65 sborů včetně slovenských a polských.
Pětičlenná družstva jsou dělena do dvou věkových kategorií. Mladí hasiči
získávají body ve štafetě, v jejímž průběhu musí každý člen družstva co
nejrychleji a přesně uvázat stanovený uzel. Soutěžící z týmu si vždy vylosují, jaký
uzel budou vázat. Na výběr mají tesařský uzel, zkracovačku, lodní uzel,
záchranný uzel a úvaz na proudnici.
Dalšími disciplínami jsou běžecká štafeta dvojic a v odpoledních hodinách týmová
štafeta 4×40 metrů. „Jubilejní ročník naší soutěže se vydařil. Jsem rád, že se

dětem u nás líbilo a že jsme jim připravili zajímavé soutěžní klání. Nejlepší týmy
podaly velmi vyrovnané výkony a rozhodovala každá sekunda. Vítězům
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blahopřejeme a těšíme se na další ročník," řekl za organizátory velitel jednotky
SDH Havířov Město Emanuel Došlík.
Výsledky
starší žáci:
1. místo ZK IMA ZŠ Hutnická, 2. místo Bludov, 3. místo Mistřín, … 8. místo
Havířov-Město
mladší žáci:
1. místo Zlín-Malenovice, 2. místo Sloup, 3. místo Mistřín, … 9. místo HavířovMěsto

22. 2. – Havířov Cup 2015 v taekwondo
V tělocvičně Základní školy 1. máje si v sobotu 22. února dali sraz mladí
sportovci, vyznavači korejského bojového umění taekwondo.
Čtvrtého ročníku Havířov Cup 2015 se zúčastnilo celkem třicet závodníků.
Největší zastoupení měl domácí celek v počtu sedmnáct, z Frýdku-Místku přijelo
deset a v barvách Rychvaldu byli tři. Soutěžilo se ve věkových kategoriích
trpaslíci, děti, žáci a kadeti. Nejmladší měl čtyři, nejstarší 17 roků. Při udělování
medailí byli organizátoři velmi štědří. O zlato se podělili tito mladí borci: Karel
Činčura, Roman Kiš, Eliška Sehnálová, Martin Polášek, Jiří Polášek, Martin
Mlkvik, všichni Frýdek-Místek. Dále Petr Zábojník, Vojtěch Dupal, Jan Přeček,
Vojtěch Smola, Dominik Dučaj, Jakub Tóth, Nikolas Pokorný, Kryštof Orel,
Nathálie Kovářová, Tomáš Vu z Havířova a jedno první místo získal Michal
Klusák z Rychvaldu. „ S průběhem i úrovní turnaje jsem maximálně spokojen.

Diváci si mohli vychutnat moc hezké kontaktní zápasy. Počínaje od těch
nejmenších až po kadety všichni dali do toho vše. Rovněž rozhodčí se zhostili
svého nelehkého úkolu na výbornou. Jsem rád, že se také moji svěřenci ukázali
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v tom nejlepším světle,“ uvedl trenér klubu Taekwondo W.T.F. Havířov a hlavní
organizátor sportovního klání Petr Gřešek.

22. 2. – Volejbal: Liberec – Havířov
VK Dukla Liberec – SVK Havířov 3:0. 19. kolo základní části extraligy. Sezona
2013/2014. Hrálo se v sobotu 22. února v Liberci.
22. 2. – Stolní tenis: Havířov – Praha Kotlářka
SKST Charvát Baník Havířov – Kotlářka Praha 4:0. Hrálo se v sobotu 22. února
v Havířově. Sezona 2013/2014.
22. 2. – Černá kronika: Dopravní nehoda
Ke střetu dvou osobních automobilů došlo v sobotu 22. února dopoledne na
křižovatce Dlouhé třídy s ulicí Matuškovou. K vážnějšímu zranění osob nedošlo.
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26. 2. – Elektromobil na magistrátu
K pracovním cestám mají úředníci havířovského magistrátu možnost použít
elektromobil, který převzalo město do užívání ve středu 26. února.
Klíče od auta si od zástupce energetické společnosti ČEZ převzal tajemník
havířovské radnice Milan Menšík. „Auto máme v dlouhodobém pronájmu do

listopadu příštího roku. Dobíjení na stanici, která je vedle budovy radnice, nás
přijde na 150 korun měsíčně," řekl k provozu Milan Menšík. Užívání automobilu
na elektrický pohon v Havířově je součástí projektu Elektromobilita ČEZ, jehož
cílem je podpořit rozvoj této dopravy v České republice. Zaměstnanci magistrátu
budou vozidlo využívat k cestám na kratší vzdálenosti v rámci své pracovní
náplně. Nabíjecí stojan je umístěn na parkovišti u budovy radnice, stanice je
samoobslužná, slouží i veřejnosti.

28. 2. – Reprezentační ples města Havířova
Ve Společenském domě se v pátek 28. února od 19.30 hodin konal tradiční
Reprezentační ples města.
Účinkovali: Michal David, Dasha, Moondance orchestr pod vedením Martina
Kumžáka a Petr Vondráček. Byla zařazena i taneční show mistrovských párů
v tancích standardních, latinsko-amerických a karibských za choreografie
Jaroslava Kuneše, Jakuba Mazůcha a Michaely Gatěkové. Večeře se podávala
formou teplého a studeného rautu. Nechyběla ani průběžná a půlnoční tombola.
Vstupné bylo 1 000 Kč.
28. 2. – Děti besedovaly s primátorem o vlakovém nádraží
Hodina vlastivědy začala v pátek 28. února ve třídě 5. A na Základní škole Školní
poněkud netradičně. Sedm dětí přivítalo ve vyučování primátora Zdeňka
Osmanczyka.
„Jsem rád, že jsem mezi vás mohl přijít a máme tak šanci popovídat si mimo jiné
o tom, co se vám v našem městě líbí a co naopak nelíbí," zahájil setkání primátor
s dopisem dětí v ruce, který od nich obdržel na podzim minulého roku. Debata se
točila kolem budov autobusového a vlakového nádraží. Odbavovací halu
železniční stanice děti považují za nehezkou, podobně jako její okolí. Primátor jim
vysvětlil, že se připravuje rekonstrukce autobusového nádraží na Podlesí, a také
že město má s Českými drahami připraven projekt na výstavbu dopravního
terminálu, který zahrnuje i změnu vzhledu budovy nádraží a především jeho
okolí. „Dopis jsme panu primátorovi rozhodli napsat v hodině vlastivědy, kde se
vlastně s tímto námětem v páté třídě pracuje," uvedla učitelka vlastivědy Hana
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Benešová. Podle ní bylo rozhodnutí spontánní a děti jsou mile překvapeny, že se
za nimi primátor města vydal.
28. 2. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 3,9 °C, srážky 26,8 mm, trvání slunečního svitu 117,4
hodin.
BŘEZEN
1. 3. – Volejbal: Havířov – Příbram
SVK Havířov – Volejbalový klub Příbram 0:3. 20. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 1. března v Havířově.

4. 3. – Rozloučení s Masopustem v Bludovicích
Tanec, muzika, zpěv, domácí kuchyně a veselá nálada. To vše patřilo k setkání
milovníků starých tradic v úterý 4. března před Popeleční středou v Domě PZKO
v Havířově-Bludovicích.
Lidová zábava Ostatki 2014 neboli Pochování basy s líbivým kulturním
programem šitým pro mladou i starší generaci sklidil velký úspěch. S pěveckým
pásmem a veselým povídáním se představily Havířovské Babky. Slavnostní
polonézu, oku lahodící taneční kreace a elán mladých si mohli vychutnat diváci
při vystoupení folklorního souboru Błędowianie. Po večeři se pozvolna začal
zaplňovat i taneční parket. „Je dobře, že se na lidové zvyklosti nezapomíná.
Program byl výborný. Libí se mi, že je tu takové příjemné rodinné prostředí ,“
pochvalovala si jedna z návštěvnic Irena Litauszká. K poslechu a tanci hrál
Wladyslaw Folwarczny. Vše připravila bludovická místní skupina PZKO.
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5. 3. – Interaktivní výstava Svět vědy
V Kulturním domě Leoše Janáčka byla ve středu 5. března zahájena interaktivní
výstava Svět vědy – zlepši si techniku. Pro havířovské školy bylo připraveno
experimentální show českým vědcem britského původu Michaelem
Londesboroughem.
„Právě skončené Zimní olympijské hry 2014 vzbudily naši velkou pozornost.

Proto jsme se rozhodli představit klíčové vědecké aspekty zimních sportů a
předvést závislost špičkových sportovců na vědě a technologii,“ uvedla Jarmila
Černá z VŠB – TU Ostrava. Známý popularizátor vědy Michael Londesborough
se pak poutavým způsobem zaměřil například na oblast bruslení, lyžování,
krasobruslení nebo hokej. Ukázal, jak se v Hollywoodu pomocí dětských plen
vyrábí falešný sníh. Vysvětlil principy gravitace, tření, hybnosti, potenciálu
a pohybové energie v návaznosti na skutečnosti, jak sportovní vědci dokázali
manipulovat s těmito silami, aby zvýšili rychlost, výšku a ovladatelnost
závodníků. Jak krása a elegance krasobruslení závisí na zachování úhlové
hybnosti. Samotná výstava ve výstavní síni Viléma Wünscheho je členěna na
tři tematické celky. Součástí první části je řada zajímavých informací ze života
vědců, kteří svými objevy ovlivnili celý svět. Druhá je věnována zajímavostem
vědy a výzkumu a interaktivním exponátům. Poslední část výstavy ukazuje práce
žáků a studentů, kteří tvořili projekty na téma Svět vědy. Autorem je Vysoká
škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
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5. 3. – 75. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Stanovení kupní ceny za areály hotelových domů Merkur a Impuls včetně
pozemků k jednání s vlastníkem. Areál Merkur 20 milionů, areál Impuls
15 milionů.
 Počet zaměstnanců MMH s účinnosti od 1.5.2014 stanoven na 295.
5. 3. – 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo ve středu 5. března v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Změna náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
 Změna zástupce města v dozorčí radě KIC Odpady, a.s.
 Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře Václava Uruby
docent Ing. Václav Uruba, CSc.
6. 3. – Nový náměstek primátora
Náměstkem pro hospodářský rozvoj primátora se s účinností od 6. března 2014
stal Ing. Pavol Jantoš zvolený do funkce na zasedání zastupitelstva 5. března.
K tomuto datu rezignoval Ing. Petr Smrček, který odchází do Prahy na
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, kde bude zastávat funkci
náměstka ministra. Zůstává nadále zastupitelem města.
Nový náměstek, padesátiletý Pavol Jantoš, byl do 5. 3. 2014 náměstkem ředitele
Městské realitní agentury, kde měl na starosti provoz, údržbu a investice
společnosti. Předtím 15 let pracoval v automobilovém průmyslu. Má
vysokoškolské vzdělání, absolvoval technický obor na VŠB – TU. „Budu

především pokračovat v realizaci rozpracovaných projektů v Havířově, ať již je to
třetí etapa výstavby kanalizace v Životicích, rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka na Šumbarku, revitalizace škol nebo další investiční akce," uvedl
Jantoš.
6. 3. – Pavel Maslák vyhlášen sportovcem roku Moravskoslezského kraje
Ještě než získal zlato z halového atletického mistrovství světa v polských
Sopotech v sobotu 8. března 2014 večer, byl havířovský rodák Pavel Maslák ve
čtvrtek 6. března vyhlášen sportovcem roku Moravskoslezského kraje.
Na slavnostním večeru v aule Vysoké školy báňské v Ostravě byli oceněni
nejlepší junioři, dospělí, družstva, trenéři i cvičitelé a také handicapovaní
sportovci. Oceněn byl Objev roku 2013, nový člen přibyl ve sportovní Síni slávy
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a nového držitele má i Cena hejtmana, kterým je právě čerstvý halový mistr
světa v běhu na 400 metrů, havířovský odchovanec Pavel Maslák.
Objevem roku 2013 se stala dvanáctiletá Eliška Adamovská z Havířova, která
slaví úspěchy ve sportovním lezení na obtížnost. Eliška je registrovaná při
Horolezeckém klubu Gymnázia Orlová.
Mezi oceněnými sportovci Moravskoslezského kraje roku 2013 je také lyžařka
Kateřina Pauláthová ze SKI Pauláth Havířov v kategorii mládež do 19 let
a Alexandr Jurečka z Judo Club Havířov v kategorii dospělí.

6. 3. – KSČM připomněla Mezinárodní den žen
Městský výbor KSČM uspořádal v Kulturním domu Petra Bezruče 6. března
oslavu Mezinárodního dne žen. Ve zcela zaplněném sále k ženám pronesl hlavní
projev předseda MěV KSČM Daniel Pawlas. Připomněl, že dříve měli všichni naši
občané práci a střechu nad hlavou, televize neukazovala jen násilí v seriálech a
filmech, ale zaměřovala se na rodinný život. V rámci kulturního programu
zazněla lidová muzika.
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7. 3. – Základní škola Gorkého: Vystoupení ke Dni žen
V pátek 7. března 2014 se vydalo pět žáků ZŠ Gorkého pod vedením paní učitelky
Ireny Kurkové do Domova s pečovatelskou službou na ulici Mládežnická.
Chtěli potěšit připraveným kulturním programem ženy a babičky, které zde bydlí
a sešly se k oslavě Dne žen. Celé vystoupení moderovaly žákyně VI. B Anna
Taliánová a Karolína Ožanová. Zazněly i básně, které přednesli Jan Šobra,
Tomáš Sourada a Linda Swiderová ze třídy IV. A. Sólově zazpívali i lidové písně
z různých oblastí, o lásce i soužení, ukolébavky i písně z dětských filmů. Na závěr
ženám popřáli mnoho zdraví, štěstí a porozumění s blízkými a předali krásná
přáníčka, která vyrobila se svými žákyněmi 2. stupně v hodinách pracovní
činnosti paní učitelka Lucie Tulejová.
8. 3. – Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov
SK Volejbal Ústí nad Labem – SVK Havířov 0:3. 21. kolo základní části extraligy.
Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 8. března v Ústí nad Labem.
10. 3. – Vlajka pro Tibet
Město se letos opět připojilo k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
„O připojení ke kampani město požádali zástupci občanského sdružení Lungta,

kteří touto formou připomínají letos už 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci," informovala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

13. 3. – Přestavba tělocvičny v K&K PNEU Aréně (víceúčelová hala)
Hokejový klub AZ Havířov se už delší dobu snažil pro své svěřence vytvořit dobré
tréninkové zázemí. Ve čtvrtek 13. března se toto přání splnilo. Byl vytvořen
speciální kondiční prostor přímo v K&K PNEU Aréně.
„Všichni myslím víme, jak na tom jsou dnešní děti z hlediska pohybových

dovedností. Ty se neustále zhoršují, a proto s nimi trenéři musí kromě hokejových
činností mnohem více trénovat i na suchu základní pohybové a obratnostní
dovednosti. Doposud jsme k tomu vlastní prostory neměli a provizorně se
využívaly různé části hlediště či zázemí haly. Nebo se musely pronajímat
tělocvičny na havířovských školách. To se po dokončení rekonstrukce změní a my
budeme mít kvalitní zázemí na tuto část tréninkového procesu,“ vysvětlil
prezident AZ Jaroslav Mrowiec. Přestavba byla zahájena počátkem listopadu
minulého roku. Veškeré náklady na realizaci akce ve výši 2 500 000 Kč byly
pokryty ze státního rozpočtu v rámci projektu Podpora materiálně technické
základny sportu – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
V rekonstruované tělocvičně byl položen speciální povrch a tím vznikl
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multifunkční prostor se zaměřením na gymnastiku a silovou přípravu hokejistů.
Tělocvična bude využívána hokejovým klubem během celého roku. Slavnostního
otevření se zúčastnil primátor města Zdeněk Osmanczyk.
15. 3. – Volejbal: Havířov – České Budějovice
SVK Havířov – VK Jihostroj České Budějovice 0:3. 22. kolo základní části
extraligy. Sezona 2013/2014. Hrálo se v sobotu 15. března v Havířově.
17. 3. – Pavel Maslák je hvězdou atletického světa
Nositel zlaté medaile z halového mistrovství světa v běhu na 400 metrů
v polských Sopotech, havířovský rodák, člen sportovního klubu Dukly Praha
Pavel Maslák je pýchou nejen svého rodného města, ale již několik let celé české
atletické scény.
Jeho skvělý čas 45,24 sekund na halovém šampionátu je druhým nejlepším
evropské historie a třetím letošních světových tabulek. Nenápadný, skromný
třiadvacetiletý mladík svou atletickou pouť začal v Havířově. „Z úspěchů Pavla,

našeho odchovance, mám obrovskou radost. Je to nevídaný talent. S trochou
nadsázky bych řekl, že to má přímo od Boha. Pro dosažení světových výkonů má
všechny předpoklady, genetické, fyzické i psychické. Je cílevědomý a pracovitý.
Samozřejmě patří k tomu i vynikající práce trenérů od jeho útlého mládí,“
přiblížil čerstvého mistra světa předseda Atletického oddílu Slavia Havířov Ivo
Polášek. K dosaženému letošnímu titulu dodal. „Předvedl úžasný výkon, od

začátku nedal soupeřům šanci a zvítězil systémem start cíl. Paráda!
Blahopřejeme,“ uvedl předseda. Pavla Masláka v pondělí 17. března přijal
Zdeněk Osmanczyk. „Jsem velmi rád, že vás poznávám osobně, jsme nesmírně
potěšeni z vašich sportovních úspěchů o to více, že jste místní rodák,“ řekl při
setkání primátor a předal atletovi sportovní hodinky a malé dárky.

18. 3. – Missis senior v Heliosu
V Domově seniorů Helios se v úterý 18. března konal již 5. ročník soutěže Missis
senior. Tematicky byla zaměřena na I. republiku.
Zúčastnilo se jí celkem devět čiperných důchodkyň, na které čekaly tři disciplíny.
V první se musely představit a něco o sobě prozradit. Následovalo prokazování
znalostí o první republice. Na závěr byla módní přehlídka. Porota ve složení
Bernarda Urbancová, Miroslava Lepíková, Petra Pospíšilová a Milan Dlábek
rozhodně neměla lehkou úlohu, soutěž byla velmi vyrovnaná. Nakonec rozhodla
následovně: Missis senior se stala Milena Jelinková (Domov seniorů Luna
Havířov). Titul první vicemissis získala Milada Vondrusová (Domov seniorů
Helios Havířov). Na třetím místě se umístila Božena Jačmenková (Denní
stacionář Havířov). Nejvíce hlasů z publika při volbě Missis sympatie dostala
Anna Došlová (Domov seniorů Helios Havířov). Téměř dvaapůlhodinový program
zpestřily hezkým vystoupením v roli malých hasičů, tanečnic a pěvkyň děti
z Mateřské školy Radniční. Vše s velkým šarmem uváděla Gabriela Kunčická
a Silvie Švecová.
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21. 3. – Černá kronika: Hádka bezdomovců
Hádka mezi bezdomovci skončila bodnutím nožem. Naštěstí incident skončil
pouze zraněním jedné ženy, která po krátké hospitalizaci byla z nemocniční péče
propuštěna. Důvod incidentu se nepodařilo zjistit.

22. 3. – Šachový turnaj O pohár primátora
Hrálo 41 hráčů, tempo hry 2x15 minut
Celkové pořadí:
1. Slavomír Sremaniak (Lokomotiva Brno)
8,0 bodů
2. Petr Kičmer
(Baník Havířov)
7.0 bodů
3. Josef Kratochvíl
(SK Caissa Třebíč)
7,0 bodů
Nejlepší žena: Jitka Kniezková
(Baník Havířov)
4,0 body
Nejlepší junior: Matěj Kuchař
(Beskydská šachová škola) 5,5 bodů
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Nejlepší senior: Rudolf Kaminský (Slovan Havířov)
Ceny předával primátor Zdeněk Osmanczyk.

6,0 bodů

23. 3. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 23. března v doprovodu rodičů a blízkých
zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci. Patřily k nim Isabella
Camara a Adéla Kotajná.

Isabella Camara

Adéla Kotajná

23. 3. – Základní škola Františka Hrubína: vítání občánků
V neděli 23. března se uskutečnilo v obřadní síni na Zámečku slavnostní vítání
nejmenších občánků Havířova.
Svým kulturním programem přispěla ZŠ Františka Hrubína. Vystoupení si
připravily Klára Řezáčová, Gabriela Gavlasová, Barbora Zotytoká. Dále se
zúčastnila i bývalá žákyně Daniela Neoralová, která je od letošního školního roku
studentkou gymnázia, a program obohatila hrou na housle.
23. 3. – Úspěšný Maniak aerobik
Sportovní klub zaměřující se na fitness a sportovní aerobik Maniak aerobic
Havířov, o.s. během jediného týdne získal 12 medailí, z toho 5 zlatých, 2 stříbrné
a 5 bronzových. Tím navázal na veleúspěšnou sezonu 2013, kdy vybojoval na sto
medailí a také 7. titul mistra České republiky v team show. Aerobičky si 15.
března ze závodů v Roudnici nad Labem odvezly 4 medaile, z Říčan 22. až 23.
března 8 medailí.
23. 3. – Velká cena Havířova ve sportovním bridži
O prvním jarním víkendu ve dnech 22. a 23. března uspořádal Bridžový klub
Havířov pod záštitou primátora Osmanczyka mezinárodní Velkou cenu Havířova
ve sportovním bridži.
Závěrečného turnaje nejprestižnějšího seriálu párových turnajů v ČR Czech
Bridge Tour se zúčastnilo ve společenském sálu Hotelu U Jelena rekordních 98
hráčů z Česka, Slovenska a Polska. Hned třetinu startovního pole tvořili
dorostenci a junioři. V sobotní hlavní párové soutěži v konkurenci 47 dvojic
dominovaly páry ze sousedního Polska, když obsadily pět ze šesti prvních míst.
Polskou nadvládu přerušili bronzoví Macura-Svoboda z Prahy. Nejlepším
havířovským hráčem byl na 11. místě dorostenec Lukáš Kolek (se svým
uherskohradišťským spoluhráčem čtvrtý nejlepší český pár), nejlepší havířovská
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dvojice Janas-Melčák skončila na 20. místě. Po předání pohárů, medailí a dalších
cen primátorem zpestřil sobotní večer se svou karetní magií absolvent horního
gymnázia Jakub Vosáhlo. V nedělním turnaji 15 družstev vybojovali vítězství
junioři i s absolventem Havířovské bridžové akademie Kamilem Žylkou. Druhé
místo patřilo polskému týmu z partnerského města Jastrebie-Zdrój a na třetí
místo pronikli se svými partnery havířovští trenéři Hájková- Vachtarčík.
24. 3. – Otevření průmyslové zóny
V pondělí 24. března byla v areálu bývalého Dolu Dukla slavnostně otevřena
průmyslová zóna Dukla.
Město v ní vlastní 3 hektary pozemků vhodných pro stavbu dílenských
a výrobních provozů. Další parcely má k dispozici RPG. Zóna byla vybudována
díky státní dotaci 250 milionů korun na území rekultivovaném po předchozí
mnohaleté důlní činnosti. Po ukončení těžby se město dohodlo se společností RPG
na společné přípravě území pro průmyslovou výrobu. „Zóna má omezení pro těžký
průmysl, který by mohl zatížit životní prostředí, a také pro hromadné bydlení,"
vysvětlil hospodářský náměstek primátora Pavol Jantoš. „Prvořadým cílem zóny

Dukla je vytváření nových pracovních míst. Jednání s potenciálními investory už
probíhají," řekl primátor Zdeněk Osmanczyk.

26. 3. – 76. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Odkoupení areálu hotelového domu Merkur a Impuls včetně pozemků
Odstoupení společnosti RPG RE Commercial, s.r.o. od nabídky prodeje
areálu hotelového domu Impuls, včetně pozemků. O areálu Merkur budou
další jednání
 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole Mateřinka s.r.o.
Havířov-Šumbark na rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury ve výši
300 000 Kč
27. 3. – Slavnostní odpoledne ke Dni učitelů
Předávání ocenění z rukou představitelů města pedagogům, žákům základních
a středních škol, jednomu kolektivu a žákovskému družstvu. Hodnotný
doprovodný kulturní program se zpěvákem Danielem Hůlkou, houslistkou
Halinou Františákovou a klavíristkou Eliškou Novotnou. Takový obraz poskytlo
27. března slavnostní odpoledne ve Společenském domě v Havířově věnované Dni
učitelů.
Při zahájení primátor města Zdeněk Osmanczyk poděkoval všem pedagogům za
jejich náročnou a zodpovědnou práci. Daniel Hůlka zazpíval nádhernou píseň Ráj
a také uzavřel devadesátiminutový program kolekcí uchu lahodících písní.
Ocenění za dlouholetou nadstandardní pedagogickou činnost:
Lenka Přikrylová (ZŠ a MŠ Zelená), Lenka Pavlíková (MŠ Čs. armády), Věra
Pletánková (ZŠ K. Světlé), Lenka Vašutová (ZŠ 1. máje), Milena Nováková (ZŠ
Gorkého)
Ocenění za příkladnou reprezentaci Havířova:
Kateřina Gemrotová (Gymnázium Komenského) za dvě 1. místa v krajském
a ústředním kole olympiády v českém jazyce, Linda Tenčíková (Gymnázium
Studentská) za 1. místo v regionálním kole Moravskoslezského kraje a 3. místo
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v ústředním kole olympiády mladých chovatelů a Jan Žídek (Základní škola
Gorkého) za 2. místo v krajském kole a 1. místo v okresním kole zeměpisné
olympiády.
Kolektiv dívek z I. a II. stupně Základní školy K. Světlé za 2. místo v krajském
kole soutěže O nejlepší pohybovou skladbu a rovněž za 2. místo z republikovém
finále Poháru Asociace školních sportovních klubů ČR.
Družstvo žáků 5. ročníku ze Základní školy Gorkého za 1. místo v krajském kole
vědomostní soutěže DOMINO.
Spokojenost vládla na všech stránách. „Dnešní slavnost vnímám jako poděkování

všem učitelům za jejich obětavou práci. Ocenění mě hodně potěšilo. Mám z toho
velkou radost. Moc se mi líbil i kulturní program. Jednoduše byl vynikající ,“
stručně vyjádřila své pocity učitelka Věra Pletánková. Programem provázela
Jolanta Balon.
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27. 3. – Černá kronika: Kriminálka dopadla ženu, která bodla prodavačku
Žena, která ve čtvrtek 27. března po poledni při loupežném přepadení prodejny
na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku bodla majitelku, už sedí v policejní cele.
„Je obviněna ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Po předstírání koupě zboží

přistoupila k prodavačce a s nožem v ruce požadovala peníze. Prodávající ženu
posléze pobodala, odcizila dosud nezjištěnou hotovost a z místa utekla. Pátrání po
pachatelce se ihned po přijetí oznámení rozjelo na plné obrátky. Případ si
vzhledem k závažnosti převzali krajští kriminalisté, přičemž byla samozřejmá
úzká spolupráce s kolegy z územního odboru Karviná," informovala krajská
policejní mluvčí Soňa Štětínská. Kriminálka pachatelku dopadla už druhý den po
loupeži. Jednalo se o 35letou ženu.
27. 3. – Základní škola Gorkého: Úspěchy ve fyzikální olympiádě
V okresním kole 55. ročníku fyzikální olympiády dne 27. března na ZŠ
Borovského v Karviné-Ráji se umístila Lenka Hrdličková z třídy 8.A na 2. místě,
Zuzana Drančáková z třídy 8.A získala 7. místo a Hanka Kuzníková z třídy 9.A
byla desátá.
28. 3. – Rezortní vyznamenání havířovskému pedagogovi
Ministr školství Marcel Chládek v pátek 28. března v pražském
Lichtenštejnském paláci udělil u příležitosti Dne učitelů nejvyšší rezortní
vyznamenání - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jednapadesáti vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací soustavy z celé
České republiky.
Celkem 35 pedagogů obdrželo Medaili 2. stupně (bronzová, za vynikající
pedagogickou činnost), 16 pedagogů pak Medaili 1. stupně (stříbrná, za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost). Mezi oceněnými byl i Mgr.
Vlastimil Taxa z Gymnázia Komenského v Havířově. Učitel je velmi kladně
hodnocen svými kolegy pro odborné, pedagogické i lidské kvality,
s přirozenou autoritou u žáků. Zároveň se výrazně zasloužil o zavádění a rozvoj
výuky informatiky i zlepšení technického vybavení školy. Je velkou poctou pro
školu a její pedagogický sbor, že je již třetím nositelem tohoto vyznamenání.
V předchozích letech byly medaile uděleny Mgr. Pavlu Böhmovi a Mgr. Ivaně
Vlčkové.
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28. 3. – Směrník byl prodán občanskému sdružení Důl architektury
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova byl Směrník dne
28. března za symbolickou 1 Kč prodán občanskému sdružení Důl architektury,
převezen do Ostravy a prozatímně uložen v areálu Dolu Michal. Po opravě bude
instalován před novým sídlem Národního památkového ústavu, územním
odborným pracovištěm v Ostravě Na Fifejdách v ulici Odboje. Autorem Směrníku
je akademický sochař Václav Uruba. Plastika 45 let doplňovala přednádražní
prostor železniční stanice Havířov.
29. 3. – Miniteatro Jiřího Tibitanzla
Festival malých zájezdových profesionálních divadel, který se koná již po
třiadvacáté, má stejně jako v uplynulých letech zajímavý program.
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče se publiku představí sedm
scén z různých míst republiky: 29. a 30.3. Kašpárkova dobrodružství v pekle
(Divadlo Kašpárkův svět, Opava), 31.3. Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze
(Divadlo Matěje Kopeckého, Praha), 1.4. Stop pohádka aneb jak zachránit
princeznu (Divadýlko Kuba, Plzeň), 2.4. Jak Tonda léčil rohatou princeznu
(Divadlo Andromeda, Praha), 3.4. Fimfárum (Divadelní sdružení Xaver, Praha),
4.4. Včelí královna (Divadlo dětského diváka, Přerov), 5.4. Velikonoční
vandrování (Pohádková babička, Bruntál), 6.4. Zvířátka a Petrovští (Pohádková
babička, Bruntál).

29. 3. – Turnaj v boccie
Městská sportovní hala v Havířově patřila v sobotu 29. března 11. havířovskému
turnaji v boccie, tentokrát integrovanému.
„Jsme nesmírně potěšeni obrovským zájmem. Třiatřicet týmů, 130 sportovců,
z toho 40 vozíčkářů, to už je parádní číslo,“ uvedl hlavní organizátor Martin
Kučera. Mezi účastníky byli i závodníci z Polska a ze Slovenska. Po
devítihodinovém maratonu si vítězství vydobylo družstvo Apropáci z Havířova,
které převzalo vedle věcných cen také putovní pohár. Titul nejsympatičtější
rozhodčí získala hlasováním Slovenka Lenuch Bitterová. V soutěži
o nejsympatičtější družstvo dostaly nejvíce hlasů ženy závodící za celek Město
Havířov ve složení Milada Klimešová, Eva Wojnarová, Monika Krpelíková, Petra
Maňhalová a Nikol Vlochová.
Pořadí hlavní soutěže: 1. Apropáci (Havířov), 2. Anonym (Brno),
3. Zkoulečtverecneuděláš (TJ Košumberk), 4. Borci (Havířov), 5. HC AZ Havířov,
6. Prometheus 4 (Polsko), 7. Moravskoslezský kraj, ... 22. Město Havířov,...
33. Abak 3
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30. 3. – Letní a zimní čas
Letní čas - březen
Na letní čas se přechází poslední neděli v březnu, kdy po 1:59:59
středoevropského času následuje 03:00:00 středoevropského letního času.
Jednoduše řečeno, ve 2 hodiny v noci se posune čas o hodinu dopředu, tedy na
3 hodiny. Letos je to 30. březen.
Zimní čas - říjen
Zimní čas (správně standardní nebo klasický čas) nastává poslední neděli v říjnu,
kdy po 2:59:59 středoevropského letního času následuje 2:00:00 středoevropského
času. Prakticky se tedy ve 3 hodiny v noci posune čas o hodinu zpět, na 2 hodiny.
Letos je to 26. říjen.
31. 3. – Velvyslanec Spolkové republiky Německo navštívil Havířov
O udržování německých tradic, podpoře vzdělávání v němčině nebo aktivitě při
zapojování se do programů podporovaných německou vládou hovořil v pondělí
31. března se svými krajany velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef
Lingemann. Přátelské posezení se konalo v sídle Svazu Němců Těšínského
Slezska v Havířově, které se nachází v budově Gymnázia na Studentské ulici. Na
setkání byl přítomen rovněž náměstek primátora Daniel Pawlas. Členové svazu
považují návštěvu za mimořádnou událost, protože je to poprvé, co naše město
německý velvyslanec navštívil.
31. 3. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 7,0 °C, srážky 13,0 mm, trvání slunečního svitu 166,9
hodin.
DUBEN
3. 4. – Základní škola Františka Hrubína: Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu
Ve čtvrtek 3. dubna se 3. A třída ze ZŠ Hrubína zúčastnila republikového finále
Poháru AŠSK ČR O nejlepší pohybovou skladbu. Ve II. kategorii 1.až 5.tříd škola
skladbou Mýdlo získala 7. místo. Děti si vystoupení i celý výlet užily, podívaly se
na dalších 23 skladeb a mohly se vyfotit s olympijskou vítězkou Věrou
Čáslavskou, která celou akci sledovala jako předsedkyně poroty.
4. 4. – Miss Reneta 2014
Finále 22. ročníku mezinárodní soutěže studentek středních škol proběhlo
v pátek večer 4. dubna v Kulturním domě Leoše Janáčka.
Vyvrcholení večerního programu bylo předání cen následujícím středoškolačkám:
Miss Reneta 2014 – Tereza Vašutová, Gymnázium a Střední odborná škola, Nový
Jičín, ČR
I. vicemiss Reneta 2014 – Veronika Skalková, Gymnázium Botičská, Praha, ČR
II. vicemiss Reneta 2014 – Michaela Andrisová, Gymnázium, Karviná, ČR
Miss Reneta foto 2014 – Tereza Vašutová, Gymnázium a Střední odborná škola,
Nový Jičín, ČR
Miss Reneta publikum 2014 – Marie Glozová, Všeobecné a sportovní gymnázium,
Bruntál, ČR
Miss Reneta internet 2014 - Marie Glozová, Všeobecné a sportovní gymnázium,
Bruntál, ČR
Pořadatelem Miss Renety je Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Klub přátel
školy a Městské kulturní středisko.
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6. 4. – Ohlédnutí za Miniteatrem
Klasická pohádka Zvířátka a Petrovští v podání bruntálského divadla Pohádková
babička udělala v neděli 6. dubna tečku za 23. ročníkem divadelního festivalu
Miniteatro Jiřího Tibitanzla.
Své umění předvedlo celkem sedm malých nezávislých profesionálních scén. Po
devět dní pohádkové postavičky přinášely do loutkového sálu Kulturního domu
Petra Bezruče veselí, neopakovatelné zážitky i poučení. Pokaždé zazníval
v hledišti spontánní dětský smích i potlesk. Již tradičním zpestřením festivalu
byla vodnická kapela Rybníkáři z Třeboně, která zavítala i mezi hospitalizované
děti v havířovské nemocnici. Stejně jako v uplynulých letech ani letos nechybělo
hodnocení festivalových představení žákovskou porotou, tentokrát ze Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů. Ceny byly uděleny za nejlepší režii, ženský
a mužský herecký výkon, hudbu, práci s loutkami a podobně. Hlavní cenu
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obdrželo Divadlo Andromeda z Prahy za hru Jak Tonda léčil rohatou princeznu.
Stejně vyznělo i hlasování dětské poroty. Ohlasy z publika byly vesměs kladné.

„Na Miniteatro se vždy těšíme. Je to opravdu dobrá a užitečná akce. Byla jsem tu
s malou Gabrielkou už vícekrát. Těm nejmenším se líbily hlavně loutky,“ stručně
vyjádřila svůj názor Martina Křístková.

7. 4. – 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 7. dubna v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Zásady hospodaření s majetkem města
 Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku – změna
rozhodnutí o prodeji pozemků
 Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova - pozemku
parcela č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město
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 Záměr prodeje části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné
přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, HavířovPodlesí
 Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13,
704/15, Havířov-Šumbark
 Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků
 Nabytí vlastnictví nemovitých věcí v polyfunkčním území areálu bývalého
Dolu Dukla
 Udělení souhlasu TJ Start Havířov s realizací modernizace a úpravy hřiště
u ZŠ Kudeříkové
 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole Mateřinka s.r.o. na
rok 2014 ve výši 300 000 Kč z rozpočtu odboru školství a kultury
 Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov na
úhradu plen
 Poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2014 sportovním
a mimosportovním subjektům v celkové výši 9 840 300 Kč
 Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
 Stavba č. 13058 Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická odůvodnění
významné veřejné zakázky
 Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností
 Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov
 Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov
Životice
7. 4. – Nový územní plán města
Zastupitelé na svém jednání 7. dubna schválili nový územní plán Havířova. Ke
změně dochází především z důvodu legislativních úprav ve Stavebním zákoně
a uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací krajského
úřadu.
Cílem územního plánování v Havířově je udržení stabilního počtu obyvatel
města, především v produktivním věku, a samozřejmě zachování atraktivity
území. V praxi to znamená, že město vyčlenilo více ploch pro obytnou zástavbu,
a to jak pro rodinné domy, tak i domy s byty, pro sportovní a relaxační aktivity
nebo občanskou vybavenost. V popředí pozornosti je podpora podnikání se
záměrem na zvyšování počtu pracovních míst například v areálu bývalého Dolu
Dukla nebo v bývalém areálu skleníků v Prostřední Suché. Nový územní plán se
připravoval od konce roku 2011, veřejnost měla možnost se k němu vyjádřit.
Magistrát obdržel pět námitek, z nichž dvěma vyhověl. Připomínky se týkaly
pozemků soukromých majitelů. Nový územní plán nabývá účinnosti koncem
dubna 2014.
7. 4. – Vyhláška k regulaci pyrotechniky
Vyhlášku, která ve městě reguluje používání hlučných strojů, zařízení
i pyrotechniky a vymezuje dobu, kdy se nesmí používat, schválili v pondělí
7. dubna zastupitelé v Havířově.
„Vyšli jsme vstříc požadavkům obyvatel, kteří si v poslední době stěžovali na
nadměrné používání pyrotechniky i v době po novoročních svátcích," vysvětlil
vedoucí odboru komunálních služeb Jiří Revenda.
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Vyhláška omezující používání sekaček, křovinořezů, elektrických pil, vysavačů
listí, brusek a jiné hlučné techniky v nedělích a státem uznávaných svátcí v době
od šesti do osmi ráno a dále od dvanácti v poledne do deseti hodin večer
v Havířově platí už rok, lidé teď požádali o její rozšíření. „Nová vyhláška reguluje

činnosti, které šíří hluk v takové míře, že omezuje pohodu bydlení a života
v Havířově a mohl by narušit i veřejný pořádek," doplnil Revenda. Nejen na
žádost majitelů psů do ní teď přibylo omezení používat ve městě pyrotechniku.
Pyrotechniku město nově zakazuje celoročně používat ve vymezených lokalitách
na Šumbarku, v Podlesí, v Prostřední Suché a také v části Město. „ Vybrali jsme

lokality s výškovou zástavbou, ve kterých jsou rovněž zdravotnická zařízení,
sociální služby a podobně. Použití pyrotechniky dle platné legislativy totiž nelze
zakázat plošně," uvedl Revenda. Omezení se nevztahuje na poslední den
kalendářního roku a první den roku nového ani na jiné akce pořádané městem.
„Výjimku pro další použití pyrotechniky může stanovit jen rada města, a to na
základě podané žádosti," doplnil.
Nová obecně závazná vyhláška začíná platit na počátku května, patnáctým dnem
následujícím po dni uveřejnění na úřední desce.
8. 4. – Den zdraví v nemocnici
V návaznosti na Světový den zdraví se v úterý 8. dubna v prostorách Nemocnice
s poliklinikou v Havířově konal 4. ročník Dne zdraví.
Letošní byl zaměřen na prevenci nemocí, poradenství, seznámení s některými
novými trendy v medicíně a nezapomnělo se ani na prezentaci důležitých
lékařských zákroků. Zájem veřejnosti byl velký. Možnost vyšetření krevního
tlaku a pulzu, EKG, BMI – Body Mass Index, sluchu, hladiny cukru
v krvi, krevního obrazu, prsou ultrazvukem a žilního systému si málokdo nechal
ujít. Dokonce se vytvářely na některých stanovištích (vyšetření prsů a žil) fronty.
Slavnostní zahájení proběhlo za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje Ing. Jiřího Martinka, ředitele nemocnice Ing. Petra Kovaříka a náměstka
havířovského primátora Ing. Pavla Jantoše. S krátkým hudebním programem
vystoupili žáci a učitelé ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka.
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9. 4. – Havířovské Babky vydaly své první CD
Své první CD s názvem Po našymu s písničkami především z regionu Těšínského
Slezska vydal v těchto dnech známý folklorní soubor Havířovské Babky.
Členky souboru Božena Bílková a Věra Ptaková přinesly ve středu 9. dubna
hudební nosič primátorovi Zdeňkovi Osmanczykovi s poděkováním, že i díky
finančnímu přispění města mohlo cédéčko spatřit světlo světa. „Vitalita těchto

dam je obdivuhodná, jsem rád, že v Havířově a širokém okolí působí a přinášejí
lidem radost a i hezké zážitky," uvedl primátor.
10. 4. – Statistika prvoligové hokejové sezony 2013/2014
Sezona pro A-tým skončila ve čtvrtfinále play-off, kdy Dukla Jihlava porazila AZ.
I tak to byl pro havířovský hokej úspěch, jelikož si nikdo na začátku sezony určitě
nepředstavoval, že budou na pozicích, které účast ve vyřazovacích bojích zaručují.
Uplynulá sezona řečí statistik:
Velmi úspěšná prvoligová sezona 2013/2014 je již nějakou chvíli za námi.
Hokejisté havířovského AZ odehráli základní část velmi slušně, když se po
dvaapadesáti utkáních zastavili na příčce s číslem šest. Na své konto si nováček
1. ligy připsal hned 24 výher a 5 v prodloužení/samostatných nájezdech. Ve 23
případech si připsal porážku, z čehož dvakrát až po základní hrací době. Havířov
patřil tuto sezonu mezi nejofenzivnější týmy – za záda brankáře dostali jeho
hráči celkem 151 kotoučů, což jej řadí na 5. místo.
Nejvyšší výhra: 9:2 vs. Beroun (51. kolo, 14. 2. 2014)
Nejvyšší prohra: 1:9 vs. Benátky nad Jizerou (42. kolo, 22. 1. 2014)

Martin Jakúbek
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Nejproduktivnějšími hráči havířovského AZ byli třicetibodoví Martin Jakúbek
s Jakubem Šlahařem. Dva boby za nimi zůstal Michal Sztefek. Mezi obránci patří
k nejproduktivnějším hráčům Lubomír Vosátko, Jaroslav Koma, který však
v závěru sezony za AZ nenastupoval, a kapitán A-týmu Jiří Krisl.
Nejproduktivnější útočníci:
1. Martin Jakúbek – 43 utkání, 12+18
2. Jakub Šlahař – 43 utkání, 8+22
3. Michal Sztefek – 48 utkání, 15+13
Nejproduktivnější obránci:
1. Lubomír Vosátko – 51 utkání, 4+13
2. Jaroslav Koma – 38 utkání, 4+11
3. Jiří Krisl – 52 utkání, 2+12

Lubomír Vosátko

Defenziva AZ byla překonána 143x, což jej v pomyslné tabulce řadí na 8. místo.
Havířovský tým se může spolehnout na šikovnou dvojici brankářů Lukáš
Daneček – Petr Matoušek, které během sezony na pár zápasů doplnili Peter
Hamerlík a René Svoboda. Nejvíce "práce" odvedl v brankovišti jednoznačně
Lukáš Daneček, alias „Steve“.
Statistiky brankářů:
1. Lukáš Daneček – 40 zápasů, 1 117 zásahů, 91,71% úspěšnost, 2 čistá konta
2. Petr Matoušek – 14 zápasů, 324 zásahů, 90,76% úspěšnost
3. Peter Hamerlík – 2 zápasy, 64 zásahů, 94,12% úspěšnost
4. René Svoboda – 2 zápasy, 60 zásahů, 93,75% úspěšnost
Počet utkání bez obdržené branky: 2
Počet utkání bez vstřelené branky: 6
V havířovské K&K PNEU Aréně panuje každý domácí zápas výborná atmosféra.
Letošní rekord v počtu diváků padl v zápase proti Havlíčkovu Brodu, kdy si na
zimní stadion našlo cestu 3 044 fanoušků.
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Lukáš Daneček

Nejvyšší návštěva: 3 044 diváků (41. kolo, 18. 1. 2014, AZ – Havlíčkův Brod)
Nejnižší návštěva: 1 022 diváků (52. kolo, 19. 2. 2014, AZ - České Budějovice)
Průměrná návštěvnost: 2 101 diváků
Nejlepší týmy 1. ligy podle domácí návštěvnosti:
1. České Budějovice – 96 828 diváků
2. Mladá Boleslav – 58 788 diváků
3. Havířov – 52 613 diváků
4. Jihlava – 46 760 diváků
5. Třebíč – 39 310 diváků
Z dalších zajímavých statistik dosažených AZ vybíráme:
Průměr střel na zápas: 35 (4. - 8. místo)
Využití přesilových her: 15,11% (8. místo, 34 vstřelených branek)
Ubráněná oslabení: 81,65% (10. místo, 40 inkasovaných branek)
Vstřelené branky v oslabení: 7 (3. - 4. místo)
Statistiky také ukazují, že AZ hrál, z pohledu dodržování pravidel, velmi
"slušně". Nasbíral jen 781 trestných minut (průměrně 15 na zápas), což jej řadí
až na 11. místo.
Nejtrestanější týmy:
1. Beroun – 1139 minut
2. Mladá Boleslav – 1064 minut
3. Most – 950 minut
4. Kadaň – 877 minut
…
11. Havířov – 781 minut
Zdroj: Webová stránka AZ Havířov. Autor Petr Blakala
13. 4. – Vybrané filmy z festivalu Febiofest 2014
Kino Centrum nabídlo divákům ve dnech 11. až 13. dubna celkem osm snímků
z festivalu Febiofest 2014. Byly to Detektiv Down, Láska, soudruhu!, Vášeň mezi
řádky, Přežijí jen milenci, Velmi neklidné léto, Ranhojič, Neznámý od jezera
a Braserie Romantika. Do Havířova přivedla Febiofest moravskoslezská
regionální televize POLAR. Akce se nevydařila, zájem byl, ale velmi malý.
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13. 4. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byly v neděli 13. dubna 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsány do pamětní knihy města Havířova holčičky Veronika
Poštulková a Natálie Přecechtělová.

Veronika Poštulková

Natálie Přecechtělová

16. 4. – 77. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Hodnocení činností příspěvkových organizací za rok 2013
 Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova
 Zapojení MRA, s.r.o. do návrhu evropského projektu RentalCal řešeného
v domovním fondu města
 Zapojení MRA, s.r.o. do návrhu evropského projektu LESS řešeného
v domovním fondu města
 Zásady pro stanovení platů ředitelů škol a školského zařízení
 Zásady pro oceňování občanů města Havířova, pedagogických pracovníků,
žáků, družstev/kolektivů a udělení Ceny města Havířova
 Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1. května 2014
18. 4. – Otevřeli novou tenisovou halu
V areálu Tenisového klubu Havířov v pátek 18. dubna odpoledne slavnostně
otevřeli novou tenisovou halu. Pásku přestřihli primátor města Zdeněk
Osmanczyk a prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
O krátký kulturní program se postaraly dívky klubu Maniak aerobik Ivany
Kožmínové. Jako první si hráčskou plochu vyzkoušely děti. Hala o rozměrech
40x40 metrů s nadstandardní výškou deset a půl metrů má multifunkční
charakter. „Od října do března bude téměř výlučně patřit našim tenistům.
Příležitost si zahrát nabídneme i organizacím z našeho města a jeho okolí,“ uvedl
prezident havířovského tenisového klubu Petr Špok. Vedle prioritního tenisu se
počítá s využitím haly rovněž pro další sporty jako stolní tenis nebo mini fotbal.
Počínaje dubnem až do září jsou vítany navíc také mažoretky, aerobičky, taneční
soutěže a podobně. Provozovatel nezapomíná ani na rekreační tenis pro širokou
veřejnost, pro který vymezí volné hodiny v průběhu celého roku.
Plány na výstavbu tenisového stánku se připravovaly od roku 2011. Vlastní
stavba byla zahájena v září 2013. Kolaudace se konala 28. března letošního roku.
Celkové náklady činily 20 milionů korun, z toho dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky byla ve výši 15 milionů a příspěvek města
Havířova 5 milionů korun.
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23. 4. – Nová veřejná herna stolního tenisu
Místo pro kuželky, pingpongový míček, hezky upravená herna a kvalitní zázemí.
Takové příjemné překvapení čekalo ve středu 23. dubna na hosty slavnostního
otevření veřejné herny stolního tenisu v útrobách tribuny Městského fotbalového
stadionu v Havířově-Prostřední Suché.
„K dispozici jsou čtyři stoly, pro návštěvníky samozřejmě mužské i ženské šatny
včetně hygienického zázemí a nealkoholický bar," uvedl ředitel městské
příspěvkové organizace Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) Václav
Wicher. Po krátkém ceremoniálu sportoviště ožilo. Mezi prvními, kteří hrací stoly
vyzkoušeli a předvedli své umění, byli primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho
náměstek pro hospodářský rozvoj Pavol Jantoš. Hodnotit jejich výkon by bylo ale
předčasné. To ukáže až čas. Herna byla pořízena nákladem ve výši zhruba 400
tisíc korun z rozpočtu SSRZ. V objektu fotbalové tribuny je v podzemním podlaží
protiatomový kryt, který slouží jako zkušebna hudebních skupin, a nad hernou se
prostory upraví na ubytování s 23 lůžky například pro hostující sportovce
v Havířově.
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23. 4. – Řeka Lučina je opět čistější
Jedna pneumatika, nejrůznější haraburdí, plastové obaly, igelity, spousta PET
lahví i lahví od piva. Takový byl výsledek čištění koryta řeky Lučiny a jejího okolí
ve středu 23. dubna.
Akce se konala v délce kolem pěti set metrů v rámci svátku Dne Země. Hlavními
aktéry byli tentokrát žáci ze Střední školy Havířov-Šumbark, Sýkorova.
„Přihlásili jsme se do projektu Lučina čistější. Akce se zúčastnilo celkem třicet

žáků z druhého ročníku, mezi nimi je i jedna dívka. Samí elektrikáři. Jsem rád,
že nám nakonec přálo i počasí. Myslím si, že všichni odvedli skutečně dobrou
práci,“ řekl učitel odborných předmětů elektrotechniky Petr Bouchala. Ano,
opravdu cíl, který si stanovili, splnili na jedničku. Metodickou pomoc poskytl
předseda Základní organizace ochránců přírody Lubomír Kminiak.

27. 4. – Festival Dny evropského filmu
V rámci 21. ročníku festivalu evropských filmů ve dnech 24. – 27. dubna bylo
možno zhlédnout devět celovečerních snímků.
Sametoví teroristé, Slovensko/Česko, akční
Všichni v naší rodině, Rumunsko, rodinné drama
Pozice dítěte, Rumunsko, drama
Nakrm mě slovy, Slovinsko, mysteriózní záhada
Život Adéle, Francie, romantický
Boží šichta, Maďarsko, černá krimikomedie
Sacro G. R. A., Itálie, poetický dokument
Nevinná, Norsko, melodrama, thriller
Velká nádhera, Itálie, komediální drama
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27. 4. – Koncert s Jitkou Zelenkovou
Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích ožil v neděli podvečer 27. dubna
hudbou.
Zpívala populární pražská zpěvačka Jitka Zelenková za klávesového doprovodu
skladatele, hudebníka a pedagoga Pavla Větrovce. V první části
devadesátiminutového programu vystoupila mladá zpěvačka z Ústí nad Labem
Eliška Lüftnerová a její bratr, harmonikář a šansoniér Petr Lüftner, který loni
zabodoval internetovým hitem Ty jsi to Ústí. Koncert pomohl k získání
finančních prostředků pro probíhající rekonstrukci kostelních varhan.

30. 4. – 69. výročí Ostravské operace
V areálu kostela sv. Anny u památníku padlým vojákům z Těšínska ve II. světové
válce se ve středu 30. dubna konal tradiční pietní akt s kladením květin a věnců.
Představitelé města spolu se členy Československé obce legionářské, Českého
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svazu bojovníků za svobodu a dalšími organizacemi uctili památku padlých
v rámci Ostravské operace před 69 lety.
30. 4. – Koncert tanečního souboru Ritmo
Přes sto deset tanečníků, převážně dívek, zaplnilo ve středu večer 30. dubna
jeviště velkého sálu Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.
Pro velký zájem se konaly těsně za sebou dvě představení. Své osmadvacáté
narozeniny slavil taneční soubor Ritmo z Rychvaldu. V pestrém programu
trvajícím přes dvě hodiny si mohli diváci vychutnat především krásy současného
moderního tance a také scénický tanec. Na pódiu se střídaly děti od čtyř let až po
pětadvacetiletou mládež. Nechyběli ani hosté. Zvlášť zaujali ostravští bubeníci.
Celou přehlídku ve svižném tanečním rytmu zahájila a také konferovala
Kateřina Matušínská, která stála u zrodu souboru v roce 1986.
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30. 4. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 10,6 °C, srážky 49,9 mm a trvání slunečního svitu
166,0 hodin.
KVĚTEN
1. 5. – Májové slavnosti
Májové slavnost se konaly stejně jako v uplynulých letech na náměstí Republiky.
KSČM zase tradičně slavila v prostorách Domu PZKO v městské části Bludovice.

1. 5. – Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Po půlroční zimní přestávce přivítala ve čtvrtek 1. května Kotulova dřevěnka
první letošní návštěvníky.
Tradičně na ně čekal Den řemesel. Po celé dopoledne přicházeli mladí i senioři,
ale hlavně rodiny s dětmi, aby se podívali na rukodělnou výrobu v podání tvůrců
z Těšínského Slezska. K vidění bylo například předení na kolovrátku, motání
provazů, výroba sýra salašnickým způsobem, zdobení perníků nebo zhotovení
březových metel. Nechyběli ani kováři. Velkému zájmu dětí se těšily živé ovečky.
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V provozu byl také větrný mlýnek, jehož dva mlýnské kameny kdysi mlely
nejčastěji žitná a ovesná zrna. Zájemců o ukázkovou výrobu byla spousta.
O sváteční atmosféru se postarali lidoví muzikanti. „Jsem velmi spokojená, že

lidé stále přicházejí. Je to dobrý vstup do letošní sezony. Hlavně že nám přeje
počasí,“ krátce poznamenala v plném pracovním nasazení kustodka dřevěnky
Soňa Kavanová.

1. 5. – Akupunktura v havířovské nemocnici
Od 1. května nabízí Nemocnice s poliklinikou v Havířově svým klientům
akupunkturu jako alternativu a podpůrnou léčbu zejména k ovlivnění bolestivých
stavů.
Ošetření probíhá v prostorách ambulance pro léčbu bolesti ve 4. patře centrální
budovy nemocnice. Jedná se o lékařský úkon, který nehradí zdravotní pojišťovny.
Cena za vstupní vyšetření je 300,-Kč, cena za každé další ošetření je 150,-Kč.
6. 5. – Gogolova tragikomedie Ženitba
Mezi klenoty světového dramatu patří oblíbená hra Nikolaje Vasiljeviče Gogola
Ženitba. Divadlo Na Jezerce ji uvedlo v úterý 6. května ve velkém sále
Kulturního domu Petra Bezruče.
„Gogolova Ženitba, to je tragikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira - něco,

v čem je smutek a smích dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde lidé s urputnou
vážností prožívají svá velká dramata za doprovodu hurónských salv smíchu,“
charakterizoval hru režisér Lukáš Hlavica. Naprosto neuvěřitelná událost
o čtyřech dějstvích ve skvělém hereckém obsazení. Účinkovali: Radek Holub,
Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav
Vladyka, Zdeněk Hruška, Věra Kubánková, Tereza Němcová, Martin Sitta.

70
7. 5. – 78. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2013-2014
 Realizace projektu Bav se a uč
 Zpráva Policie České republiky o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013
 Stavba "Kino Centrum". Uplatnění nároků města v soudním řízení
 Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova – veřejně prospěšné práce
s účinností od 1. června se zvyšuje o 2 na 297
 MRA, s.r.o. – ukončení pracovního poměru ředitele Ing. Pavla Merty ke dni
30. června 2014 z důvodu odchodu do starobního důchodu
7. 5. – Kladení věnců
Konec II. světové války si připomněli ve středu 7. května zástupci vedení města,
členové Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Seskupení polských kombatantů. Položili věnce
a kytice na sedmi havířovských pietních místech a památnících.

7. 5. – Nemocniční park
Ve středu 7. května byl slavnostně otevřen nemocniční park za účasti náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiřího Martinka, ředitele Nemocnice
s poliklinikou v Karviné Ing. Petra Kovaříka a dalších hostů. Cílem výstavby je
dlouhodobě zlepšit životní prostředí v nemocnici a přispět k celkové kultivaci
zanedbaných ploch.
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10. 5. – Písničky Michala Tučného v Jazz clubu
Jazz club hostil v sobotu 10. května frýdeckomísteckou skupinu Michal Tučný
revival band. Zazněly skladby jako Báječná ženská, Poslední kovboj, Snídaně
v trávě, Tam u nebeských bran a další skvosty z tvorby legendy české country
music.
11. 5. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 11. května 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci. Patří k nim
také Martin Urbanec, Petr Kaniok, Richard Pecha a Filip Mojžíszek.

Martin Urbanec

Richard Pecha

Petr Kaniok

Filip Mojžíszek
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12. 5. – Čokoládová tretra s rekordní účastí
Urputné boje, výborné výkony, rekordní účast malých závodníků a obrovský
zájem o běžeckou legendu Jarmilu Kratochvílovou. Tak lze v několika slovech
shrnout to podstatné z průběhu Čokoládové tretry, která se konala v pondělí
12. května.
Na atletickém oválu Základní školy Marušky Kudeříkové se soutěžilo v pěti
věkových kategoriích od 1 do 11 let v rozdělení na chlapce a děvčata. Běželo se na
tratích 30, 60, 100, 200 a 300 metrů. U dívek se největšímu zájmu těšil běh na
200 metrů s počtem 41 závodnic, u chlapců to byla stovka, kde startovalo 46
běžců. „Letošní účast byla rekordní. Na startovní čáru nastoupilo celkem 262

dětí, což je o 50 více než loni. Nakonec vyšlo i počasí. Nyní nás čeká finále
v Ostravě, kde budeme mít čtyři zástupce,“ stručně uvedl Tomáš Kopecký,

šéftrenér střediska atletiky TJ Start Havířov. Vzácnou událostí byla účast
držitelky světového rekordu na 800 metrů a dvojnásobné mistryně světa Jarmily
Kratochvílové, která neváhala a přijela povzbudit děti a propagovat krásu
atletiky až z Golčova Jeníkova. Počet rozdaných autogramů a společných focení
nelze ani spočítat. Oslovovali ji mladí i staří. Prostě byl to nevšední zážitek.
Vítězové v jednotlivých kategoriích: Děti do 3 let – Martina Mrázová (Havířov),
Oliver Valošek (Albrechtice), 4 až 5 let – Barbora Kunčická (TJ Start Havířov),
Čestmír Slíva (TJ Start Havířov), 6 až 7 let – Carlie Georgiev (ZŠ Frýdecká),
David Tomeček (FC Baník Ostrava), 8 až 9 let – Veronika Kuráňová (TJ Start
Havířov), Richard Marenčák (TJ Start Havířov), 10 až 11 let – Sára Viktorie
Serbousková (Česká Třebová), Cassey Long (AK Bohumín). Až na nejmladší,
všichni ostatní postupují do ostravského finále, které se koná v rámci Zlaté tretry
v úterý 17. června.
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12. 5. – Vyšetření mateřských znamének v Domě zdraví
Velkému zájmu žen i mužů se těšilo bezplatné vyšetření mateřských znamének
v kožní ambulanci Domu zdraví v Havířově v pondělí 12. května.
Prohlídka se konala v rámci Evropského dne melanomu. „Několik let jsem byla

na mateřské. Konečně jsem šla udělat něco i pro své zdraví. Vše dopadlo dobře.
Ještě mě čeká na chirurgii drobný zákrok. Je to výborná akce,“ řekla spokojená
Monika Gelnarová. Další zájemci, kteří se nevešli do vymezeného času, měli
možnost objednat se na jiný termín za stejných podmínek.

13. 5. – Vyroste centrum bydlení pro trpící Alzheimerovou chorobou
Slavnostním poklepáním základního kamene odstartovala v úterý 13. května
stavba Centra bydlení pro seniory v Havířově.
Již v průběhu roku 2015 nabídne na okraji Šumbarku v ulici Lomená
v komfortním zařízení až 152 lůžek v 72 pokojích. Jsou určeny pro klienty
v seniorském věku s potřebou permanentní péče, těch bude přibližně třetina,
zbytek budou lidé trpící Alzheimerovou chorobou a demencemi ve všech stádiích.
Po předpokládaném otevření v květnu příštího roku vznikne 65 nových
pracovních míst zejména pro oblast zdravotní péče a sociálních služeb. Centrum
postaví firma EBM Partner. Provozovatelem bude společnost Anavita a.s.
Pozemky byly odkoupeny od města Havířova. Jak bude vypadat Centrum po
dokončení, se dá stručně uvést takto: Pětipodlažní budova v přízemí se vstupní
halou s recepcí, jídelnou, administrativou a technickým zázemím. Jídelna má
multifunkční charakter, dává prostor pro zájmové činnosti, vzdělávání, zábavu a
odpočinek. Ve zbývajících podlažích jsou umístěny dvou a třílůžkové pokoje.
Každé patro má vlastní společenskou místnost. Dominantou Centra je chráněná
zahrada, která s krytou venkovní terasou navazuje na centrální jídelnu. Zahrada
plní nejen funkci relaxační, ale i terapeutickou. Slavnostnímu zahájení byli
přítomní zainteresované podniky a rovněž náměstek primátora města Havířova
Daniel Pawlas.
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13. 5. – Nové chráněné území
Lokalitu evropského významu zařazenou mezi chráněná území v rámci soustavy
NATURA 2000 má město Havířov.
Přírodní památka se rozkládá na 15 hektarech pravého břehu řeky Lučiny
a Sušanky u jejich soutoku, podél rušné silnice Ostravská. „Je to pro město

prestižní záležitost, žije tady čolek velký, kvůli kterému především je území
přírodní památkou vyhlášené," vysvětluje Jan Smola z odboru životního prostředí

havířovského
magistrátu.
Lokalitu odborníci sledovali od roku 2000, v roce 2003 tady provedli podrobný
průzkum živočichů i rostlin, které se tady nacházejí. „Poslední průzkum proběhl

v roce 2010 a zjistili jsme, že populace sledovaného čolka velkého je velmi
vitální," řekla Ivona Kneblová z Agentury pro ochranu přírody a krajiny. Kromě
čolka velkého se v lokalitě vyskytuje mnoho dalších obojživelníků, zajímavé
květiny a rostliny, hojně vážky a ptactvo. Místo je veřejnosti přístupné. NATURA
2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy
Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů
živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie.
První přírodní památkou v Havířově jsou od roku 1992 meandry řeky Lučiny,
které nejsou zařazeny do NATURY 2000.
14. 5. – 30. ročník Jäklácké hodinovky
Běžecká dráha AC Havířov v ulici Astronautů 14. května 2014
Výsledky:
Muži, kategorie A, 19 – 39 let
1. Vít Polášek (AO Slavia Havířov) 16 250 metrů
2. Miroslav Čada (AO Slavia Havířov) 15 850
3. Stanislav Siuda (BK SAK Karviná) 14 715
4. David Wawreczka (TJ Jäkl Karviná) 14 234
5. Antonín Čada (Havířov) 13 171
6. Pavel Osička (BK SAK Karviná) 13 005
7. Roman Topiarz (Karviná) 12 681
8. Marek Cholewa (Havířov) 11 523
Muži, kategorie B, 40 – 49 let
1. Marek Škapa (X-Air Ostrava) 16 218
2. Richard Helcel (BK SAK Karviná) 15 285
3. Roman Baláž (Baláž-Extreme Team Ostrava) 15 071
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4. Kazimír Grycman (Ciechowice) 15 000
5. Jiří Vlašina (BK SAK Karviná) 14 925
6. Vladimír Pech (Šenov) 14 213
7. Roman Kněžík (Havířov) 13 720
8. Rostislav Bažanowski (MK Seitl Ostrava) 13 670
9. Roman Kocur (BK SAK Karviná) 12 865
10. Roman Kulhánek (Havířov) 11 326
Muži, kategorie C, 50 – 59 let
1. Milan Holeš (LOWEL PRO RACING TEAM) 14 212
2. Vlastimil Plchot (Havířov) 13 300
3. Jaroslav Kondel (BK SAK Karviná) 12 160
4. Tomáš Zika (Český Těšín) 11 435
Muži, kategorie D, 60 a více let
1. Stanislav Sviták (MK Seitl Ostrava) 14 000
2. Jiří Švrček (Ostrava) 11 470
3. Václav Supík (Rakovec) 9 395
Ženy, kategorie E, 19 - 34 let
1. Adéla Esentierová (Baláž-Extreme Team Ostrava) 14 271
2. Ivana Zbořilová (BK SAK Karviná) 14 240
Ženy, kategorie F, 34 – 44 let
1. Karin Javorská (BK SAK Karviná) 12 160
2. Eva Kopcová (Pepa Team F-M) 11 911
3. Ingrid Dulawová (BK SAK Karviná) 11 417
Ženy, kategorie G, 45 a více
1. Danuše Škrdová (MK Seitl Ostrava) 12 045
2. Věra Krejzlová (BK SAK Karviná) 10 930
15. 5. – Olympiáda Basket pro radost
Obrovské dětské nadšení, vysoká herní úroveň a mohutné povzbuzování. Tak
vypadal 3. ročník havířovské olympiády Basket pro radost ve Sportovní hale
Žákovská ve čtvrtek 15. května.
Již tradičního turnaje, který pořádá Basketbalový klub Havířov pro žáky druhých
až pátých tříd základních škol, se zúčastnilo celkem deset týmů, z toho osm
z Havířova, dále jako host ZŠ Kameničky z Vysočan a basketbalová přípravka BK
Havířov. Dohromady to bylo kolem 150 dětí. Ve finálovém utkání po pěkném boji
ZŠ Generála Svobody porazila jasně ZŠ Františka Hrubína poměrem 38:21. Stala
se tak už potřetí pod vedením trenéra Václava Nováka vítězem turnaje. Na
dalších místech se umístily: 2. ZŠ Františka Hrubína, 3. ZŠ 1. máje, 4. Přípravka
BK Havířov, 5. ZŠ Marušky Kudeříkové, 6. ZŠ Generála Svobody-2, 7. ZŠ
Žákovská, 8. ZŠ Na Nábřeží, 9. ZŠ Kameničky a 10. ZŠ Marie Pujmanové. Pro
účastníky turnaje byly připraveny poháry, medaile, diplomy, upomínkové
předměty a každý startující obdržel tričko. „Cílem projektu Basket pro radost je

rozšířit nejen povědomí o basketbalu v našem městě, ale také přivést děti ke
sportu vůbec. Formou kroužků na základních školách jim tak můžeme nabídnout
smysluplné využití volného času,“ uvedla za BK Havířov Martina Šindlářová.
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Celý projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
programu Ostrava – Evropské město sportu 2014 a z dotace České basketbalové
federace.

16. 5. – Pěvecká soutěž Talent 2014
Nejvýznamnější havířovská pěvecká soutěž amatérských zpěváků populární
hudby Talent 2014 vyvrcholila v pátek 16. května ve velkém sále Kulturního
domu Petra Bezruče Galakoncertem.
Po předchozích dvou výběrových předkolech postoupilo do finále celkem
dvaadvacet nejúspěšnějších, a to nejen z domácí pěvecké scény, ale také
z partnerských měst ze Slovenska a Polska. Stejně jako v minulých letech i letos
výraznou převahu měly zpěvačky. Bylo jich devatenáct. Největší konkurence se
sešla ve věkové kategorii od 13 do 15 let, kde o nejcennější trofeje bojovalo sedm
finalistů. Porotu vedl již tradičně známý hudebník Tomáš Kovalčík. Jako host
zazpíval trojnásobný vítěz Talentu Daniel Mrózek. Konferovala Kateřina
Steinerová. Organizátorem Talentu je Městské kulturní středisko v Havířově.
Výsledky:
I. kategorie: 1. Anna Opartyová (Bohumín), 2. Nela Gebauerová (Frýdek Místek),
3. Jana Žídková (Ostrava), Emma Siekelová (Turčianské Teplice)
II. kategorie 10 až12 let: 1. Zuzana Štiglincová (Havířov), 2. Sofia Michalopulu
(Havířov), 3. Agnieszka Brzykcy (Jastrzebie Zdrój)
III. kategorie 13 až 15 let: 1. Piotr Wdowczyk (Jastrzebie Zdrój), 2. Renáta
Bocková (Návsí), 3. Katarína Grígerová (Turčianské Teplice)
IV. kategorie 16 a více let: 1. Barbora Szerdiová (Orlová), 2. Štefan Kadlec (Šenov
u Nového Jičína), 3. Viktorie Čadová (Havířov).
Vítězkou internetové soutěže o Cenu sympatie Talent 2014 se stala s obrovským
náskokem Adriana Habrdová z Turčianských Teplic s počtem 4 352 hlasů.
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20. 5. – Zprovozněn rekonstruovaný infekční pavilon
Rekonstruovaný infekční pavilon byl slavnostně uveden do provozu v úterý
20. května v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.
Objekt je vybaven špičkovou lékařskou technologií a stává se vysoce
specializovaným pracovištěm s působností pro celý Moravskoslezský kraj.
K dispozici je tady 40 standardních lůžek na pokojích, které jsou vybaveny
televizí a vlastním sociálním zařízením. Pět lůžek je zařízeno jako JIP. Infekční
oddělení je přizpůsobeno dětským i dospělým pacientům a lidé s rizikem
infekčního onemocnění jsou přijímání přímo na oddělení infekce tak, aby se
zabránilo případnému rozšiřování nákazy. K vnitřnímu vybavení patří také
biobox, zařízení pro hospitalizaci pacienta s vysoce nakažlivou nemocí nebo
podezřením na nákazu. Práce na modernizaci oddělení začaly v říjnu 2012.
Budova prošla nákladnou komplexní rekonstrukcí vnitřních prostor, je zateplena,
má vyměněná okna a dveře, úpravou prošly přístupové cesty. Projekt si vyžádal
náklady ve výši 59 milionů korun, 85 procenty je financován z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Slavnostního otevření se
zúčastnila řada hostů, mezi nimi primátor Zdeněk Osmanczyk, náměstci
hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Martinek a Ivan Strachoň.
21. 5. – 79. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2013
 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská s polským jazykem
vyučovacím pro školní rok 2014/2015 je stanovena na 60 dětí. Rada
doporučila Zastupitelstvu schválení
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21. 5. – Turnaj v streetballu
Ve středu 21. května odpoledne se konal malý turnaj v streetballu.
Občanské sdružení Šumbarák si připomnělo, že v roce 2013 bylo otevřeno malé
sportoviště v ulici U Nádraží ve starém Šumbarku. Utkaly se dva trojčlenné týmy
ze Základní školy Jarošova. Zpestřením byl exhibiční zápas mezi Havířovem
a dvoučlenným družstvem snů, který tvořil Michael Dostál z Uherského Brodu
a Roman Halík z Karviné, hráči II. ligy. Havířovští vyhráli 15:12. Odměnou pro
děti byly diplomy, medaile, věcné ceny, hezký pohár a pro vítěze navíc zájezd do
Tater na Slovensko.

23. 5. – Padaly teplotní rekordy
Třicetistupňová hodnota, při jejímž dosažení lze podle meteorologů mluvit už
o tropickém dnu, byla ve dnech 22. a 23 května na několika místech republiky
překonána. Například v Plzni naměřili teplotu 30,4 °C. V Karviné se teploměr
vyšplhal na 29,6 °C. Obdobně tomu bylo i v Havířově.
23. 5. – Koncert pro Aničku
Učitelé a žáci Základní školy Gorkého uspořádali v pátek 23. května dva koncerty
v tělocvičně školy, plné zpěvu, tance, recitací, muziky i sportu jako poděkování
všem, kteří se podíleli na záchraně života automobilem sražené Aničky z 5. třídy.
Při této nešťastné události rodiče ocenili naprosto profesionální přístup
a koordinaci všech složek integrovaného záchranného systému, bleskurychlé
nasazení policie, sanitek i vrtulníku a převoz na špičkově vybavené pracoviště
Fakultní nemocnice v Ostravě. Tam se provedla operace a probíhala následná
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dlouhodobá intenzivní péče vedoucí k úplnému uzdravení děvčátka. Výtěžek
z koncertu věnovaný oddělení pediatrické, resuscitační a intenzivní péče – stanice
OPRIP B fakultní nemocnice byl přesně 10 tisíc Kč. Škola Gorkého pod názvem
Koncert pomoci od roku 2006 již odeslala na konto pomáhajících organizací přes
90 tisíc korun.
24. 5. – Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech
23. až 24. května 2014.
Volební výsledky za Statutární město Havířov
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Havířov
Okrsky
celkem zpr. v %
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Voliči
Vydané Volební
Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy

100,00 64 087

9 019

14,07

9 015

Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

1

SNK Evropští demokraté

22

0,24

2

Koalice SP a NO!

35

0,39

3

Klub angažovaných nestraníků

15

0,16

4

NE Bruselu-Národní demokracie

48

0,53

5

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

527

5,89

6

Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO

92

1,02

7

Koalice TOP 09 a STAN

574

6,41

8

Liberálně ekologická strana

24

0,26

9

LEV 21-Národní socialisté

52

0,58

10

Komunistická str.Čech a Moravy

1 568

17,53

11

evropani.cz

2

0,02

12

REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 13

0,14

13

Fair play - HNPD

3

0,03

14

Česká str. sociálně demokrat.

2 611

29,19

16

ANO 2011

1 242

13,88

17

"Strana rovných příležitostí"

1

0,01

18

Moravané

43

0,48

19

Česká strana regionů

4

0,04

8 943
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20

Občanská demokratická strana

576

6,44

Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

21

VIZE 2014

25

0,27

22

Úsvit přímé demokr. T.Okamury

326

3,64

23

Strana zelených

159

1,77

24

Strana svobodných občanů

294

3,28

25

Romská demokratická strana

4

0,04

26

Komunistická str. Českosloven.

63

0,70

27

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

37

0,41

28

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

0

0,00

29

Koalice DSSS a SPE

88

0,98

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

11

0,12

31

Republika

10

0,11

32

Česká pirátská strana

394

4,40

33

Česká Suverenita

2

0,02

34

Koruna Česká (monarch. strana)

12

0,13

35

Aktiv nezávislých občanů

11

0,12

36

Česká strana národně sociální

0

0,00

37

Občanská konzervativní strana

11

0,12

38

Věci veřejné

37

0,41

39

OBČANÉ 2011

7

0,07

25. 5. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 25. května 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci. Patřili k nim
i Daniel Kratochvíl, Isabell Solčanská, Patrik Babič, Amálie Kohutová, Sebastien
Novák a Zuzana Gálová.
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Daniel Kratochvil

Patrik Babič

Sebastien Novák

Isabell Solčanská

Amálie Kohutová

Zuzana Gálová

26. 5. – Řezbářské sympozium
V pondělí 26. května v 15 hodin byla na náměstí Republiky slavnostně zahájeno
mezinárodní řezbářské sympozium Havířovská lípa s novou tváří. Tématem
6. ročníku je Dětský svět. Sympozium končí 1. června a je obohaceno bohatým
kulturním a zábavným programem.
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28. 5. – Koncert: Janáčkova filharmonie
Janáčkova filharmonie Ostrava uvedla 28. května ve velkém sále Kulturního
domu Leoše Janáčka výběr nejpopulárnějších českých filmových kompozic pod
dirigentskou taktovkou Jana Kučery.
Zazněly písně z filmových muzikálů, kupříkladu z nestárnoucího Starci na
chmelu nebo Limonádového Joe. K poslechu byla také klasická písňová tvorba
z dílny Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, či aranžmá písní
českých předválečných a válečných filmů. První půle koncertu patřila Antonínu
Dvořákovi, světově nejproslulejšímu a nejhranějšímu českému skladateli vůbec.
K uctění památky 110 let od mistrova úmrtí obecenstvo vyslechlo Koncert pro
orchestr a violoncello h moll. „Koncert byl vynikající. Odnáším si krásnou

vzpomínku. Jen škoda, že v hledišti zůstalo dost prázdných míst, přitom vstupné
bylo přijatelné,“ stručně hodnotila Ruda Treichelová z Havířova.

30. 5. – Odpočinková zóna Krásná rokle
Pod názvem Krásná rokle byl v pátek 30. května slavnostně odevzdán do užívání
nový prostor pro volnočasové aktivity na Šumbarku.
V rámci regenerace panelového sídliště tady proběhla rekonstrukce chodníku
včetně osvětlení na Lidické ulici a je vysázená nová stromová alej. Nejrozsáhlejší
částí stavby je volnočasový areál v lese mezi ulicemi Mládí a Jarošova. Vznikla
tady odpočinková zóna i místo různorodého sportovního vyžití se čtyřmi dětskými
hřišti a vyhlídkovou věží. Celý areál monitoruje kamerový systém, má nové
veřejné osvětlení i místo pro odběr elektřiny pro pořádání sportovních
i kulturních akcí. Místo je doplněno lavičkami, odpadkovými koši a herním
mobiliářem. Realizační náklady stavby jsou 31 milionů korun, 23 miliony činí
dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného
operačního programu. Tato akce je jedním z posledních projektů v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Zóna Šumbark II Za Teslou. Slavnostnímu
otevření přihlížely děti okolních mateřských škol, které si poté prohlédly
a vyzkoušely všechny atrakce včetně vyhlídkové lávky.
31. 5. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 13,6 °C, srážky 108,9 mm a trvání slunečního svitu
189,3 hodin.
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ČERVEN
1. 6. – Den dětí
Den dětí se 1. června již tradičně konal na náměstí Republiky. Městské kulturní
středisko připravilo bohatý program.
Návštěvníci, a bylo jich hodně, si mohli užít vystoupení havířovských tanečních
souborů, hudebně dramatické představení Příhody kluka Bombarďáka, zábavný
pořad Míši Dolinové, koncert nadějné mladé české zpěvačky Lenny s kapelou
nebo Adama Mišíka s kapelou. Po celé odpoledne probíhaly ve stánku Asterixu
různé soutěže. Součástí dětského odpoledne bylo i slavnostní zakončení 6. ročníku
mezinárodního řezbářského sympozia Havířovská lípa s novou tváří.

3. 6. – Dokončena modernizace náměstí T. G. Masaryka
Od loňského srpna do konce letošního května probíhala rekonstrukce nejstaršího
náměstí ve městě. Upravené náměstí T. G. Masaryka město 3. června slavnostně
předalo do užívání veřejnosti.
„Snažíme se zvelebovat všechny části města. Před několika dny jsme na novém

Šumbarku otevřeli místo pro volnočasové aktivity, dnes předáváme lidem na
starém Šumbarku opravené náměstíčko," řekl primátor Zdeněk Osmanczyk.
Podle něj si nový kabát tento prostor zasloužil, jakkoli rozporuplně to obyvatelé
města vnímají. Původní náklady na opravu 53,4 milionu korun byly v závěru
o 1,7 milionu sníženy, cena rekonstrukce je 51,7 milionů korun včetně DPH. Při
modernizaci proběhla stavba místních komunikací, nových parkovacích stání,
oprava anglických dvorů a vstupních schodišť bytových domů. Nechybí
cyklostezka, nové autobusové zálivy, zpevněné plochy, nové chodníky, veřejné
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osvětlení a v neposlední řadě kvalitní veřejné toalety. Všemu předcházela
rekonstrukce inženýrských sítí.
4. 6. – 80. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční
vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka sestavená
k 31. prosinci 2013
 Odkoupení areálu hotelového domu Merkur včetně pozemků (doporučuje
Zastupitelstvu ke schválení)
 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností
Asental Land s.r.o. a Dalkia Česká republika a.s. v oblasti podpory výroby,
služeb, rekreace v areálu bývalého Dolu Dukla
 Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná
 Schválení účetních závěrek za rok 2013 městem zřízených příspěvkových
organizací
 Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014 až 2021
 Komunální plán sociálních služeb a souvisejících aktivit města Havířova
na období 2014 až 2017
4. 6. – Křest pohádkového sešitu Marie Szottkové
Učitelka, výtvarnice a spisovatelka. To všechno platí o všestranné ženě Marii
Szottkové. Známá je zejména svými povídkami o staré Ostravě s hornickými
koloniemi.
Její dílka jsou protknutá vůní a atmosférou Ostravy s bohatou a pestrou historií.
V poslední době se autorka věnuje navíc i psaní pro děti. Nápad se zrodil v Praze
při hlídání pravnoučete. Tam vznikl první pohádkový sešit Myška, která lhala.
Ten byl 4. června pokřtěn v hudebním a uměleckém oddělení havířovské Městské
knihovny v ulici Svornosti. Úlohu kmotra převzal zubní lékař Bohumil Kubíček,
jinak zanícený místní spisovatel, básník a malíř. Přípitek byl nestandardní,
dětským šampusem. Slavnostní středeční podvečer obohatily děti převlečené do
pohádkových postav. Autorka přečetla pohádku O pracovité Fanynce a líné
Johance. Marie Szottková má připraveno dalších jedenáct pohádek.
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5. 6. – Výroční členská schůze Jednoty Československé obce legionářské
V restauraci Radnice se 5. června sešli členové Jednoty Československé obce
legionářské Havířov (ČsOL) na výroční členské schůzi.
Předseda Jan Ihnatík přivítal tajemníka magistrátu města Milana Menšíka,
starostku Horních Bludovic Janu Pohludkovou, místopředsedu ÚV ČSBS
Miroslava Pešla, vedoucího Projektu péče o válečné veterány Pavla Skácela
a další hosty. Volby potvrdily ve funkcích stávající výbor v čele s válečným
veteránem Janem Ihnatíkem. V průběhu jednání se přítomní seznámili
s návrhem Rezoluce proti narůstání fašistických tendencí v České republice,
Evropské unii a dalších státech světa. Rezoluce byla jednomyslně přijata
a zaslána vládě ČR, poslancům Parlamentu ČR i EU. V diskusi největší
pozornosti se těšilo vystoupení vedoucího projektu Péče o válečné veterány Pavla
Skácela, který podrobně informoval o jeho realizaci v letošním roce.
6. 6. – Vystoupení Datyňského amatérského divadla
Pásmo veselých humorných scének pod názvem Na zastávce uvedlo Datyňské
amatérské divadlo v pátek 6. června. Početnému publiku se představilo v sále pro
hudbu a umění Městské knihovny v ulici Svornosti. Hra sklidila velký úspěch.
6. 6. – Koblihový den v Armádě spásy
Tradiční koblihový den otevřených dveří Armády spásy se konal v pátek
6. června na všech havířovských pracovištích této humanitární organizace.
Jde o vzpomínku na skutečnou událost z doby 1. světové války, kdy pracovníci
Armády spásy podporovali ve Francii vojáky v dlouhotrvajícím boji. Za
neustálého deště, v promáčeném stanu smažila děvčata v ocelových helmách
koblihy. Jejich sladká vůně brzy přilákala stovky vojáků.
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7. 6. – Rozlosování 1. hokejové ligy pro sezonu 2014/2015
Rozlosování druhé nejvyšší hokejové soutěže je na světě.
Havířovský tým čeká v prvním kole v pondělí 8. září na domácím ledě Třebíč.
K prvnímu venkovnímu utkání odjede AZ dva dny poté na led Rebelů Havlíčkova
Brodu. Na závěr si zahraje 4. února 2015 s Jihlavou.
8. 6. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 8. června 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci. Patřili k nim
také Daniel Vlna, Jáchym Surovec, Mirek Pilarik, Stella Kopcová, Štěpán
Vasilko, Tereza Urbanczyková, Václav Krečmer a Viktor Halámka.

Daniel Vlna

Mirek Pilarik

Štěpán Vasilko

Jáchym Surovec

Stella Kapcová

Tereza Urbanczyková
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Václav Krečmer

Viktor Halámka

11. 6. – Architekti znovu navrhují uznat havířovské nádraží památkou
Česká komora architektů (ČKA) ve středu 11. června znovu podala návrh na
prohlášení havířovského nádraží kulturní památkou.
Informovala o tom její mluvčí Zuzana Hošková. První návrh ČKA podala v únoru,
ale stáhla ho, protože do něj chtěla zahrnout nové informace. Nádraží ze 60. let
patří Českým drahám, které ho chtějí zbourat a postavit na jeho místě nový
terminál. Nová studie upozorňuje například na výlučnost bruselského stylu,
mimořádně cennou mozaiku v interiéru nádraží nebo na důležitou roli objektu
v dopravně-urbanistické struktuře města Havířov. Komora se domnívá, že má
podání rozšířené o nové skutečnosti velkou šanci na ministerstvu kultury uspět.
Nejpádnějším důvodem je rozměrná mozaika s námětem letící holubice z roku
1963. Její návrh vytvořil přední sklářský výtvarník Vladimír Kopecký. Jeho díla
jsou zastoupena ve světových galeriích a autor je držitelem několika prestižních
ocenění. Mozaika údajně vznikla unikátní metodou ručně štípaného skla, které se
speciálně pro mozaiky vyrábělo v českých sklárnách. O architektonických
kvalitách budovy pak podle ČKA svědčí její reprezentativní charakter, použití
ušlechtilých materiálů a četnost výtvarných detailů, které z ní činí "zářného
reprezentanta" takzvaného bruselského stylu. „Komora podává podnět

k prohlášení havířovského nádraží za kulturní památku, protože se domníváme,
že to je aktuálně jediná možnost upozornit na význam této stavby a na důležitost
ochrany i poměrně nedávného historického architektonického dědictví, jež však
představuje již nepominutelnou součást organismu našich měst," uvedl předseda

ČKA Ivan Plicka. Ministerstvo již dříve podobný návrh posuzovalo, ale nádraží se
památkou nestalo.
Vlakové nádraží v Havířově je dílem architekta Josefa Hrejsemnou a vzniklo
v letech 1964 až 1969. Budova má ustoupit výstavbě nového dopravního
terminálu. Jde o společný projekt města a ČD. Podle informací radnice se dráhy
měly postarat o přestavbu nádražní budovy a město mělo řešit úpravu prostoru
před nádražím. Terminál za zhruba 200 milionů korun má spojit vlakovou,
autobusovou a osobní dopravu, na vlakové nádraží má navazovat prostor pro
autobusové zastávky a velké parkoviště. Případnou rekonstrukci nádraží ČD
odhadly na 300 milionů korun. Podle sdružení je cena nadsazená a spočítaná
odhadem podle objemu budovy. Lucie Chytilová ze sdružení se již dříve vyjádřila,
že průzkum studentů architektury zjistil, že opravit je třeba zejména střechu
a prosklenou čelní fasádu, čímž by se energetická náročnost budovy dostala na
pětinu současného stavu. Rekonstrukce by podle ní přišla na 30 až 100 milionů
korun.
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12. 6. – Padesát let Základní školy Žákovská
Základní škola v ulici Žákovská v Havířově-Městě slaví letos své padesátiny.
Původně to byly dvě základní devítileté školy, Rosy Luxemburgové a Patrika
Lumumby, umístěné v jednom komplexu vzájemně propojených budov. Přestože
objekt nebyl zcela dokončen, vyučování bylo slavnostně zahájeno 1. září
1964. Tělocvičny a střední trakt budovy s jídelnou a dílnami se předaly do
užívání až v prvním čtvrtletí roku 1965. V roce 1986 došlo k administrativnímu
spojení obou škol pod názvem Základní škola Rosy Luxemburgové. Svůj nynější
název má od 1. května 1992 po přejmenování některých havířovských ulic. Své
výročí škola oslavila ve čtvrtek 12. června v Kulturním domě Leoše Janáčka
slavnostní akademií.
12. 6. – Základní škola Moravská slavila výročí akademií
Ve čtvrtek 12. června v Kulturním domě Petra Bezruče se konala slavnostní
akademie k 20. výročí založení ZŠ Moravská pod názvem Letem světem.
Publikum zažilo skoro dvě hodiny zábavy, kterou připravily děti svým zpěvem,
tancem a cvičením. „Po videoprezentaci prostorů vaší hezké školy jsme se ocitli

v různých zemích naší zeměkoule. Najednou jsme při vystoupeních byli ve
Francii, Polsku, Rusku nebo na Maltě. Báječná choreografie, skvělé děti.
Odvážné, veselé, usměvavé. Od nejmladších až po deváťáky bylo vidět, že
všechno, co nám chtěly předvést, jim vychází ze srdíčka. Tu radost přenášely i na
nás. Chtěla bych všem, kteří se na přípravě akademie podíleli, poděkovat. Co
popřát škole do dalších let? Dětem bezva kamarády, hezké známky a stále
výborné a tolerantní učitele. Pedagogům pevné nervy, vnímavé žáky a všem
ostatním žádné vrásky na duši. Stačí, když je život kreslí na tváři ,“ uvedla jedna
z přítomných na akademii Jana Karasová.
12. 6. – 81. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Prodej nemovité věci – pozemku parcela č. 2324 a objektu č. p. 1102
Havířov-Město bývalá ZŠ Mánesova (ruší se usnesení Rady ze dne
4. června)
 Areál Merkur, doporučení pro Zastupitelstvo k nákupu
12. 6. – Prodej bývalé Základní školy Mánesova
Rada města Havířova na svém jednání 12. června vzala na vědomí žádost
společnosti ESPETERA a.s., se sídlem Hlavní 778, Šenov, o odprodej pozemku
parcely číslo 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 736 m2, jehož součástí
je stavba, budova občanského vybavení č. p. 1102 katastrální území Havířovměsto, včetně všech součástí a příslušenství. Zároveň doporučila Zastupitelstvu
města Havířova prodej schválit.

89

12. 6. – Výstava Poutní místa na Těšínsku
Ve výstavní síni Muzea Těšínska Musaion v Havířově byla ve čtvrtek 12. června
vernisáží zahájena výstava Poutní místa na Těšínsku.
Tradice poutí a míst, kam pravidelně směřovaly, je v každém regionu hluboká
a často pevně zakořeněná. Výjimkou není ani území Těšínska. Expozice
představuje zdejší poutní tradice a jejich genezi v chronologickém záběru
od 17. století, z nichž některé mají přesah až do 21. století. Výstava potrvá do 9.
listopadu 2014.
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13. 6. – Tisková zpráva magistrátu: Město chce koupit areál ubytovny Merkur
Koupi celého areálu problematické ubytovny - hotelového domu Merkur - se
všemi budovami i pozemky doporučují zastupitelům města radní Havířova.
Zastupitelé budou o celé záležitosti jednat na řádném zasedání 23. června.
„Situace na Podlesí a v širokém okolí, nejen u Merkuru, je velmi špatná. Chceme

tuto lokalitu vrátit zpět lidem k životu a odpočinku tak, jak tomu bylo kdysi. Bez
koupě areálu ubytovny to bude jen těžko možné," vysvětlil primátor Zdeněk
Osmanczyk. Po několikaměsíčních jednáních města s prodejcem je kupní cena
stanovena na 42,66 milionů korun a město ji může uhradit ve splátkách
v průběhu pěti let. „První splátka musí být uhrazena do třiceti dnů od podepsání

kupní smlouvy s tím, že hned po její úhradě bude v katastru majitelem
nemovitosti zapsáno statutární město Havířov," uvedl primátor. Tato důležitá
podmínka město opravňuje k nakládání s celým areálem nebo i k žádosti o dotace
na případnou rekonstrukci nebo revitalizaci místa. Ještě před podpisem smlouvy
dostane stávající pronajímatel komplexu Merkur od původního majitele roční
výpověď. Podle havířovského primátora je koupě celého areálu jedinou možnou
alternativou, jak dostat situaci na Podlesí postupně pod kontrolu a vrátit tohle
místo zpět jako životaschopné.

Merkur v době svého rozkvětu

Merkur v době svého rozkvětu

15. 6. – 150 let od vzniku obce Dolní Datyně
Od pátku do neděle 15. června si připomínali obyvatelé Dolní Datyně 150 let
vzniku samostatná obec.
Historickým datem je 21. červen 1864. Před čtyřiceti lety 1. října 1974 se stala
městskou částí Havířova. Druhý den oslav patřil radovánkám ve stylu Divokého
západu v areálu místní Základní a Mateřské školy, která je odloučeným
pracovištěm ZŠ Frýdecká. Děti se představily půlhodinovým pohybovým
programem. Školní budova tentokrát pod patronací místní skupiny Českého
svazu žen otevřela své prostory široké veřejnosti. Historie školy sahá do roku
1881. Návštěvníci si mohli prohlédnou výstavu dobových fotografií i kronik.
Nejstarším účastníkem sobotní vzpomínky byla bývalá žákyně školy
šestaosmdesátiletá Jiřina Motyčková. K zajímavostem se řadí i zvonice postavená
v roce 1896. Na závěr slavností vystoupilo v neděli večer Datyňské amatérské
divadlo se scénkou ze života.
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15. 6. – Přehled zápasů fotbalové sezony 2013/2014 divize E
14. června skončila fotbalová sezona divize E. Městský fotbalový klub v Havířově
v celkovém pořadí skončil na 6. místě.
11.08.2013
18.08.2013
25.08.2013
01.09.2013
07.09.2013
11.09.2013
15.09.2013
22.09.2013
29.09.2013
06.10.2013
13.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
03.11.2013
10.11.2013
17.11.2013
23.03.2014
29.03.2014
06.04.2014

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
15. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
16. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

FK Šumperk - MFK Havířov
MFK Havířov - Val. Mez.
Sokol Určice - MFK Havířov
MFK Havířov - SK Hranice
Petrovice - MFK Havířov
MFK Havířov - D. Benešov
MFK Havířov - TJ Nový Jičín
FK Lískovec - MFK Havířov
MFK Havířov - Viktorie Přerov
FC Brumov - MFK Havířov
MFK Havířov - MFK Karviná B
FK Mohelnice - MFK Havířov
Otrokovice - MFK Havířov
MFK Havířov - SFC Opava B
FC Slavičín - MFK Havířov
MFK Havířov - FK Šumperk
MFK Havířov - Sokol Určice
SK Hranice - MFK Havířov
MFK Havířov - Petrovice

1:3
3:2
4:0
3:0
0:1
3:2
2:0
0:1
2:1
3:1
1:4
0:2
1:1
3:1
3:1
1:3
0:1
2:1
2:0
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12.04.2014
20.04.2014
26.04.2014
04.05.2014
07.05.2014
10.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
31.05.2014
08.06.2014
14.06.2014

21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
17. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

TJ Nový Jičín - MFK Havířov
MFK Havířov - FK Lískovec
Viktorie Přerov - MFK Havířov
MFK Havířov - FC Brumov
Val. Mez. - MFK Havířov
MFK Karviná B - MFK Havířov
MFK Havířov - FK Mohelnice
MFK Havířov - Otrokovice
SFC Opava B - MFK Havířov
MFK Havířov - FC Slavičín
D. Benešov - MFK Havířov

1:1
1:6
2:1
0:3
5:2
0:1
1:0
0:3
2:1
4:2
5:4

19. 6. – 82. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Prodej nemovité věci – pozemku parcela č. 2324 a objektu č. p. 1102
Havířov-Město bývalá ZŠ Mánesova. Doporučení k odprodeji
19. 6. – Koncert na záchranu varhan
Evangelická farnost v Havířově-Bludovicích ožila ve čtvrtek 19. června hudbou.
Pod chrámovou klenbou vystoupil v rámci svého evropského turné americký
soubor The Southminster Ringers z Pensylvánie.
Úspěch zvoníků na ruční zvonky, z nichž nejtěžší vážil 7 kg, byl obrovský. Na
závěr se tleskalo vestoje. „Podařilo se nám zajistit netradiční představení

hudebního tělesa. Překvapilo mě, co všechno a v jaké kvalitě je možné tímto
způsobem zahrát,“ uvedl pastor Vladislav Volný. Úvodem devadesátiminutového
programu se krátce představil hudební soubor Zvonky dobré zprávy z obce
Kateřinice. Získané finanční prostředky jsou určeny na probíhající opravu
kostelních varhan. Pokud vše dopadne dobře, již letos na Vánoce by se varhany
mohly rozeznít.
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21. 6. – Časový plán Havířova v květech
náměstí Republiky:
8.00 – Zahájení floristické soutěže
9.00 – Pěvecké a hudební talenty, ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov, Eva
a Vašek
Hlavní třída:
11.00 – Květinový průvod městem od radnice po Hlavní třídě k centu města
Náměstí Republiky:
12.45 – Folklor na úvod, slavnostní zahájení, folklorní soubory Vonička
a Błędowianie, vystoupení škol Rockom krokom alebo folklór na tvrdo,
Čarovné Ostrohy a členové skupiny Elán
18.00 – Vyhodnocení floristické soutěže
4TET, Ewa Farna, Olympic
23.00 – Ohňostroj (15 min)
Dětský park: Atrakce a soutěže pro děti. Centrální parkoviště: Prezentace
nazdobené techniky, centrum floristiky, farmářský trh, ochutnávky selské
kuchyně, lidová řemesla, zvířátka selských chlévů, atd. Centrální park: Projížďka
na koních a ponících, pojížďka v koňském povozu nebo kočáru atd.
21. 6. – Havířov v květech
Tradiční havířovské květinové slavnosti se letos konaly 21. června. Šestý ročník
obnoveného Havířova v květech nesl podtitul Na selském dvoře a toto téma se
prolínalo celým sobotním programem.
Již o osmé hodině ranní byla zahájena na náměstí Republiky floristická soutěž.
Profesionální floristé zde přímo před zraky diváků tvořili z květin velké
trojrozměrné sochy na určené téma. V jedenáct hodin vyrazil na trasu květinový
průvod. Stejně jak v minulých letech i letos se v něm představily děti
z havířovských škol a školek, taneční a folklorní skupiny a dechové orchestry.
Svou činnost prezentovali zástupci sportovních klubů, kulturních a společenských
organizací. Po skončení průvodu se naplno rozjel program na náměstí Republiky.
Ve 12.45 to začalo folklorním úvodem v podání místních souborů Vonička
a Bledowianie, představili se i mladí talenti ze škol. Hlavním bodem programu
bylo Čarovné Ostrohy a vystoupení členů skupiny Elán. Po nich pódium na
náměstí Republiky až do 23. hodiny patřilo 4tetu, Ewě Farné a Olympicu.
Během celého dne se děti mohly těšit v dětském parku na různé atrakce
a soutěže. Nechyběl ani farmářský trh, ochutnávky selské kuchyně, lidová
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řemesla a další zajímavosti selského dvora. Havířov v květech zakončil ve
23 hodin ohňostroj.

21. 6. – Floristická soutěž
Zvířata ze selského dvora byla tématem floristické soutěže v rámci slavnosti
Havířov v květech.
Floristé z České republiky a Slovenska v sobotu 21. června od ranních hodin
tvořili na travnaté ploše náměstí Republiky v centru města sochy ze živých
květin, které následně hodnotili návštěvníci. Celkem soutěžilo deset družstev.
Lidem se nejvíce líbilo růžové Prase z tvůrčí dílny Henri Design ze Sázavy.
Na druhém místě skončili květináři společnosti Floraservis Praha s výtvorem
Kohout a slepice. Třetí místo obsadil Kůň, jehož autoři jsou ze Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dále byly k vidění sochy zvířat Kráva,
Koza, Pes a kočka, Králíci, Krocan, Ovce a beran, Husy a kachny. V pondělí
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dopoledne selský dvůr přišly obdivovat děti z mateřských a základních škol.
„Nejvíce se mi líbí Prase,“ svěřila se žákyně třetí třídy ze ZŠ M. Kudeříkové Nela,
paní učitelce Dagmar Javůrkové zase Pes a kočka. V popředí pozornosti byl také
Kohout a slepice.
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22. 6. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku byli v neděli 22. června 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých zapsáni do pamětní knihy města Havířova noví občánci David
Moravec, Eliška Novarová, Gabriela Anna Dočkalová, Gita Buriánská, Laura
Zlejší, Matyas Dvořák, Matyáš Drlík a Nikola Pechová.
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David Moravec

Gabriela Anna Dočkalová

Eliška Novarová

Gita Buriánská

Laura Zlejší

Matyas Dvořák

Matyáš Drlík

Nikola Pechová
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23. 6. – 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 23. června v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Zpráva Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013
 Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby
zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí
 Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“ v letech 20142016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci dotačního
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“
 Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú.
Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova
 Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021
 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014-2017
23. 6. – Sběrný dvůr v Jarošově ulici zahájil provoz
Nový sběrný dvůr na ploše 2 500 čtverečních metrů zahájil provoz v pondělí
23.června.
Objekt poblíž areálu garáží na Jarošově ulici má sloužit především lidem z Dolní
Suché a Šumbarku, blíže sem to budou mít i obyvatelé Dolních Datyní. „Nový
sběrný dvůr není určen podnikatelským subjektům,“ zdůraznila Iveta
Slimáčková z Technických služeb Havířov, které jsou provozovatelem. Provozní
doba je denně od pondělí do soboty v době od sedmi ráno do osmnácti hodin večer.
Lidé po předložení občanského průkazu (z důvodu ověření trvalého místa
bydliště) mohou bezplatně odevzdat odpad z běžného chodu domácnosti,
biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, olejové filtry, motorové oleje, kyseliny,
rozpouštědla a zásady, baterie a akumulátory nebo léky, skleněné i papírové
obaly a jiné. Sběrný dvůr na Jarošově doplní zařízení na Karvinské ulici.
Náklady na jeho vybavení se pohybují okolo půl milionu korun.
24. 6. – Černá kronika: Muž si k hlavě přivázal granát
V havířovských mokřadech policie našla v úterý 24. června lidské tělo, které
roztrhal výbuch.
Muž pravděpodobně v úterý odpoledne spáchal sebevraždu. Na jeho ostatky se
značně zdevastovanou hlavou přitom narazila žena, která vyrazila na procházku
s pejskem. Naskytl se jí nepochybně děsivý pohled. Totožnost mrtvého karvinská
policie zjišťuje, řekla její mluvčí Zlatuše Viačková. Stejně jako možné cizí
zavinění. „Vše naznačuje, že skutečně šlo o sebevraždu. Je to hlavní vyšetřovací
verze,“ uvedla mluvčí. „Muž utrpěl po explozi devastační zranění neslučitelná se

životem. Prvotním ohledáním bylo zjištěno, že k explozi byla použita zatím
nezjištěna trhavina," pokračovala Viačková. Podle Deníku byly v okolí 50 metrů
rozesety zbytky obvazu, který měl patrně trhavinu u mužovy hlavy držet.
25. 6. – 83. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Příprava rozpočtu města na rok 2015
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29. 6. – MČR mládeže v lehké atletice v Třinci
Skvělý výkon podal dorostenec Lukáš Ožana na mládežnickém Mistrovství České
republiky ve dnech 28. a 29. června v Třinci.
V sobotu získal v běhu na 1 500 m mistrovský titul a v neděli přidal stříbro na
trati 3 000 m. Vysloužil si tak nominaci do reprezentačního výběru České
republiky na mezistátní utkání dorostu, které se koná 4. července v Maďarsku.
Kompletní medailovou sbírku z MČR doplnil o bronz junior Jakub Zecha
v chodeckém závodě na 10 km.
30. 6. – Černá kronika: Výbuch v domě na Národní třídě
Výbuch v pondělí 30. června v domě na Národní třídě vyšetřují policisté jako
obecné ohrožení.
Zraněného obyvatele poškozeného bytu ještě nevyslechli ani neobvinili. Je
v nemocnici, výslech neumožnil jeho zdravotní stav. Řekla to mluvčí karvinské
policie Zlatuše Viačková. Policisté tak stále netuší, co přesně se v domě stalo. Je
zřejmé, že explodoval plyn. Podle jedné verze se muž pokusil spáchat sebevraždu.
Podle jiné jen usnul, když si vařil kávu. „Žádnou z možností nemůžeme vyvrátit,
dokud zraněného nevyslechneme," řekla mluvčí. Sedmačtyřicetiletý muž je v péči
lékařů popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice. Jeho stav je
stabilizovaný, je při vědomí, informoval mluvčí nemocnice Tomáš Oborný. Podle
něj bude brzy přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj. Majitel
nemovitosti, společnost RPG Byty, nyní čeká na závěrečnou zprávu statika. Dům
prohlédl a dovolil většině obyvatel, aby se do svých domovů vrátili. Neobývatelné
jsou nyní jen dva byty v nejvyšším patře - jeden, kde nastal výbuch, a sousední.
„Čekáme na zprávu a podle ní se určí další postup a rozsah nutných oprav. Pak

budeme moci odhadnout i celkovou délku rekonstrukce. Nájemníkům nabídneme
dočasné ubytování jinde, popřípadě trvalé přestěhování," řekl mluvčí společnosti
Petr Handl.

30. 6. – Černá kronika: Závažný trestný čin
Moravskoslezští kriminalisté, specializující se na objasňování nejzávažnější
násilné kriminality, začali s vyšetřováními okolností zvlášť závažného zločinu
vraždy.
V pondělí 30. června kolem poledne byli v jednom bytě na Národní třídě,
nedaleko místa, kde v tentýž den explodoval plyn, nalezeni dva mrtví lidé, 49letý
muž a 33letá žena. V průběhu prověřování policisté zjistili, že oba zemřeli
v důsledku bodnořezných poranění. Podle policejní mluvčí Gabriely Holčákové
kriminalisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy, které následně budou
zkoumat znalci. „Vrchní komisař nařídil soudní pitvu zesnulých. Kriminalisté

pokračují v úkonech trestního řízení, aktuálně prověřují několik možných verzí,
jak k události došlo. Mezi prověřovanými možnostmi je i verze vzájemného
napadení zúčastněných, nelze dosud jednoznačně vyloučit ani účast jiné osoby,
stejně jako sebevražedné jednání některého ze zúčastněných," dodala na závěr
mluvčí.

30. 6. – Základní škola Gen. Svobody úspěšná v Havířovské lize škol
ZŠ Gen. Svobody se umístila na druhém místě v Havířovské lize základních škol
za školní rok 2013/2014.
Žáci, kterých bylo přes 100, reprezentující ZŠ Gen. Svobody ve sportovních
soutěžích sdružených do Havířovské ligy základních škol, se umístili v celkovém
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hodnocení na skvělém druhém místě. Za vítěznou ZŠ M. Kudeříkové zaostali
o jeden jediný bod. Alespoň do jedné z celkově dvaceti uspořádaných soutěží se
zapojilo 22 základních škol z Havířova a blízkého okolí. ZŠ Gen. Svobody slavila
úspěch v plavání, ve šplhu, v sálové kopané, v pohybových skladbách,
v atletickém čtyřboji a v orientačním běhu.
30. 6. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 16,9 °C, srážky 74,1 mm a trvání slunečního svitu
240,2 hodin.
ČERVENEC
3. 7. – Výstava: MFF Karlovy Vary
V Galerii kina Centrum ve čtvrtek 3. července byla vernisáží zahájena výstava
z historie i současnosti nejvýznamnější české filmové přehlídky Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech.
4. 7. – Stavba okružní křižovatky na okraji Havířova
Pro ulehčení dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla zahájena
výstavba nové okružní křižovatky na silnici č. II/479 Těšínská s komunikacemi
ulic Anglická a U Závor v Havířově-Šumbarku.
Součástí stavby je i obnova živičných povrchů, žulových dvojřádků,
usměrňovacích ostrůvků v křižovatce a rekonstrukce odvodňovacích systémů
silnice v úseku od budovy ČSAD k místu budoucí křižovatky. Proto až do 28.
srpna bude tato část cesty uzavřena. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t
a autobusy je vedena po ulici U Nádraží přes železniční přejezd směr Šenov
a zpět jedním jízdním pruhem. Provoz je řízen světelným signalizačním
zařízením. Motorová vozidla nad 3,5 t mají vyznačenou objízdnou trasu po silnici
č. I/11 ulice Ostravská, přes město Šenov po silnici č. II/473 a zpět na silnici
č. II/479. Stavbu realizuje Moravskoslezský kraj.

6. 7. – Havířovské veteránky v košíkové na mistrovství Evropy
Skvělého úspěchu dosáhly havířovské basketbalistky Best Off na Mistrovství
Evropy veteránů, které se konalo od 27. června do 6. července v Ostravě.
V silně obsazené kategorii 40+ vybojovaly stříbrnou medaili. Chybělo málo
a mohly se radovat z titulu. I tímto výsledkem si však splnily sen o dobrém
výsledku a důstojné reprezentaci nejen města Havířova, ale zároveň i České
republiky. O titul vicemistryň bojovaly tyto hráčky: Iveta Rašková, Martina
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Šindlářová, Soňa Šimková, Bohumila Kubíčková, Kamila Veselá, Tereza
Kuklová, Ivana Krakovská, Jana Válková a Helena Marková.
8. 7. – Setkání s fotografkou Miladou Romanovou
V úterý 8. července ve výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše
Janáčka se konalo setkání s Miladou Romanovou, autorkou rozsáhlé dvouměsíční
výstavy fotografií ve čtyřech galeriích Městského kulturního střediska. Zároveň
byla představena kniha vydaná u příležitosti jejího životního jubilea.

13. 7. – Pohádka a promenádní koncert
V neděli 13. července odpoledne v parčíku za Kulturním domem Radost začaly
tradiční letní prázdninové dětské pohádky pod klenbami stromů a promenádní
koncerty.
V 15 hodin za teplého slunečného počasí Divadlo Ententýky z Rychvaldu uvedlo
pohádku Myška Klárka a veverka Terka na plovárně.
O hodinu později na přírodní jeviště pod širým nebem nastoupil čtyřicetičlenný
Dechový orchestr Ostrava. Úvodem zazněla skladba Olympic spirit od
amerického hudebního skladatele Johna Williamse. V téměř dvouhodinovém
programu se éterem nesly melodie jako Ave Maria, Balada, Yasterday, Pojďte si
hrát, Kankán, Lady karneval a mnoho jiných. Vše pod taktovkou uměleckého
vedoucího orchestru Jiřího Grussmanna a dirigenta Jaroslava Hrbáče.
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14. 7. – Nového psa je nutné opatřit čipem
Každého nového psa si musejí majitelé nechat opatřit elektronickým čipem.
Ukládá jim to obecně závazná vyhláška, kterou město zavedlo v srpnu 2012. Od
doby platnosti vyhlášky je opatřeno čipem kolem 5 800 psů. V evidenci je jich
přitom přibližně 6 500.
Podle vedoucího odboru komunálních služeb Jiřího Revendy trvale neoznačených
zůstává asi 700 psů. Po zavedení obecně závazné vyhlášky přispívalo město
majitelům psů na označení zvířat elektronickým čipem částkou 200 korun,
poskytování příspěvku skončilo posledním dnem roku 2013. O příspěvek si
požádalo 4 386 chovatelů psů, město jim z rozpočtu přispělo 877 tisíci korunami.
Od ledna 2014 si náklady na označení psa elektronickým čipem hradí v plné výši
majitelé nebo chovatelé. Nedodržení předpisu může být potrestáno až
padesátitisícovou pokutou.
19. 7. – Městské koupaliště v obležení
Tropické teplo přilákalo v sobotu 19. července na havířovské městské koupaliště
kolem 2 600 návštěvníků.
Velkému zájmu se těšily bazény s příjemně osvěžující 24stupňovou vodou.
K nejoblíbenějším místům již tradičně patřil tobogán a další vodní atrakce
zejména pro děti a mládež. Na své si přišli v hojném počtu i milovníci plavání
v padesátimetrovém bazénu. Zpestřením víkendového odpoledne byla skokanská
soutěž z 10metrové věže, do které se přihlásilo 20 odvážlivců. „Jsem s účastí

i průběhem soutěže velmi spokojen. Některé skoky byly na vysoké úrovni. Potěšil
mě obrovský divácký zájem,“ uvedl hlavní organizátor a moderátor soutěže
Václav Wicher, ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení.
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23. 7. – Město pokračuje ve výstavbě kanalizace
V městské části Životice v ulicích Zelená, Na Dolanech, Severní, Na Polanech,
U Křížů, Padlých hrdinů, Ovocná a Na osinách a v Prostřední Suché
v Hornosušské a Protější ulici zahajuje město Havířov výstavbu kanalizace, tzv.
III. etapu. Do roka by měli lidé bydlící v těchto částech mít hotovou kanalizaci
a šanci se na ni napojit. Hodnota díla je bezmála 60 milionů korun bez DPH,
maximální výše dotace může být 52,6 milionů korun. Projekt je spolufinancován
z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. Oficiální
zahájení stavby proběhlo v Životicích ve středu 23. července.
23. 7. – 84. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Přehled stížností za rok 2013
 Areál Merkur – zpracování záměru využití
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014

24. 7. – Jednání o prodeji komplexu Merkur
Další kolo jednání mezi vedením města Havířova a zástupci společnosti Asental
Business na téma zamýšleného prodeje areálu Merkur v Podlesí proběhlo na
radnici ve čtvrtek 24. července.
„Vnímáme, že ze strany vedení města trvá zájem o odkup celého komplexu,

přestože červnovým zastupitelstvem tento záměr neprošel. Představitelé města
nás dnes seznámili s několika možnostmi dalšího postupu, které nyní budeme
zvažovat a vyhodnocovat. Zároveň je zde ale i další zájemce, který je připraven
komplex téměř okamžitě odkoupit. O tom, s kým budeme v jednáních pokračovat,
bychom měli mít jasno do poloviny srpna,“ uvedl mluvčí Asental Business Petr
Handl a dodal: „Jsme si přitom vědomi toho, že město Havířov trápí především
stávající stav objektu hotelového domu Merkur a provoz ubytovny v jedné z částí
tohoto komplexu. Naším společným záměrem proto je najít takové řešení, aby se
stav do budoucna zlepšil a ubytovna ve stávající podobě zde již nebyla
provozována,“ uvedl mluvčí.
Trvající zájem o odkup komplexu na Podlesí potvrdil i primátor Zdeněk
Osmanczyk. „Radní na své schůzi ve středu 23. července přijali usnesení nechat

zpracovat projektový záměr na případné využití areálu Merkur. Jednání
s potencionálními prodejci i přijaté usnesení určitě náš zájem dokreslují ," sdělil
primátor.
29. 7. – Zahájení rekonstrukce autobusového nádraží
Od 29. července dochází k celkové rekonstrukci autobusového nádraží
v Havířově-Podlesí.
Součástí rekonstrukce je demolice Rotundy a přilehlé budovy cestovní kanceláře
včetně přístřešků. Vybuduje se nová přepravní budova, včetně nových nástupišť
a zázemí pro cestující. Stavbu provádí Metrostav Praha. V návaznosti na tuto
rekonstrukci dochází také k přechodné změně poskytovaných služeb cestující
veřejnosti. Předpokládané ukončení výstavby je plánováno do konce roku 2014.

31. 7. – Slavnostní zahájení hokejové sezony 2014/2015
Ve čtvrtek 31. července hokejový klub AZ Havířov slavnostně zahájil prvoligovou
sezonu 2014/2015.
V prvním přípravném zápase se utkal A tým s extraligovým HC Vítkovice Steel.
Vítkovičtí sice přijeli s mladým mužstvem, ale i tak prokázali své kvality
a vyhráli 3:0. V předzápase si odpoledne zahráli azeťáci sedmáci. Tentokrát
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z podnětu fanoušků na ledě i na části tribuny zavládla bílá barva. Klub si nechal
udělat speciální bílá trička. Řada příznivců místního hokeje také přišla do
víceúčelové haly v bílém. Před samotným začátkem zápasu nastoupili na plochu
velcí hokejisté v doprovodu těch malých, konkrétně domácích třeťáků a čtvrťáků.
Jinak fandění bylo úžasné, návštěva parádní - přes tři tisíce diváků.

31. 7. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 20,3 °C, srážky 107,0 mm a trvání slunečního svitu
258,2 hodin.
SRPEN
3. 8. – Jubilejní oslava farního sboru evangelické církve
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Prostřední Suché si
připomněl v neděli 3. srpna 90. výročí posvěcení základního kamene pod místním
kostelem a 65. výročí samostatnosti sboru. Kázání na slavnostní bohoslužbě
pronesl biskup Jan Wacławek. Program obohatilo vystoupení pěveckého sboru
z Třanovic pod vedením Ireny Krzyžánkové.
3. 8. – Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu
O víkendu 2. a 3. srpna se konal 31. ročník Havířovského zlatého kahance. Počasí
tentokrát nepřálo, i když bylo teplo, ale střídavě pršelo. Prohnala se i bouřka.
Klasik 175 + 250 + 350 + 500 + 750
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Závod byl z důvodu nehody přerušen a jakmile byla trať vyčištěna, byl
restartován a vyhlášen na 3 kola. Počasí v tuto chvíli bylo krásné, slunečné
a teplé.
Klasik 175ccm
1. GRÄMER Ingo GER (MZ RE)
2. PADYŠÁK Milan CZE (BENELLI)
3. PLEVÁK Antonín CZE (JAHA)
Klasik 250ccm
1. SZLACHTA Jaroslav CZE (Yamaha)
2. STANIŠ Vojtěch CZE (Yamaha)
3. BANGO Milan CZE (Yamaha)
Klasik 350ccm
1. JUŘÍK Josef CZE (Yamaha)
2. PROKEŠ Václav CZE (Honda)
3. ČERVENÁK Milan CZE (Yamaha)
Klasik 500ccm
1. HORÁK Milan CZE (Ducati)
2. GRECH Jiří CZE (Honda)
3. VONTOR Josef CZE (Benelli)
Klasik 750ccm
1. LUPTON Gavin GBR (Triumf)
2. KUNZ Petr CZE (Honda)
3. NEČESÁNEK Rastislav CZE (Honda)
Supermono + Supertwin + 400SSP
Druhý závod v pořadí byla kategorie Supermono, Supertwin a 400SSP. V této
kategorii suverénně vyhrál král této třídy Michal Indi Dokoupil na motocyklu
Kawasaki, zvítězil s náskokem 32 sec před druhým Gavinem Luptonem, který jel
na motocyklu Suzuki.
Supermono
1. ZÖRNWEG Daniel GER (MZ)
2. KALINA Karel CZE (Katyam)
3. KUČINSKÝ Marcel CZE (Yamaha)
Supertwin
1. DOKOUPIL Michal CZE (Kawasaki)
2. LUPTON Gavin GB (Suzuki)
3. NOVÁK Jiři CZE (Suzuki)
400SSP
1. HEIMERLE Tomáš CZE (Kawasaki)
2. VYSLOUŽIL Dan CZE (Honda)
3. HANZALÍK Dávid SVK (Honda)
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Volná do 600ccm
Tato třída přinesla prozatím nejlepší podívanou, i když byla předčasně ukončena.
Ale pojďme si to projít pěkně od začátku. Při startu nejrychleji odstartoval ze
třetí pozice Marek Červený, který vjel do první pravotočivé zatáčky jako první, za
ním jel Horst Saiger a za nimi Michal Dokoupil. Na čtvrtém místě v tuto chvíli jel
Olin Hanák a na páté místo se díky dobrému startu a nájezdu do první zatáčky
dostal Martin Holoubek. Za ním na šestém místě jel Richard Sedlák. Během
druhého kola se před Saigera dostal i Michal Dokoupil a ke konci kola musel
kvůli technické závadě na motocyklu odstoupit Martin Holoubek, který měl závod
dobře rozjetý a mohl útočit na čtvrtého Olina Hanáka. V průběhu závodu si první
trojice udělala velký náskok na další jezdce, pořadí na špici se opět měnilo,
Michal Dokoupil se dostal před Marka Červeného a v tuto chvíli jel na prvním
místě. Bojovalo se i na pátém a šestém místě, před Richarda Sedláka se
dostal Michal Vecko, na čtvrtém místě jezdil nikým neatakován Olin Hanák.
4 kola před koncem po průjezdu cílovou rovinkou Horst Saiger signalizoval, že na
některé části tratě prší, k němu se během tohoto kola přidali i další jezdci
a 3 kola před koncem byl závod předčasně z důvodu deště ukončen. Pořadí na
špici zůstalo nezměněné, závod vyhrál Michal Dokoupil, před druhým Markem
Červeným a třetí místo udržel Horst Saiger. Marek Červený byl po ukončení
závodu nespokojený, určitě si na poslední kola chystal útok na Dokoupila, ale
pořadatelé závod ukončili, bezpečnost je na prvním místě.
1. DOKOUPIL Michal CZE (Yamaha)
2. ČERVENÝ Marek CZE (Kawasaki)
3. SAIGER Horst FL (Kawasaki)
125SP
Závod 125 Sportproduction byl vyhlášen jako suchý závod, i když předchozí závod
byl z důvodu deště přerušen. V posledním kole byly pro pád jezdce vyvěšeny
červené vlajky a závod byl předčasně ukončen.
1. SEDLO Martin CZE (Cagiva)
2. ŠLEZÁR Michal CZE (Aprilia)
3. ZIMA Marek CZE (Aprilia)
Volná nad 600ccm
Závodníci třídy volná nad 600ccm vyjeli do závodu na suchých pneumatikách,
i když nad Těrlickem již tuto dobu panovalo celkem zamračené počasí. Do závodu
nejlépe odstartoval favorit této třídy Horst Saiger, za ním jel náš jezdec Aleš
Nechvátal na motocyklu Honda a Didier Grams na BMW.
Přibližně ve třetím kole měl technickou závadu na svém motocyklu Aleš
Nechvátal a ztratil tak aktuální třetí místo v závodě. V pátém závodě závodníci
signalizovali déšť na trati a během chvilky pořadatelé závod přerušili. Jezdci se
srovnali v boxové uličce, pršet začalo po celé trati a nevypadalo to, že by měl déšť
během chvilky ustat. Po pár minutách byl závod pro nepřízeň počasí ukončen.
1. SAIGER Horst FL (Kawasaki)
2. GRAMS Didier GER (BMW)
3. VALIŠ Jiří CZE (Suzuki)
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125GP + 250 CRR (GP + SP)
Závod třídy 125GP + 250CRR byl vyhlášen jako mokrý, při startu závodu
a v úvodních kolech pršelo, místy déšť ustal, ale občas ke konci závodu pár kapek
spadlo.
125GP
1. SAVINKOV Michal CZE (Honda)
2. KOLÁŘ Patrik CZE (Honda)
3. EDER Christopher AUT (KTM)
250GP
1. MATUŠ Karel CZE (Honda)
2. HELLBERG Filip SWE (Honda)
3. JANČÍK Pavel CZE (Suzuki)
250SP
1. HANZALÍK Milan SVK (Honda)
2. LINDUŠKA Tomáš CZE (Honda)
3. WALTER Lukáš CZE (Suzuki)
Grand Final
Závod Grand Final byl také vyhlášen jako mokrý, při tomto závodě již nepršelo,
ale trať byla místy hodně mokrá, v některých úsecích stálo dost vody. Do závodu
nastoupili nejrychlejší jezdci z tříd volná do 600ccm a volná nad 600ccm. Nejlépe
se start povedl Horstu Saigerovi na motocyklu Kawasaki, jako druhý jel Didier
Grams a na třetím místě se držel Petr Bičiště. V dalších kolech o první místo
bojovala dvojice Saiger a Grams, kdy Grams se na Saigera začal dotahovat. Na
třetím místě jezdil velice rychle Olin Hanák a za ním Richard Sedlák, oba tito
jezdci sedlají motocykl o objemu 600ccm. Ve třetím kole dostali pořadatelé
zprávu, že se stala na trati nehoda a okamžitě byly vyvěšeny červené vlajky
a závod byl pozastaven. Za kruhovým objezdem havaroval Olin Hanák. Bohužel
nehoda byla vážná a pro Olina přiletět vrtulník a musel být transportován do
nejbližší nemocnice. Poslední zprávy zněly, že zdravotní stav Olina je
stabilizovaný. Závod byl po této události zrušen, jezdci se přesunuli z boxové
uličky zpět do depa a tím Havířovský zlatý kahanec skončil.
Cenu pro nejrychlejšího jezdce získal Horst Saiger.
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Autor fotografií Libor Běčák

3. 8. – Úspěch atletky Petry Klementové na MČR
Dne 3. srpna v Ostravě na Mistrovství České republiky mužů a žen zacinkal
bronz pro atletku Petru Klementovou. Výborným výkonem 14,88 m ve vrhu koulí
potvrdila letošní výkonnost, tabulkové předpoklady a obsadila třetí příčku. Od
stříbra ji dělilo pouhých 15 centimetrů.
4. 8. – Hokej: Havířov – výběr Francie
Po páteční těsné výhře AZ Havířov nad výběrem Polska do dvaceti let v poměru
3:2 pokračovala v pondělí 4. srpna příprava A týmu třetím zápasem na
prvoligovou sezonu 2014/2015. Tentokrát byl hostem výběr reprezentace Francie.
Domácí vyhráli 5:2 po třetinách 0:0, 3:1 a 2:1. Před velmi solidní návštěvou
vládla na tribunách vynikající atmosféra a spokojenost. „Byla to paráda.

Utkání mělo velmi rychlý spád. Věřím, že hráči budou perfektně připraveni
a uvidíme více puků v síti soupeřů, než ve vlastní brance. Přeji našim borcům
hodně, hodně úspěchů,“ sdělil velký fanda havířovského hokeje Libor Lenčo.
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6. 8. – Výstava Černé milníky české historie
V Památníku životické tragédie Muzea Těšínska v Havířově-Životicích byla ve
středu 6. srpna slavnostně zahájena trojice dočasných výstav. Jsou věnovány
černým milníkům české historie II. světové války. Na třiceti panelech přibližují
zločiny německého nacizmu.
A jméno obce bylo vymazáno
Výstava vznikla ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a vedle
osudů lidických a ležáckých obyvatel nabízí také informace o československém
zahraničním odboji ve Velké Británii a paravýsadcích Anthropoid a Silvera.
Pozornost je věnována osobě Reinharda Heydricha i druhému stannému právu,
které bezprostředně po atentátu na Heydricha dolehlo na obyvatele protektorátu.
Stranou nezůstávají ani mezinárodní ohlasy na vyhlazení Lidic a Ležáků
a otázka potrestání válečných zločinců. Závěr výstavy zachycuje vznik
Památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury České
republiky.
Tragédie v Ležákách
Stejně jako Lidice byly v souvislosti s atentátem na Heydricha srovnány se zemí
i Ležáky v Pardubickém kraji. Výstava přibližuje tuto tragédii, která se odehrála
24. června 1942.
Lety – život za plotem
V pořadí třetí výstava je věnována historii Romů a jejich posunu z Indie
do Evropy. Další část je zaměřena na vývoj letského tábora od jeho počátku,
kdy sloužil jako Domov pracovního útvaru až po jeho konečnou podobu,
kdy se stal vězením pro romské rodiny. Poslední část popisuje odsun českých
a moravských Romů do osvětimského tábora. Součástí této prezentace jsou i dva
panely s anglickými a německými překlady textů.
Výstavu zapůjčil Památník Lidice. Výstava potrvá do konce roku.

6. 8. – Památník životické tragédie, jubilejní pieta 70 let
Bylo ráno 6. srpna 1944. Do vesničky Životice vtrhlo gestapácké komando spolu
s německými četníky a postřílelo 36 nevinných mužů, z toho 28 Poláků
a 8 Čechů.
Byl mezi nimi i dvaačtyřicetiletý český rolník, otec pěti dětí Josef Duda ze Životic.
„Vtrhli k nám kolem půl šesté ráno. Dva v uniformách gestapa a jeden četník.

Tatínka odvedli kousek od chalupy k lesu a tam ho střelili zezadu do hlavy. My
jsme vyběhli za nimi ven a před našima očima jeden z Němců do něho opět střelil,
aby měl jistotu, že je mrtvý," vylíčil otřesnou událost před sedmdesáti lety
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Zdeněk Duda a ještě dodal. „Byla to i velká smůla. Táta původně chtěl jet už brzo

ráno s koňmi do lesa. Nakonec nevím, z jakých důvodů zůstal doma. Stalo se mu
to osudným," doplnil vzpomínku syn Zdeněk.

Brutální akce gestapa byla odplatou za přestřelku, k níž došlo o dva dny dříve
4. srpna v místním hostinci Isidora Mokrosze, mezi příslušníky gestapa
a partyzány skupiny Kamińského. Přitom byli zabiti tři nacisti, hostinský a jeden
partyzán. Oběti životické tragédie s touto událostí neměly nic společného.
Jubilejní pietní shromáždění u Památníků životické tragedie se konalo ve středu
6. října za účasti lidí dotčených řáděním gestapa, zástupců vedení havířovského
magistrátu a radnic okolních obcí, diplomatů a dalších hostů veřejného
a společenského života. Pietní akt připravilo město Havířov ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za svobodu, Kongresem Poláků v ČR a Muzeem
Těšínska.
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8. 8. – 85. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Chodník podél komunikace Havířov – Těrlicko. Výběr nejvhodnější
nabídky
8. 8. – Druhá studentská výstava k havířovskému nádraží
V hale vlakového nádraží byla v pátek 8. srpna vernisáží zahájena další výstava
prací studentů škol architektury a stavitelství z Brna, Liberce, Ostravy a Prahy.
Studenti, převážně z brněnské školy, řešili nové možnosti využití dnes
poloprázdné budovy havířovského vlakového nádraží. „Vystavené studentské

práce jsou z velké části výsledkem ateliérové práce na brněnské fakultě
architektury z letního semestru. Výstava také prezentuje práce z únorového
workshopu, ve kterém se studenti seznámili s městem Havířov a hledali možnosti
jeho napojení na přednádražní prostor,“ uvedl architekt Adam Guzdek z
občanského sdružení Důl architektury, který workshop organizoval. Dodal, že
studenti, kteří se workshopu zúčastnili, si sami vybrali téma vlakového nádraží,
protože je pro ně zajímavé a architektonicky cenné. „Jsou to studentské práce,

nápady a ideje, které je potřeba vzít a dále s nimi pracovat. Výhodou je, že je to
nezávislý pohled mladých lidí,“ řekl Martin J. Kadrman, viceprezident
památkové asociace ASORKD, která s havířovským sdružením Důl architektury
dlouhodobě spolupracuje.

18. 8. – Výstava obrazů výtvarné skupiny Kvaš
Na faře evangelického kostela v Havířově-Bludovicích byla až do 18. srpna
výstava obrazů členů výtvarné skupiny Kvaš.
Výběr ze své tvorby představili: Danuše Drábková, Jiří Jedlička, Emilie
Nezhodová, Jiřina Trnavská, Marie Janíková, Radomír Kolek, František
Procházka a Milena Tvardíková. Výtěžek z prodeje byl určen na účet pro
záchranu varhan.
20. 8. – 86. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná
 Uzavření pachtovních smluv na provozování sítí v areálu Dolu Dukla
 Schválení Plánu rozvoje příspěvkových organizací
 Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016
21. 8. – Černá kronika: Vařič pervitinu a jeho parta čekají na soud
Havířovská kriminálka rozbila další skupinu, která ve městě vyráběla pervitin.
Zadrženy byly čtyři osoby ve věku od 20 do 42 let.
Jde o tři muže a jednu slečnu. Ve vazbě jsou nyní muži ve věku 28 a 42 let.
Zatímco nejstarší z nich, zkušený a už trestaný výrobce pervitinu, drogu vyráběl,
tři mladší mu obstarávali suroviny a laboratorní vybavení. Všichni přitom byli
nejen výrobci, ale také uživatelé pervitinu. „Realizace tohoto případu proběhla už

před prázdninami, podrobnosti a samotné zadržení pachatelů jsme však
z taktických důvodů nemohli dříve zveřejnit. Rozkrytí činnosti skupiny je prací
havířovských kriminalistů, samotné zatčení podezřelých provedli policisté
Zásahové jednotky Policie ČR Moravskoslezského kraje Ostrava," řekla policejní
mluvčí Zlatuše Viačková.
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26. 8. – Leo Matoušek má sto let
Ve středisku Helios oslavil 26. srpna Leo Matoušek své sté narozeniny.
Oslavenec pochází z Horního Těrlicka. Vyučený holič pracoval řadu let jako
horník. Vychoval dceru a syna. Do domova Helios se stěhoval v roce 2009 jako
jeden z prvních obyvatel. „Já si nepamatuji, že by se tatínek někdy zlobil. Recept

na dlouhověkost? Otec pochází z deseti dětí, z toho pět se jich také dožilo přes
devadesát let. Jako horník má narušené plíce a každým rokem jezdil do lázní,
možná i proto je tady stále s námi," řekl syn Oldřich. Gratulace a dárky přijal od
svých blízkých, zaměstnanců a vedení domova a také primátora Havířova Zdeňka
Osmanczyka.
28. 8. – Setkání hornických měst a obcí v České republice.
Pořadatelskou štafetu konání 19. ročníku Setkání hornických měst a obcí, které
se uskuteční v červnu 2015 v Havířově, převzali ve dnech 27. a 28. srpna
v Českém Krumlově primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek Eduard
Heczko. Český Krumlov byl hostitelem 18. ročníku tohoto setkání. Starosta
Českého Krumlova Dalibor Carda a zástupce hlavního pořadatele setkání Viktor
Weiss předali zástupcům Havířova světlo svaté Barbory.
29. 8. – Nová okružní křižovatka na okraji Havířova
Pro ulehčení dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu se provedla
výstavba nové okružní křižovatky na silnici č. II/479 Těšínská s komunikacemi
ulic Anglická a U Závor v Havířově-Šumbarku. Součástí stavby byla i obnova
živičných povrchů, žulových dvojřádků, usměrňovacích ostrůvků v křižovatce
a rekonstrukce odvodňovacích systémů silnice v úseku od budovy ČSAD k místu
nové křižovatky. Stavbu realizoval Moravskoslezský kraj.
30. 8. – Slezské dožínky s folklorem
Vynikající tanec a muzika, krásné kroje, speciality slezské kuchyně, dobrá
zábava a letos i hezké počasí. Tak vypadal v sobotu 30. srpna 45. ročník
Slezských dožínek.
Slavnostní odpoledne zahájil v zahradě Domu PZKO v Havířově-Bludovicích
podle starých lidových zvyklostí dožínkový průvod v čele s hospodářem, tentokrát
to byli manželé Petr a Stanislava Chroboczkovi. Početnému publiku se
představily folklorní soubory Vonička a Błędowice. K poslechu hrála cimbálová
muzika Jagár. „Slezské dožínky jsou unikátní. Nic obdobného v okolí Havířova

není. Již samotná skutečnost, že vše připravují dobrovolníci, si zasluhuje obdiv.
Rádi zde vystupujeme. Prostředí je velice přátelské,“ řekl Jiří Slavík, umělecký
vedoucí Voničky. Mezi hosty byl primátor města Zdeněk Osmanczyk
s manželkou, předseda Hlavního výboru PZKO Jan Ryłko a další osobnosti.
Nechyběl ani jeden ze zakladatelů dožínek Tadeusz Nierostek.
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31. 8. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 17,2 °C, srážky 140,5 mm a trvání slunečního svitu
174,2 hodin.
ZÁŘÍ
5. 9. – Vyhlášení výsledků soutěže Krásná jako kvítka
Přírodní jevy ze 13 zemí celého světa ovládly letošní mezinárodní soutěž v oboru
kresby a grafiky „Krásná jako kvítka...“, kterou již 24 let v Havířově pořádá
Základní škola Frýdecká.
Zúčastnilo se jí třináct zemí Austrálie, Bělorusko, Bulharsko, Čína (Hong Kong),
Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
a Česká republika. Celkový počet zaslaných prací byl 1530, z toho 1119
tuzemských a 411 ze zahraničí. Soutěž vyvrcholila v pátek pozdě odpoledne
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v Kulturním domě Leoše Janáčka vyhlášením výsledků a předáním diplomů
a věcných cen, které darovali sponzoři. Záštitu nad letošním ročníkem s tématem
Přírodní živly, převzala meteoroložka, redaktorka počasí České televize Barbora
Tobolová. Kurátorkou soutěže je ředitelka ZŠ Frýdecká Jiřina Sivá.
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích:
Mateřské školy: 1. Zosia Kubicza (Polsko). 1. a 2. třídy základních škol: 1. Carlie
Nicole Georgiev (ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov). 3. a 4. třídy: 1. Marcelina Hojdak
(Polsko). 5. a 6. třídy: 1. Barbora Loufková (ZŠ Konečná, Karlovy Vary). 7. až 9.
třídy: 1. Petra Magvašiová (Slovensko). Cena primátora města Havířova: Jana
Hopjanová (ZŠ Šrámková, Opava) a Klára Melčáková (ZŠ Komenského, Nový
Jičín). Oceněná kolekce: Základní škola Turkmenská Vsetín a Collection of Vasile
Conta
Primary
School,
lasi,
Rumunsko.
Cena
Krajského
úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě za pedagogické vedení : Jana Chrásková (ZŠ
Šrámkova, Opava).

7. 9. – Havířovské slavnosti
Ve dnech 5. až 7. září se konaly tradiční městské slavnosti. Stejně jako
v uplynulých letech i tentokrát byl připravený velmi pestrý a bohatý program.
Celková návštěvnost se pohybovala kolem čísla 45 tisíc.
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Pátek 5. 9. 2014
17.30 Mňága a Žďorp
18.50 Nebe
20.10 Divokej Bill
21.30 Iron Maiden revival
22.50 Within Temptation (NL)
Sobota 6. 9. 2014
12.15 Janáčkova filharmonie Ostrava - "Český biograf s JFO"
13.15 Michal Nesvadba – „To nej s Michalem!“
14.10 Zlaté husle a sólisté - 50členný cimbálový orchestr
15.10 slavnostní zahájení
15.30 Vašo Patejdl s kapelou
16.50 Mydy Rabycad
18.10 Meki Žbirka s kapelou
19.30 Bonnie Tyler s kapelou (UK)
21.15 Saxon (UK)
23.05 Lordi (FI)
moderuje Petr Rychlý
Neděle 7. 9. 2014
13.00 Butterfly Kiss
13.45 Blackshard
14.45 Anna K
16.10 Periferic
17.10 Škwor
18.25 Inner Empire
19.10 Fossil
20.10 Horkýže Slíže
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Doprovodný program:
Pátek - neděle - areál zábavy pro děti i dospělé, skákací hrady, kolotočové
atrakce, stánkový prodej a jiné.
V sobotu v odpoledních hodinách - soutěž v přetahování lanem (pětičlenná
mužská i ženská družstva od 18 let)
Výše vstupného:
pátek: 100,-Kč
sobota: 100,-Kč, nad 60 let 50,-Kč
neděle: 50,-Kč
děti do 10 let zdarma
ZTP : 50% sleva
ZTP/P: doprovod hradí 50%, osoba se zdravotním postižením zdarma

118

119
7. 9. – Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva v lehké atletice
V neděli 7. září se konal první poprázdninový závod mladšího žactva a zároveň se
jednalo o mistrovství Moravy a Slezska této kategorie.
„Do Frýdku-Místku jsme se vydali v počtu sedmi závodníků, kteří zde vybojovali
1 oddílový rekord, 2 medaile a dalších 9 finálových umístění ,“ uvedl trenér.
Nejlépe si vedl Honza Velička, který na osmistovce překonal oddílové maximum
Kuby Valáška téměř o dvě sekundy a skvělým výkonem 2:21,86 získal svůj první
mistrovský titul v krásném a napínavém závodě. Unavený Honza přidal i čtvrté
místo na třístovce (OR 45,85). Druhou medaili získala Lucka Höfrová, která
doběhla druhá na šedesátce překážek (10,09). Lucii patří i páté místo ze
stopadesátky. Pomyslnou bramborovou medaili vybojoval Viky Pálka na
šedesátce (OR 7,49). Třikrát se do finálové osmičky vměstnala Natka Matušková,
dvakrát Niki Kubicová, jednou Adam Krupa.
10. 9. – Aktivní život členů klubu hornických důchodců
V Domě PZKO v Havířově-Bludovicích se ve středu 10. září konala výroční
členská schůze Klubu důchodců bývalého Dolu Dukla.
Slavnostního setkání se zúčastnilo 131 z celkového počtu 236 členů klubu zaniklé
havířovské šachty, která v době svého největšího rozkvětu zaměstnávala přes tři
tisíce lidí. Po poslechu Hornické hymny předseda klubu Antonín Čejka v krátkém
projevu shrnul pořádané akce v letošním roce. Nezapomněl ani na zesnulé členy.
Jejich památku uctili přítomní minutou ticha. V další části programu čtyřicet
osm seniorů, kteří letos slaví půlkulaté a kulaté výročí narozenin počínaje
pětašedesátníky, obdrželo jubilejní odměnu ve výši 400 Kč. Patřilo k nim
i nemálo žen. Nejpočetnější byla skupina pětasedmdesátníků. Mezi své někdejší
spolupracovníky přišel i náměstek havířovského primátora Eduard Heczko
a bývalí ředitelé podniku Jaroslav Gongol a Miloslav Hanus. O situaci v hornictví
informoval předseda hornických odborů OKD Jaromír Pytlík. Po oficiální části
schůze ožil sál vzpomínkami na časy strávené na Dukle.
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10. 9. – Myslivci mají nové zázemí
Nové zázemí v podobě zcela zrekonstruované hájenky na Stružníku získali
havířovští myslivci.
„Je mi velkou ctí, že si dnes můžeme oficiálně převzít zrekonstruovanou bývalou
mysliveckou chatu, která je opravená od základů," řekl při slavnostním
předávání 10. září předseda Mysliveckého sdružení Havířov Václav Přeček.
Opravou prošla myslivecká chata v rekordně krátkém čase, město na její opravu
z Fondu veřejně prospěšných aktivit přispělo částkou 4 miliony korun. Myslivci
uhradili dalších 800 tisíc. Připomněl, že podmínkou dotace bylo, že po dohodě
s myslivci budou moci objekt využívat nejen městští policisté jako svůj klub, ale
také kluby seniorů nebo děti z různých kroužků. Hájenka bezprostředně sousedí
se střelnicí Městské policie Havířov, strážníci tak v nově opravené budově získali
potřebné sociální zázemí. V objektu je hlavní sál, velká terasa, klubovna, kuchyň
a sklad zvěřiny s vchodem zvenčí, kde mají myslivci dobré podmínky pro bourání
masa. V budoucnu město počítá s úpravou okolních lokalit a pozemků pro
sportovní a klidové využití havířovskou veřejností.
10. 9. – 87. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností
Asental Land s.r.o. a společností Dalkia Česká republika
 Rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014
 Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
 Podání žádostí o dotaci na projekt Havířov v květech z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na akce krajského neregionálního významu
 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunálním
a stavebním odpadem
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11. 9. – Černá kronika: Vloupání do prodejny alkoholu
Přímo při činu se havířovským strážníkům podařilo zadržet ve čtvrtek 11. září
večer trojici zlodějů, kterým pak policisté prokázali mnoho dalších vloupání.
Hlídky vyjely k nahlášenému vloupání do prodejny alkoholu na Dlouhé třídě
v centru města. „Muži ve věku 28, 29, a 36 let se domluvili a společně se pokusili

násilně dostat do prodejny. Zajišťovací visací zámek na kovové roletě řezali ruční
pilkou. Než stačili práci dokončit, na místě byli zadrženi. Policisté jim pak
prokázali další trestnou činnost," informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Nejmladší muž byl v minulosti již 12krát soudně trestán. O rok starší komplic byl
trestán 15krát a nejstarší z trojice 24krát. Soud vyhověl žádosti policistů
a všechny tři vzal do vazby, kde počkají do odsouzení.
14. 9. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 14. září 2014 v doprovodu rodičů a blízkých
byla zapsána do pamětní knihy města Havířova děvčátka Barbora Němcová
a Barbora Przeczková.

Barbora Němcová

Barbora Przeczková

19. 9. – Evropský týden mobility: Běh naděje
V pátek 19. září se děti všech havířovských základních škol již tradičně
zúčastnily Běhu naděje, který byl součástí Evropského týdne mobility, stejně jako
i sbírka pro pacienty s onkologickým onemocněním.
„Naši žáci 2. stupně odstartovali v 9.30 hodin v parku za Okresním soudem

v Havířově-Podlesí. Po zvládnutí trasy běhu jsme chvíli počkali na vystoupení
členů cyklotrialového klubu Metan trials, kteří nám předvedli zdolávání různých
překážek na kolech. O tom, že je cyklotrial adrenalinový sport, se mohli
přesvědčit i naši čtyři žáci, kteří tvořili živé překážky,“ uvádí na svých webových
stránkách ZŠ Gorkého. Sbírka pro pacienty s onkologickým onemocněním
vynesla 9 000 korun.
22. 9. – 88. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Ocenění občanů města Havířova a udělení Ceny města Havířova
(doporučení pro schválení Zastupitelstvem)
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22. 9. – 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 22. září v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora:
o Dětskému centru Čtyřlístek v hodnotě do 25 tisíc Kč
o Dětskému domovu a Školní jídelně v Čelakovského ulici do
výše 25 tisíc Kč
o SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb v ulici
Tajovského v hodnotě do výše 35 tisíc Kč
o Domu pro matku s dětmi Armády spásy v hodnotě do výše 35 tisíc Kč
o Mateřské škole pro zrakově postižené v ulici Mozartova v hodnotě do výše
20 tisíc Kč
 Zásady hospodaření s majetkem města
 Projekt výuky pohybové výchovy v mateřských a základních školách
 Žádost Nemocnici s poliklinikou Havířov o změnu účelu poskytnuté dotace
 Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014 až 2017
 Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o zvýšení dotace na činnost
(nebyla schválena)
 Zrušení záměru prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova
- pozemku parcela č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město
(Bylo také zrušeno usnesení Zastupitelstva ze dne 7. dubna.)

22. 9. – Obecně závazná vyhláška k výkupu kovů a papíru ve sběrnách
Jednomyslně odsouhlasili havířovští zastupitelé na svém posledním jednání
22. září před novými volbami obecně závaznou vyhlášku, která od ledna 2015
sběrnám druhotných surovin omezuje výkup kovů a papíru od fyzických osob.
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Havířov se tak zařadil mezi města a obce v Moravskoslezském kraji, která již
obdobnou vyhlášku mají. „Ctíme, že v jednotě je síla, stav v této oblasti je do

budoucna neúnosný. Krádeže kanálových poklopů na silnicích, krádeže okapů,
rozebírání starých staveb sběrači kovů je důležité omezit, a to je jedna z forem,"
uvedl primátor Zdeněk Osmanczyk. Od ledna 2015 tak bude možné kovový odpad
v Havířově odevzdat výhradně ve sběrném dvoře.
23. 9. – Babybox: Šance pro dítě na nový život
V úterý 23. září byl v havířovské Nemocnici s poliklinikou zprovozněn v pořadí již
sedmý babybox v Moravskoslezském kraji a druhý v okrese po Karviné.
Je umístěn vpravo u vchodu do nemocnice z ulice Astronautů v blízkosti
centrálního a urgentního příjmu. Zařízení má především pomáhat matkám, které
se v tísnivé situaci nemohou postarat nebo vychovat novorozence. Odloženého
dítěte se ujmou kvalifikovaní zdravotníci, kteří provedou odbornou prohlídku
zdravotního stavu a následně se o ně postarají. Box je vyroben z ocelového plechu,
dvouplášťové konstrukce s vnitřní izolací. Je stále temperován na 28 stupňů
Celsia.
Slavnostní
přestřižení
pásky
provedl
náměstek
hejtmana
Moravskoslezského kraje Jiří Martinek spolu s hlavním protagonistou,
zakladatelem projektu babyboxu Ludvíkem Hessem a ředitelem nemocnice
Petrem Kovaříkem. „Jsem rád, že také v Havířově je už babybox. Je to správná

věc. Nikdy se neví, kdy ho určitá matka bude nutně potřebovat. Především je to
šance pro dítě na nový život,“ krátce poznamenal ředitel Kovařík.
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25. 9. – Havířov má moderní diagnostický přístroj
Provoz špičkové magnetické rezonance Magneton Area firmy Siemens byl ve
čtvrtek 25. září slavnostně zahájen v havířovském soukromém zdravotnickém
zařízení.
„Tento nejmodernější přístroj umožňuje prakticky kompletní vyšetření celého

těla. Zejména se uplatní v oboru neurologie, ortopedie a onkologie. Krátký
magnet a nadstandardně široký otvor umožňuje bez problémů vyšetření
i obéznější pacienty, zvětšený prostor také snižuje pocit klaustrofobie u některých
klientů,“ vysvětlil Bedřich Wasserburger, vedoucí lékař a ředitel Domu zdraví
Havířov, kde je diagnostický aparát instalován. Nová magnetická rezonance by
měla citelně zkrátit i čekací lhůty pacientů.

125
28. 9. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 14. září 2014 v doprovodu rodičů a blízkých
byla zapsána do pamětní knihy města Havířova Nikol Kostrunková.

Nikol Kostrunková

29. 9. – Dotace na zvýšení bezpečnosti na komunikacích
Město získalo další dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko (ROP). Tentokrát se jedná o projekty zaměřené na zvýšení
bezpečnosti v dopravě.
Projekt Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko se zabývá výstavbou
chodníku podél silnice I/11, a to v místě, kde v současné době není a dochází tak
k ohrožení chodců pohybujících se na frekventované komunikaci této části města.
Nový chodník bude navazovat na chodník obce Těrlicka. Předpokládané náklady
na realizaci jsou ve 6,2 milionu Kč, z toho 4,1 milionu Kč bude pokryto dotací
z ROP.
Druhým podpořeným projektem je vybudování nové autobusové zastávky,
nástupiště a přístupového chodníku na ulici Kpt. Jasioka. Nové řešení povede
k větší bezpečnosti osob a lepší plynulosti silničního provozu. Náklady na
realizaci projektu se předpokládají ve výši 2,8 milionu Kč. Dotace z ROP je
1,4 milionu korun.
30. 9. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 15,0 °C, srážky 109,9 mm a trvání slunečního svitu
152,1 hodin.
ŘÍJEN
1. 10. – 89. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Energetické centrum Horní Suchá
 TSH - ceník poskytovaných služeb na rok 2015
1. 10. – ADRA otevřela charitativní obchůdek se sociálním šatníkem
S velkým zájmem se ve středu 1. října setkalo otevření charitativního obchůdku
humanitární organizace ADRA v havířovském starém Šumbarku. Prodejna
v ulici SNP pod šumbarským náměstím TGM plní funkci sociálního šatníku, kde
si lidé mohou za velmi nízké ceny koupit oblečení, obuv nebo i hygienické
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potřeby. K dostání
nabídka nábytku.

jsou

také

hračky,

dekorativní

zboží

nebo

omezená

3. 10. – Nový postup v odstranění křečových žil
Maďarský specialista Attila Szabó v pátek 3. října učil české lékaře techniku
zákroku odstraňování křečových žil pomocí radiofrekvenčního přístroje.
Workshop se konal na operačních sálech havířovské nemocnice. Účastnili se ho
jak domácí lékaři tak i z jiných nemocnic v republice. Attila Szabó jim na
pacientech názorně ukazoval postup při radiofrekvenční ablaci, kdy je žíla v těle
odstraňována pomocí tepla vytvářeného elektrickým proudem. „Žíly trápí asi

60 procent populace, většinou ženy, a to v poměru zhruba 4:1. Jde o metodu, kdy
se žíla zatahuje zevnitř a nedochází k jejímu fyzickému odstranění z těla. Nejde
o naprosto novinku, ale o nové postupy při jejím využívání. K pacientovi je
mnohem šetrnější a zajišťuje rychlejší a méně bolestivé hojení. Podle rozsahu
zákroku pacient nemusí být ani hospitalizován a krátce po ošetření odchází
domů. Zkracuje se tím doba pracovní neschopnosti," vysvětlil primář oddělení
cévních onemocnění Mykola Holod.
Nové metodě se lékaři učí kvůli zájmu pacientů. Ten je vzrůstající, přestože
jej pojišťovna nehradí v plné výši.
4. 10. – Jak se žilo před 100 lety
Náměstí Republiky v Havířově ožilo v sobotu 4. října od 11.00 do 20.00 hodin
historií. Komedianti a pouliční herci s pohádkami, módní přehlídka dámských
dobových šatů, písničky našich babiček, kankán a jiné taneční šlágry, slavnostní
salvy z kanónů, vojáci v uniformách Rakousko-Uherska a mnoho dalšího... To vše
bylo k vidění.
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4. 10. – Otevřen zábavní klub v kině Centrum
Koncertem varhanistky Kateřiny Chrobokové a francouzského DJ Dafake Pandy
byl v sobotu 4. října v kině Centrum otevřen nový zábavní klub.
Přestože po rekonstrukci kina bylo v budově otevřeno informační centrum,
kinokavárna a filmy se promítají ve velkém a malém sále, klub v suterénu si
musel na svůj čas počkat. Mimo hudební produkce bude sloužit například jako
herna biliáru. Součástí je klasický bar a balkon s posezením. Slavnostní zahájení
obstaralo netradiční pojetí varhanní hudby. Kateřina Chroboková zahrála na
varhany spojené s počítačem DJ Dafake Pandy.
5. 10. – Tisková zpráva České federace Spastic Handicap
Ve dnech 4. a 5. října proběhlo třetí kolo prvoligové celoroční soutěže v boccie
OZP CUP, a to pro sportovce zdravotních tříd BC1, BC2, BC3 a BC4.
Turnaj se konal v Městské sportovní hale Havířov. Hlavním pořadatelem byl
Handicap sport club Havířov.
Výsledky 3. kola:
Kategorie BC1 1. Mrkvičková Šárka, SK Kociánka Brno, 2. Cuřínová Kateřina,
SC Jedličkova ústavu Praha, 3. Vlk Jiří, TJ ZP Nola Teplice
Kategorie BC2 1. Bílek Martin, SC OA Janské Lázně 2. Serbus František, SC
Jedličkova ústavu Praha 3. Petrák František, TJ Léčebna Košumberk
Kategorie BC3 1. Vašíček Kamil, SK Kociánka Brno – Maňáková Marie,
spoluhráč, 2. Augusta Václav, TJ Spastic Sport Praha – Augustová Zuzana,
spoluhráč 3. Suchý Jozef, TJ ZP Nola Teplice – Suchá Lenka, spoluhráč
Kategorie BC4 1. Procházka Radek, TJ Léčebna Košumberk 2. Bajtek Jan, HSC
Havířov. 3. Hubalovský Petr, TJ Spastic Sport Praha
8. 10. – Dolní Datyně mají nové sportoviště
Nejen registrovaní sportovci, ale také děti z místní mateřské a základní školy
nebo kdokoli z veřejnosti může využívat nové sportoviště v areálu fotbalového
hřiště.
Ve středu 8. října dopoledne byla slavnostně ukončena první etapa rekonstrukce
areálu. Jeho součástí je dětské hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a osvětlením, běžecká trať s mlatovým povrchem kolem areálu a travnaté
tréninkové hřiště se zavlažováním pro fotbalový klub. „Celý areál má také

nové oplocení, osvětlení a správce má sklad zahradní techniky. První etapa stála
9,55 milionu korun s tím, že se nám původně předpokládanou cenu podařilo
snížit. V současné době už připravujeme druhou etapu, ve které bude
modernizována provozní budova se zázemím," řekl vedoucí odboru investic
havířovského magistrátu Radoslav Basel. Místní lidé si modernizace sportoviště
cení. „Je to skutečně velký přínos. Když si tady lidé chtěli zahrát volejbal, museli

si hřiště vyznačit na poli a síť natáhnout mezi dva kůly zaražené do země. Teď
máme k dispozici krásné hřiště," chválil předseda místní občanské komise
Miroslav Szop.
9. 10. – Jablíčkový den
Onkologická organizace INNA v Havířově se ve čtvrtek 9. října originálním
pojetím připojila ke Dni pro zdravá prsa vyhlášenému každoročně koalicí Europa
Donna.
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„Cílem naší aktivity je vybídnout širokou veřejnost, především ženy, aby

pravidelně chodily na preventivní vyšetření prsů a tím předešly možnému
zákeřnému nádorovému onemocnění. Jablíčko jsme vybraly proto, že je symbolem
zdraví. Rozdaly jsme jich po městě 200 kilogramů ze životických sadů. Zároveň je
to naše poděkování všem, kteří přispívají finančně na podporu prevence nádorů ,“
vysvětlila záměr Jablíčkového dne předsedkyně občanského sdružení INNA
Marta Marčová. Zdravá výživa, fyzická aktivita a prevence jsou předpokladem
pro zdraví. Není bez zajímavosti, že o jablíčku kolují nejrůznější pověsti,
například symbolizuje ženskou sexuální přitažlivost, plodnost a lásku. Nebo
stará lidová moudrost říká stačí jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře.
Rozhodně patří k nejzdravějšímu ovoci s řadou blahodárných účinků.

9. 10. – Varhanní festival
Program již tradičního mezinárodního varhanního festivalu Vox organi
v Kulturním domě Radost: 9. října Karel Martínek (varhany), 16. října Bogumila
Faustyna Dunikowska (varhany) a Urszula Mizia (violoncello) Polsko, 23. října
Stéphane Béchy (varhany) Francie, 31. října Gilles Layers (varhany)
Lucembursko. Umělecká dramaturgie Kateřina Chroboková. Pořadatelem je
MKS Havířov.
11. 10. – Hokej: Havířov – Litoměřice
O výhře domácích v sobotu 11. října rozhodl v 59. minutě v přesilové hře Tomáš
Valenta, jehož Havířov získal na střídavé starty ze Zlína výměnou za Roberta
Říčku, který bude měsíc extraligovému mistrovi pomáhat ve vybřednutí
z výsledkové krize.
AZ Havířov – Stadion Litoměřice 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Diváci: 1 795.
Havířov: Havířov: L. Daneček – Valenta, Foltýn, Bahounek, Krisl, Repe, Ostrčil,
Graca – Jiránek, Loskot, Fořt – Jakúbek, Šlahař, Tomi – Kucsera, Pechanec,
Sztefek – Klimša, Haas, Chmielewski.
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11. 10. – Výsledky voleb do zastupitelstva statutárního města Havířova
Volby se konaly ve dnech 10. a 11. října
Počet volených členů zastupitelstva: 43
Počet okrsků: 79
Voliči v seznamu: 64 047
Vydané obálky: 18 579
Volební účast: 29,01%
Odevzdané obálky: 18 579
Platné hlasy: 728 539

Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtený
Počet
základ
kandle počtu
didátů
kandidátů

číslo název

absolutně v %

1

Komunistická
str.Čech a Moravy

166 807

22,90 43

728 539,00 22,89

13

2

Česká str.sociálně
demokrat.

188 809

25,92 43

728 539,00 25,91

15

3

Občanská
demokratická
strana

29 494

4,05

728 539,00 4,04

0

4

ANO 2011

136 319

18,71 43

728 539,00 18,71

10

5

PATRIOT 2014

9 198

1,26

728 539,00 1,26

0

43

43

Přepočtené
%
Počet
platných
mandátů
hlasů
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6

Hnutí pro Havířov

44 128

6,06

43

728 539,00 6,05

3

7

Úsvit přímé
demokracie

31 953

4,39

43

728 539,00 4,38

0

8

TOP 09

23 248

3,19

43

728 539,00 3,19

0

9

NE Bruselu - Nár.
demokracie

418

0,06

7

118 599,37 0,35

0

10

Zelení Piráti pro
Havířov

24 165

3,32

43

728 539,00 3,31

0

11

Křesť.demokr.unie- 37 244
Čs.str.lid.

5,11

43

728 539,00 5,11

2

12

os HAVÍŘOVÁKVŠEOB. OBČ.
STR.

2 134

0,29

26

440 511,95 0,48

0

13

NEZÁVISLÍ

34 622

4,75

43

728 539,00 4,75

0

12. 10. – Rozhovor s primátorem města
Vítězem voleb se ziskem nejvyššího počtu hlasů od voličů stala ČSSD. Lídr
kandidátky a primátor města Zdeněk Osmanczyk odpověděl na několik otázek
Deníku.
Jak hodnotíte výsledek letošních komunálních voleb?
Výsledek voleb hodnotím pozitivně. Jsme spokojení, protože jsme si udrželi počet
mandátů, jaký jsme měli v zastupitelstvu dosud. Děkuji voličům za zhodnocení
naší práce a činů. Slušnost zvítězila.
Jednáte už o koalici? A co říkáte nováčkovi v zastupitelstvu ANO 2011?
Koaliční jednání ještě neproběhla a o tom, kdo bude v koalici nebo opozici, se
rozhodne až na prvním zasedání zastupitelstva. Blahopřeji ANO 2011, že se do
zastupitelstva dostali. Doufejme, že budou pracovití a důslední jako všichni
ostatní zastupitelé.
V zastupitelstvu teď bude nyní jen pět politických uskupení. Bude to městu
prospěšnější, než když bylo složení pestřejší?
O složení zastupitelstva rozhodli voliči. Myslím, že to bude lepší a věřím, že nové
zastupitelstvo bude odvádět kvalitní práci.

131
Jaké vás čekají blízké a dlouhodobé úkoly?
Pokračujeme v práci pro město. Prvním úkolem je připravit ustavující zasedání
zastupitelstva. Už v pondělí se sejde vedení města, kde budeme řešit běžné úkoly.
Pro nadcházející čtyřleté volební období to jsou samozřejmě cíle z našeho
volebního programu, a to zvyšování zaměstnanosti, zkvalitňování života obyvatel
města, posilování bezpečnosti a podpora mladých rodin.
(Zdroj: Havířovský deník, Libor Běčák)
15. 10. – Prohlášení primátora města Havířov Ing. Zdeňka Osmanczyka
k výsledkům povolebních jednání v Havířově
„Nedůvěryhodnost bývalého koaličního partnera se potvrdila. Nerespektovali vůli

voličů a podvedli je. Po celé čtyři roky byla patrná snaha komunistů pokud možno
nic nedělat a vyhýbat se odpovědnosti. Přesto se ČSSD podařilo "káru" dotáhnout
do vítězného konce i s tímto nákladem. To nepovedené divadlo, které komunisté
sehráli v průběhu posledních dnů, svědčí o tom, že jejich ideologie je založená na
jiných než levicových principech. Po prvním jednání s KSČM v neděli po volbách a cítili jsme povinnost je oslovit jako prvního partnera - jsme souhlasili s jejich
požadavky, že budou mít většinu 6 hlasů v radě města a koalice bude v Havířově
tvořena ČSSD a KSČM bez Hnutí pro Havířov. Žádné další požadavky nevznesli.
Dnes už víme, že nám lhali a podvedli nás, neboť o tom, že s námi do koalice
nepůjdou, jednali s hnutím ANO 2011 už před volbami, a to velmi intenzivně.
Čekali jen na výsledek voleb. Jejich lídr soudruh Bc. Daniel Pawlas, člověk
s pravicovým smýšlením, mě osobně několik měsíců a do poslední chvíle
ubezpečoval, že o jiné alternativě neuvažují a nejednají. Naše vzájemná
komunikace byla pravidelná. Vyjádření soudruha Bujoka o tom, že lidé chtějí
změny, je zakrývání snahy několika ambiciózních komunistů dostat se za každou
cenu k moci. Přitom je zarážející, že v průběhu celých čtyř let KSČM nevyvolala
žádné jednání, na kterém by se řešily zásadní problémy a názorové rozdíly
v koalici. Takže jejich prohlášení o tom, že se distancují od svých
předlistopadových praktik, jsou nepravdivá. Dnes víme, že jsme si před
čtyřmi lety měli do koalice vybrat důvěryhodnější partnery. Bohužel musím
konstatovat, že i lídr hnutí ANO 2011 v Havířově pan Bělica jinak hovořil a jinak
jednal ve věci společného setkání. Já osobně si kladu otázku, zda chci potkávat
lidi s takovým morálním kreditem, jaký předvedli občanům. Nicméně se budeme
dál snažit i svou opoziční rolí přispívat k rozvoji Havířova."
(Zdroj: WEB Havířovský deník 15. 10. 2014, autor redakce, dále 15. 10. České
noviny, zpravodajský server ČTK – Lídr ČSSD v Havířově Osmanczyk: Nová
koalice je podraz na voličích, iDnes.cz – Další zásnuby ANO s KSČM)
15. 10. – Knihovna plná strašidel a pohádkových bytostí
Strašidla, ze kterých chodí mráz po zádech, milé pohádkové bytosti, malé
příšerky ve sklenicích.
To vše čeká na návštěvníky havířovské Městské knihovny v ulici Svornosti. Ke
zhlédnutí je kolem stovky menších či větších pestrobarevných i černobílých
loutek, které svým vzhledem určitě zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Až na
kolekci ve sklenicích, která se nachází v půjčovně pro dospělé, je vše ostatní
umístěno na dětském oddělení, které spolu s Kočovným muzeem strašidel v Plzni
expozici připravila. Výstava potrvá do 13. listopadu. Vstup zdarma.
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16. 10. – Daniel Pawlas za KSČM reagoval na vyjádření primátora

Arogance vedení havířovské ČSSD posílá své zastupitele do opozice
„O výsledku voleb rozhodli stejně v Havířově jako ve všech ostatních městech
a obcích odpovědní voliči, kteří k volbám přišli. A patří jim za to velké
poděkování. Končící primátor Ing. Zdeněk Osmanczyk v povolebním týdnu
používá vůči KSČM silná slova o nedůvěryhodnosti či dokonce podvodu na
voličích v důsledku toho, že havířovská ČSSD pod jeho vedením nezískala takový
mandát, aby mohla ČSSD v Havířově rozhodovat sama. Za hlavní příčinu krachu
povolebních jednání prohlašujeme zvyk hlavních představitelů havířovské ČSSD
jednat z pozice absolutní síly, nátlaku a metod zastrašování. Přehlížení názorů
druhých a přesvědčení o své jedinečnosti dotlačilo havířovské komunisty
k přehodnocení postoje. Povolební urážlivé výroky primátora Ing. Osmanczyka na
adresu havířovské KSČM jsou důkazem jeho despotické politicky nevyzrálé
povahy, bez schopnosti naslouchat a respektovat názory druhých. Havířovská
KSČM byla připravena uzavřít koaliční smlouvu s ČSSD, ale za daného stavu
věcí, bez potřebné sebereflexe bývalého koaličního partnera, toto již nebylo
možné. Po hlubokém uvážení všech okolností jsme se rozhodli uzavřít koalici,
která bude ku prospěchu všech občanů města Havířova, nastolí klidné
a demokratické pracovní prostředí, kde slušnost nebude vnímána jako slabost."
Za havířovské komunisty Bc. Daniel Pawlas, předseda MěV KSČM.
(Zdroj: Webová stránka Karvinského a Havířovského deníku, 20. října 2014)
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16. 10. – Volejbal: Havířov – Příbram
SVK Havířov – Volejbalový klub Příbram 3:2 (20, -18, -16, 24, 15). 1. kolo
základní části extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se ve čtvrtek 16. října
v Havířově.
17. 10. – 103 let Emilie Farné
Úctyhodných 103 let oslavila v pátek 17. října v kruhu svých blízkých paní
Emilie Farna z Havířova.
Narodila se 17. října 1911 v Prostřední Suché v rodině horníka. Vyučila se
švadlenou. Celý život pracovala v krejčířské dílně svého muže. Spolu s ním
vychovala tři děti, dvě dcery a syna, z nichž žije operní zpěvačka Alina
Podskalská Farna. Stále je v dobré fyzické i duševní kondici. Paměť jí výborně
slouží. Problém má s očima a sluchem. Ale s tím se už vyrovnala. Zajímá se
o veškeré dění kolem sebe. Ráda recituje a zpívá, což vždy patřilo k jejím
koníčkům. I při páteční slavnosti s nevídaným elánem zarecitovala úryvek
z Broučků od Jana Karafiáta a rovněž i zazpívala. Nechyběl ani přípitek se
šampaňským. „Ráno vstává mezi desátou a půl jedenáctou hodinou. Sama se

obleče, krátce si pochodí po pokoji a zacvičí si. Při svém věku není v jídle
vybíravá. Jí téměř vše. Po obědě si dá šálek kávy. Na chvíli si v křesle i zdřímne.
Hodně si zavzpomíná. Denně si dá na chuť trochu griotky s čajem, tři karamelové
krovky a tři máslové sušenky. Večeří pouze rohlík s máslem a zapíjí čajem. Spát
chodí pravidelně ve 22 hodin,“ popsala její denní režim dcera. Oslavenkyně má
sedm vnoučat, osmnáct pravnoučat a čtyři prapravnoučata. Bydlí v rodinném
domku. Mezi gratulanty byl také primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk,
evangelický pastor Vladislav Volný, zástupci PZKO a družstva Jednota-Jedność.
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18. 10. – Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
15. kolo 1. hokejové ligy přivedlo na led K&K PNEU Arény poslední tým soutěže
HC Rebel Havlíčkův Brod.
15. kolo, sobota 18. října, 2 198 diváků
AZ Havířov – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
AZ Havířov: Daneček – Valenta, Lenďák, Foltýn, Krisl, Horák, Ostrčil, Bezuška –
Jiránek, Loskot, Fořt – Jakúbek, Šlahař, Klimša – Chmielewski, Pechanec,
Sztefek – Haas
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18. 10. – Volejbal: Karlovarsko – Havířov
VK ČEZ Karlovarsko – SVK Havířov 3:0 (14, 22, 23). 2. kolo základní části
extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 18 října v Karlových Varech.
18. 10. – Přenos z newyorské opery
Přímý přenos z newyorské Metropolitní opery s titulky si zhlédli diváci v kině
Centrum v sobotu 18. října. Na programu byl W. A. Mozart: Le nozze di Figaro
(Figarova svatba) – nová inscenace Levine/Eyre/ Majeski, Petersen, Leonard,
Mattei, Abdrazakov.
19. 10. – Výstava exotického ptactva a kanárů
Od čtvrtka 16. do neděle 19. mohli zájemci ve vymezených prostorách Úřadu
práce zhlédnut kolem 200 ptáků různých velikostí a barev.
K vidění byli ve vitrínách a klecích například kanárci, andulky, velcí papoušci
z Austrálie a Jižní Ameriky, hlasité korely, drobní exoti a mnoho jiných více či
méně známých druhů. Na své si přišli nejen chovatelé a fandové, ale zejména
děti. „Po roční přestávce se nám opět podařilo získat vhodný prostor v budově na

Junácké ulici. Jsem rád, že naši výstavu navštívilo hodně rodin s dětmi. Věřím,
že odcházely spokojeny,“ řekl předseda havířovské Základní organizace Českého
svazu chovatelů Miroslav Skotnica. Jeho slova potvrdili mnozí návštěvníci.

20. 10. – Nová sportovní ubytovna
Správa sportovních a rekreačních zařízení dokončila přestavbu útrob tribuny
fotbalového hřiště v Prostřední Suché.
Vedle hudební zkušebny v suterénu a herny stolního tenisu v přízemí je teď
k dispozici i ubytovna v prvním patře. „Vytvořili jsme skromné, ale nanejvýš

vyhovující ubytování především pro členy sportovních oddílů, kteří přijedou do
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Havířova," vysvětlil ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Václav Wicher. Nákladem zhruba 3 milionů korun vzniklo 11 dvoulůžkových
pokojů, hygienické zázemí, společenská místnost a malá kuchyňka. Zajímavostí je
technické řešení odtoku odpadní vody z umyvadel. „Museli jsme přistoupit

k tomu, že pod každým umyvadlem je čerpadlo, které vodu přečerpá do potrubí
vedeného pod stropem na chodbě. Jinak to bohužel nešlo," dodal Wicher.

20. 10. – Základní škola Gen. Svobody: Úspěch v okresním kole v plavání
Pěkného úspěchu dosáhly dívky ze ZŠ Gen. Svobody v okresním kole v plavání na
karvinském bazéně v pondělí 20. října.
Mladší žákyně ve složení Inés Porubská, Adéla Giecková, Adéla Maciejková, Jana
Lipková, Eliška Janasová, Karolína Káňová, Natálie Priebojová a Tranová se
umístily na krásném druhém místě. Družstvo starších žákyň ve složení Natálie
Cholastová, Veronika Maciejková, Hana Štěbrová, Tereza Gonová, Andrea
Vašíčková, Klára Gryczová, Petra Nawalená, Martina Miluchová se umístilo na
pěkném třetím místě.
22. 10. – 90. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Dodávky tepelné energie – schválení podmínek zadávacího řízení
 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov
 Schválení kroniky města Havířova za rok 2013
25. 10. – Crossfit se v Havířově úspěšně rozvíjí
Ve vzpěračské hale Milana Romana v Havířově se v sobotu 25. října konal
1. ročník závodu Superior 14 Cross Challenge. Zúčastnilo se ho celkem dvacet
dvoučlenných týmů z České republiky a ze Slovenska. Vedle čistě mužských
a ženských nechyběly ani smíšené celky. Soutěžilo se ve vzpírání, v běhu na jeden
kilometr, gymnastice, dále se prováděly cviky namáhající především ruce a břišní
svaly. Havířovskou crossfitovou scénu zastupovali borci Martin Sládeček a Lukáš
Topiarz. Probojovali se do semifinále, což je v silné mezinárodní konkurenci
určitě úspěch. Mezi účastníky byl například i Petr Schlegel z východních Čech,
který patří mezi absolutní českou špičku. „Jsem rád, že vše proběhlo hladce.

Dvacet týmů bylo tak akorát. Mám velkou radost z kladných ohlasů jak od
soutěžících, tak i návštěvníků. S úrovní závodu jsem maximálně spokojen.
Vítězná dvojice byla po všech stránkách vynikající. V hledišti vládla úžasná
atmosféra. Věřím, že jsme v Havířově odstartovali novou sportovní tradici,“
stručně hodnotil trenér a hlavní organizátor víkendového sportovního klání
Michal Mička z pořádající organizace Crossfitness Havířov. Závod s velkým
přehledem moderoval Filip Trojovský.
O medaile se rozdělily následující týmy:
1. místo Bodyworld – Michal Merganič (Brno), Erik Tóth (Bratislava), 2. S14
Colliery Fast team – Lukáš Káňa, Jan Peršín (oba Ostrava), 3. The Zone – Michal
Kozmal, Štefan Pavlík (Slovensko).
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25. 10. – Hokej: Havířov – Kladno
V 17. kole 1. hokejové ligy se v K&K PNEU Aréně postavili proti AZ kladenští
Rytíři. Začátek zápasu byl trochu ospalý, ale po úvodní brance Davida Klimši se
začal hrát výborný hokej, ve kterém byl Havířov lepší než jeho ex-extraligový
soupeř.
17. kolo, sobota 25. října
AZ Havířov – HC Kladno 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Diváci: 2 767
AZ Havířov: Matoušek – Lenďák, Valenta, Krisl, Graca, Bezuška, Repe,
Bahounek – Fořt, Loskot, Jiránek – Tomi, Šlahař, Jakúbek – Haas, Pechanec,
Chmielewski – Klimša, Maruna, Matějek
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25. 10. – Volejbal: Havířov – České Budějovice
SVK Havířov – VK Jihostroj České Budějovice 1:3 (-22, 24, -22, -23). 3. kolo
základní části extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 25. října
v Havířově.
29. 10. – Obrazy s nádechem erotiky
Do 21. listopadu potrvá v hudebním a uměleckém oddělení Městské knihovny
v ulici Svornosti výstava obrazů havířovské výtvarnice Jany Harmanové.
Klokotání, jak malířka a kreslířka nazvala patnáct svých pestrobarevných
abstraktních prací většího formátu, má jemný nádech erotiky. „V kresbě lze

spatřit rytmus života – tlukot srdce. Barevná škála je nesena v duchu
pastelových barev, které mají velký vliv na duševní náladu člověka a jeho
zdravotní stav. Oči potřebují barvy stejně jako světlo. A barvy přitom
nepřijímáme pouze pasivně jako pocit, ale také tvoří a působí na naši mysl.
Nechte svou mysl volně plynout a s barevností pak krásně splynout. Vnímatelně
můžete přistupovat k obrazům kladně nebo chladně. Na vás samotných je, co
v obrazech uvidíte. Moje dílo není jen frivolním hašteřením, ale zamyšlením nad
zdánlivě pudovým pnutím, které je častěji zaměněno s láskou,“ říká
vystavovatelka. Jana Harmanová je mezi jiným absolventkou Filozofické fakulty
Ostravské univerzity oboru dějiny umění a péče o kulturní dědictví.
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29. 10. – Černá kronika: Démon domkářů a chatařů je již za mřížemi
Havířovští kriminalisté úspěšně dokončili vyšetřování případů vloupání do
rodinných domků a dalších objektů.
Zadrženému několikrát soudně trestanému pachateli prokázali celkem 46
vloupání či pokusu vloupání. Jediným cílem tohoto osmadvacetiletého muže bylo
odcizit peníze či věci k okamžitému prodeji. Objekty si v dopoledních či
odpoledních hodinách náhodně vyhlídl při projížďce na jízdním kole. Využíval
otevřené branky směřující na pozemek rodinného domku nebo přímo otevřených,
nezajištěných dveří do domku, rekreačních chat, garáží či kanceláří nebo přelezl
oplocení. V mnoha případech byli nic netušící okradení majitele doma, při
několika pokusech byl naopak vyrušen a z místa utekl, nebo poškození na krádež
přišli až s odstupem času. Škoda, kterou majitelům způsobil, se vyšplhala na
částku přesahující 400 000 korun. Jeho téměř půlroční protizákonné tažení bylo
ukončeno a obviněný v současné době zpytuje své svědomí ve vazební věznici.
31. 10. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 10,5 °C, srážky 41,3 mm, trvání slunečního svitu
112,6 hodin.
LISTOPAD
1. 11. – Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov
SK Volejbal Ústí nad Labem – SVK Havířov 3:2 (28, -24, -22, 16, 13). 4. kolo
základní části extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 1. listopadu v Ústí
nad Labem.
1. 11. – Přenos opery Carmen
Přímý přenos z Metropolitní opery New York kině Centrum se konal v sobotu
1. listopadu. Na programu byl Carmen z dílny režiséra Richarda Eyra. Titulní
roli svůdné cikánky ztvárnila Anita Rachvelishvili, která za ni sklidila nevídaný
úspěch na předních světových jevištích.
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2. 11. – Obrazem: Památka zesnulých, hřbitov na Šumbarku

4. 11. – 91. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Nastoupení náhradníka. Zanikl mandát člena Zastupitelstva města
Havířova paní Ladě Kalandříkové (ANO 2011) a panu Marcelu
Frenštátskému (ANO 2011). Dnem 25. 10. 2014 se stala členkou
Zastupitelstva města Havířova paní Mgr. Iva Georgiu z volební strany
ANO 2011.
5. 11. – Pětiboj všestrannosti za účasti sportovních legend
Havířovským pětibojem všestrannosti ožila ve středu 5. listopadu Městská
sportovní hala v ulici Astronautů.
Mladí sportovci z patnácti základních škol z Havířova a jeho okolí soutěžili v pěti
disciplínách - hod míčem, trojskok, švihadlo, lehy - sedy a dribling. Po urputných
bojích v závodě družstev si medaile a poháry rozdělily mezi sebou havířovské
celky. 1. Základní škola Marušky Kudeříkové, 2. ZŠ Marie Pujmanové, 3. ZŠ
1. máje. Nevšedního sportovního klání, jehož cílem je popularizace sportu mezi
mládeží, se zúčastnily sportovní legendy: trojskokanka Šárka Kašpárková, diskař
Gejza Valent, běžkyně na 400 metrů Taťána Netoličková-Kocembová, sportovní
gymnasta Jiří Tabák, vzpěrač Ota Zaremba a další. Nechyběl ani vynikající
atletický trenér Michal Pogány.
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7. 11. – Zastupitelstvo města Havířova, volební období 2014 až 2018
Česká strana sociálně demokratická – 15 mandátů
Mgr. Jana Feberová, Bc. Radim Hanzel, Mgr. Michaela Horňáková, Ing. Pavol
Jantoš, Vojtěch Kozák, Ivana Kožmínová, Ing. Jiří Martinek, Ing. Zdeněk
Osmanczyk, Miroslav Polak, Eva Radová, Pavel Rapant, Petr Robosz, Ing. Petr
Smrček, Ing. Karel Šlachta, Bc. Alena Zedníková
Komunistická strana Čech a Moravy – 13 mandátů
Soňa Dosedělová, Karel Ďurkáč, Ing. Jaroslav Gongol, PaedDr. Milada Halíková,
Bc. Monika Havlíčková, Ing. Eduard Heczko, Alice Hegyi, JUDr. Štefan Langer,
David Ondráček, Bc. Daniel Pawlas, Mgr. Tomáš Ptáček, Ing. Karel Žák, Janina
Želinská
ANO 2011 – 10 mandátů
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Ing. Ondřej Baránek, Bc. Josef Bělica, Bc. Ivan Bureš, Mgr. Iva Georgiu,
Mgr. Stanislava Gorecká, Peter Hrabčák, Iveta Kočí Palkovská, Róbert
Masarovič, MSc., Bc. Alena Olšoková, Bc. Darja Tomaniecová
Hnutí pro Havířov – 3 mandáty
Ing. Bohuslav Muras, Mgr. Rudolf Šimek, Mgr. Daniel Vachtarčík
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 2 mandáty
Bc. Marek Plawny, Ing. Eva Šillerová
7. 11. – 1. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pátek 7. listopadu v Kulturním domě Radost.
Výběr z projednávaných bodů:
 Stanovení počtu členů Rady města Havířova (RMH)
 Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí
 Volba primátora města
 Volba náměstků primátora města
 Volba ostatních členů RMH
 Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho
nepřítomnosti
 Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního výboru
ZMH
 Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a ostatních členů kontrolního
výboru ZMH
 Nároky členů zastupitelstva
Stanovení počtu členů Rady města
 Zastupitelstvo města stanovilo pro funkční období 2014 až 2018 počet členů
Rady města Havířova na 11 členů
 Zastupitelstvo města stanovilo pro funkční období 2014 až 2018 počet
dlouhodobě uvolněných členů rady města Havířova na 4 členy pro funkce:
- primátor města
- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
- náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- náměstek primátora pro sociální rozvoj
Volba primátora města
 Zastupitelstvo zvolilo do funkce primátora města Bc. Daniela Pawlase

Volba náměstků primátora:
 Ing. Eduard Heczko - náměstek primátora pro ekonomiku a správu
majetku
 Bc. Ivan Bureš - náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
 Mgr. Daniel Vachtarčík - náměstka primátora pro sociální rozvoj
Zastupitelstvo zvolilo další členy Rady města Havířova (radní)
Alice Hegyi
Bc. Josef Bělica
JUDr. Štefan Langer
Bc. Alena Olšoková
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Mgr. Tomáš Ptáček
Róbert Masarovič, MSc.
Peter Hrabčák
Ing. Eduard Heczko bude zastupovat primátora města po dobu jeho
nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátor nevykonává svou funkci.
Zastupitelstvo města zřídilo pro funkční období 2014 – 2018 finanční výbor
v počtu 9 členů. Zvoleni byli:
Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Ivo Tarkowski
Bc. Alena Olšoková
Bc. Darja Tomaniecová
Ing. Miloslav Hanus
David Ondráčka
Ing. Eva Šillerová
Miroslav Polak
Ing. Zdeněk Osmanczyk (předseda)
Zastupitelstvo města zřídilo pro funkční období 2014 – 2018 kontrolní výbor
v počtu 9 členů. Zvoleni byli:
Bc. Marek Plawny (předseda)
Ing. Bohuslava Niemec
Iveta Kočí Palkovská
Mgr. Gustav Dytko
Vladimír Talaga
Mgr. Michaela Horňáková
Pavel Rapant
Ing. Jiří Šebesta
Ing. Karel Žák
Nároky členů Zastupitelstva města Havířova
Zastupitelstvo stanovilo s účinností od 1. ledna 2015 náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není
v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro rok 2015 ve výši 1.400,Kč/1 den výkonu funkce, kterou vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny
a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den
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7. 11. – 1. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
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Pověření k provádění sňatečných obřadů pro funkční období 2014 až 2018
Souhlas s konáním ohňostroje na přelomu roku od 23.59 hodin
Dopravní terminál – změna členů komise (noví členové – Ivan Bureš, Josef
Bělica)
Rada města Havířova pověřuje pro funkční období 2014-2018 prováděním
sňatečných obřadů Bc. Moniku Havlíčkovou, PaedDr. Miladu Halíkovou, Ing. Evu
Šillerovou, Ivanu Kožmínovou, Róberta Masaroviče, MSc., Bc. Alenu Olšokovou.
8. 11. – Farmářské trhy
V roce 2013 odstartovalo město Havířov ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem tradici konání farmářských trhů na náměstí Republiky.
Konaly se každý měsíc vždy v pátek a sobotu. Obdobně tomu bylo i letos, a to v
následujících termínech:
25. 4. prostranství před OD ELAN. Další se uskutečnily již tradičně na náměstí
Republiky ve dnech 26. 4., 16. 5. a 17. 5., 6. 6. a 7. 6., 4. 7. a 5. 7., 25. 7. a 26. 7.,
15. 8. a 16. 8., 12. 9. a 13. 9., 26. 9. a 27.9., 10. 10. a 11. 10., 7. 11. a 8. 11.
U lidí jsou oblíbené, i když sortiment by mohl být pestřejší. Na návštěvnost mělo
většinou vliv počasí.
8. 11. – Volejbal: Havířov – Liberec
SVK Havířov – VK Dukla Liberec 0:3 (-21, -19, -14). 5. kolo základní části
extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 8. listopadu v Havířově.

9. 11. – Bitva o zachování haly havířovského nádraží pokračuje
Nádraží žije, tak pojmenovali akci ve dnech 7. až 9. listopadu představitelé Dolu
architektury, kteří bojují za zachování odbavovací haly havířovského vlakového
nádraží, architekti Lucie Chytilová a Adam Guzdek.
„Tentokrát jsme připravili workshopy pro mateřské školy, přednášku cestovatele

Pavla Kadlece o Afgánistánu, koncert slovenské skupiny Dáša Fon Fľaša a
ostravské kapely Moin moin nebo vystoupení naší rezidentky, básnířky,
hudebnice a performerky Kingy Tóth z Maďarska,“ uvedla Lucie Chytilová.
Maďarce se Havířov líbil. „Už se těším, že snad začátkem příštího roku budu
moci opět navštívit toto hezké město a setkat se s novými přáteli,“ řekla mladá
žena, která je i novinářkou. V neděli se mohli zájemci seznámit s výstupy
z mezinárodního workshopu Ideální Havířov, v rámci kterého studenti
architektury z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska řešili čtyři
z urbanistického pohledu významná místa ve městě, mezi která zařadili vlakové
nádraží, Hlavní třídu, centrum města a Merkur. Snahou architektů je, aby se
s výsledky práce studentů začátkem příštího roku seznámila v Havířově široká
veřejnost. „Jsem ráda, že se nám naše víkendová aktivita vydařila. Zájem byl

velký. Věřím, že jsme opět aspoň troškou přispěli k tomu, aby nádražní hala se
vzácnou mozaikou byla zachována i pro budoucí generace,“ vyjádřila svůj
optimismus Lucie Chytilová.
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10. 11. – Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Havířov
V rámci návštěvy Moravskoslezského kraje v pondělí 10. listopadu odpoledne
zavítal do Havířova prezident České republiky Miloš Zeman.
Jeho první zástavka byla v městské knihovně, kde se setkal s vedením města.
Oficiálně byl požádán o záštitu nad konáním 19. ročníku Setkání hornických
měst a obcí, jehož pořadatelem bude v červnu 2015 statutární město Havířov.
Pak přejel do centra města na setkání s občany. Těch přišlo odhadem více než dva
tisíce a zaplnili poměrně velkou část náměstí Republiky. Prezident připomněl, že
v Havířově byl už asi pětadvacetkrát. Lidé mu potom mohli pokládat otázky.
Prvního tazatele zajímal názor prezidenta na trest smrti. „Byl bych pro zavedení

trestu doživotních nucených prací. Je to větší trest, než jen několik sekund
strachu před popravou," reagoval prezident. Jiné občany zajímal názor na

privatizaci bytů OKD, nedávná cesta do Číny, energetická koncepce nebo
zavedení eura. Mezi občany bylo i několik místních studentů, kteří prezidenta
přivítali jeho vulgárními slovy, jenž nedávno zmínil v rozhlasovém rozhovoru.
Mladíky po chvilce kontaktovaly policistky v civilu, které si s nimi víceméně
povídaly o vhodnosti takových projevů. „Chtěli jsme jen vyjádřit svůj názor.
Kdybychom se dostali k mikrofonu, položili bychom mu několik otázek," řekli
mladíci. Samotný prezident se po položení poslední otázky až podivil, že se ho na
zmíněný rozhlasový rozhovor nikdo nezeptal. „A protože jsem na Ostravsku, kde

lidé mluví od srdce. Řečeno slovy z filmu Věry Chytilové Kurvahošigutntag, já
vám za to ze srdce děkuji," řekl a sklidil potlesk. Pak se prezident podepsal do
pamětní knihy města a dekoroval prapor města Havířova stuhou prezidenta
republiky. Od primátora také převzal malý dar. „Panu prezidentovi jsme darovali

zarámovanou grafiku umělce Pavla Hlavatého, na které je budova dnešního
Kulturního domu Radost, kde byla před devětapadesáti lety Havířovu udělena
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městská práva," přiblížil primátor Daniel Pawlas. Miloš Zeman potom navštívil
havířovskou nemocnici a pekárnu Semag. Tím jeho program v Havířově skončil.

11. 11. – Den válečných veteránů
Den věnovaný památce válečných veteránů si připomněla úzká skupina lidí
v úterý 11. listopadu od 11 hodin u kostela sv. Anny.
Věnce a kytice položili k pamětní desce vojáků padlých za první i druhé světové
války vedoucí představitelé města Havířova, zástupci Československé obce
legionářské, Klubu vojenské historie z Křenovic u Slavkova, Českého svazu
bojovníků za svobodu a dalších organizací. Krátký projev pronesl primátor Daniel
Pawlas. Slavnostnímu aktu byl přítomen i důstojník zahraniční Československé
armády Rudolf Adamus, účastník bojů ve Francii u Dunkerque. „Jsem rád, že se

na nás nezapomíná. Byl jsem tu i minulý rok. Je to i setkání přátel, kteří bojovali
za naši svobodu,“ uvedl třiadevadesátiletý veterán II. světové války. Čestnou

stráž u památníku drželi vojáci Krajského vojenského velitelství v Ostravě
a havířovští Junáci.
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11. 11. – Havířovská železniční stanice získala Cenu naděje
V úterý 11. listopadu byly v pražském Valdštejnském paláci vyhlášeny výsledky
letošního ročníku soutěže Nejkrásnější nádraží.
Ocenění dostala i havířovská železniční stanice. Získala Cenu naděje, kterou
porotci vyjádřili naději v lepší komunikaci s občany s cílem najít shodu na
citlivější podobě dopravního terminálu se zřetelem k památkové hodnotě budovy
nádraží. Soutěž pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, která si klade za
cíl zvelebování obcí a měst.
11. 11. – Volejbal: Zlín – Havířov
Fatra Zlín – SVK Havířov 3:0 (22,11, 18). 6. kolo základní části extraligy. Sezona
2014/2015. Hrálo se v úterý 11. listopadu ve Zlíně.
12. 11. – Hokej: Havířov – Prostějov
Ve 24. kole středu 12. listopadu zavítal na led Havířova nováček z Prostějova.
První třetina byla jasně v režii domácího celku, ale AZ dokázal z velkého tlaku
vytěžit pouze jednobrankové vedení. Hostující tým dokázal utkání zcela zvrátit ve
druhé třetině, kdy celek z Hané vsítil hned tři branky. V závěrečné třetině se
pokoušeli havířovští hráči o srovnání, ale na více než jednobrankový rozdíl se už
nedostali. Prostějov ustál i havířovskou hru bez brankáře a odváží si velmi cenné
tři body.
Počet diváků 2 519
AZ Havířov – HK Jestřábi Prostějov 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)
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Branky domácích: Pechanec, Klimša, Fořt
AZ Havířov: Matoušek – Matějíček, Foltýn, Lenďák, Graca, Repe, Bezuška,
Bahounek – Šedivý, Hlinka, Fořt – Jakúbek, Šlahař, Klimša – Haas, Pechanec
"A", Tomi – Rimmel, Maruna "A", Sztefek "C"

13. 11. – Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
Čepování a servírování piva Radegast Ryze Hořká 12, odpovídání na dotazy
fanoušků, vědomostní soutěž o havířovském hokeji a volná zábava.
To vše si užili v podvečer 13. listopadu hosté Hokejové hospody Šatlava
v Havířově-Podlesí. Pod taktovkou hlavního výčepního Honzy Maruny
a moderátora Radima Sajbota se práce servírek ujali hokejisté Tomáš Fořt,
Jakub Šlahař, Marek Loskot a Vojtěch Tomi. Velkému zájmu se také těšila
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soutěž o hokejové ceny, mezi kterými byly vstupenky na domácí zápasy, šál,
tričko a dres AZ, čepice a další drobnosti.

15. 11. – Krasobruslení: Havířovská růže
Zimní stadion v Havířově v sobotu 15. listopadu patřil krasobruslařům. Na
programu byl 41. ročník Havířovské růže, pořádaný Kraso klubem.
Na ledové ploše předvedlo své umění celkem 88 dětí s výraznou převahou dívek
ze čtrnácti klubů z Moravy a Slezska. Mezi nimi byly také z Havířova, Karviné
a Orlové. Soutěžilo se v 9. kategoriích O pohár Českého krasobruslařského svazu.
Nejpočetnější byla kategorie nejmladší žačky B. O vítězství zápolilo
22 krasobruslařek. Součástí sportovního klání byl i závod přípravky s počtem
23 startujících bez věkového omezení.
Medaile z regionu Karvinska si vybojovali: Žáci A – 1. Jiří Nesvadba (KK
Havířov), 2. Marek Hanzlík (SKK Karviná). Žačky A – 1. Markéta Sobotíková
(KK Orlová), 2. Klára Kaláčová (SKK Karviná). Mladší žačky B – 1. Lucie
Motyková (KK Orlová), 3. Ester Poprocká (KK Orlová). Mladší žačky A – 2.
Sabina Večeřová (KK Orlová), 3. Jitka Čurillová (KK Havířov). Nováčci chlapci
A – 2. Damian Malczyk (SKK Karviná).
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19. 11. – 2. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Nákup notebooku pro členy Rady a Zastupitelstva města v roce 2014
20. 11. – Tajemství světa animovaného filmu
Populární seriálové postavičky Pat a Mat, králíci Bob a Bobek z kresleného
večerníčku, oblíbená dětská pohádka Kocourek Modroočko, neposedný míček
Flíček a další známé filmové hrdiny představuje nevšední výstava zahájená
20. listopadu v havířovské výstavní síni Musaion Muzea Těšínska.
Bohatá prezentace umožní také nahlédnout pod pokličku pracné výroby
animovaných a loutkových filmů, které se zrodily ve zlínských filmových
ateliérech. Ke všem exponátům je i výstižný písemný výklad. „Výstavu rovněž

doprovází „nářadí,“ bez kterého bychom jen stěží našim oblíbeným postavičkám
dali prostor zažít spoustu vtipných příběhů a dobrodružství. Věřím, že naše
expozice zaujme nejen děti, ale i návštěvníky bez ohledu na věk,“ říká autorka
scénáře Michaela Gawlasová z Muzea Těšínska. Filmové rekvizity zapůjčila
společnost Ateliéry Bonton Zlín. Výstava potrvá do 29. března 2015.
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21. 11. – Módní přehlídka v OD Elan
V pátek odpoledne 21. listopadu se na prvním poschodí OD Elan za velkého
diváckého zájmu konala módní přehlídka. Modelky tvořily ženy z řad vybraných
zákaznic i prodavaček. K vidění byla pestrá paleta oblečení napříč generacemi.

22. 11. – Národní potravinová sbírka Armády spásy
Získat co nejvíce trvanlivých potravin a zároveň poukázat na realitu, že lidí
v tísni přibývá. Tak by se dala stručně charakterizovat Národní potravinová
sbírka v České republice v sobotu 22. listopadu.
Organizátorské role v havířovském obchodním centru Globus se ujala místní
organizace Armády spásy za vydatné pomoci dobrovolníků. Připravené nákupní
vozíky se po celý den průběžně naplňovaly zejména moukou, cukrem, rýží,
piškoty, konzervami, těstovinami, sladkostmi, čajem, polévkami v sáčku,
trvanlivým mlékem a dalšími poživatinami. Ve vozících se objevily i adventní
kalendáře. Každá darovaná položka se písemně podchytí. Zájem dárců předčil
všechna očekávání. „Myslím si, že je dnes dost lidí, kteří tento druh potravin
potřebují více než já. Je to velmi dobře promyšlená a užitečná akce,“ svěřila se
Lenka Bajuszová z Albrechtic. Její názor sdílela řada dalších osob. Občas se
u sběrného místa zastavili i zvědavci, kteří si mysleli, že se něco rozdává.
„S průběhem sbírky jsem maximálně spokojen. Již kolem desáté hodiny jsme měli

kolem 250 kilogramů velmi užitečných potravin. Všem dárcům patří obrovský
dík,“ uvedl za organizační tým ředitel Azylového domu a noclehárny pro muže

Ladislav Solana. Výsledek byl 1 356 kilogramů potravin. Pro zajímavost minulý
rok to bylo 533 kg. Vše, co se nastřádalo, poputuje do havířovských zařízení
Armády spásy.
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22. 11. – Koncertní sbor Permoník v kostele sv. Anny
Duchovní hudba ovládla v sobotu 22. listopadu v podvečer zcela zaplněný kostel
sv. Anny.
Po krátkém úvodním slově místního faráře Marcela Krajzla začal hodinu a půl
dlouhý program plný nádherných melodií. Pod taktovkou sbormistryně Evy
Šeinerové vystoupil světoznámý koncertní sbor Permoník z Karviné. Vítězslav
Soukup zase dirigoval havířovský ženský pěvecký sbor Canticorum. Jiří Soukup
student Akademie muzických umění Praha zahrál na trubku a Václav Stoklasa
z Církevní konzervatoře Opava na varhany. „Je to náš letošní první adventní

koncert. Zpívalo se nám výborně. Publikum bylo vynikající. Budeme na něho
vzpomínat. Děkujeme za pozvání sboru Canticorum a gratulujeme jim ke
skvělému výkonu,“ chválila Eva Šeinerová. Krásný hudební podvečer byl
zakončen společným vystoupením obou pěveckých těles skladbou Laudate Deum.
Tleskalo se ve stoje. Programem již tradičně provázela Alena Nečasová.
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22. 11. – Volejbal: Havířov – Praha
SVK Havířov – Volley Team ČZU Praha 3:2 (16, 24, -20, -19, 14). 7. kolo základní
části extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 22. listopadu v Havířově.
23. 11. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 23. listopadu 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Natalia Burová, Nela
Kožichová, Magdaléna Rudzká a Agáta Nečasová.

Natalia Burová

Magdaléna Rudzká

Nela Kožichová

Agáta Nečasová

26. 11. – Havířov v květech získal ocenění
Květinová slavnost byla obnovena 20. června 2009 a od té doby se koná
každoročně. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská komora
Moravskoslezského kraje teď město za pořádání akce ocenily.
Náměstek havířovského primátora Eduard Heczko převzal ve středu
26. listopadu večer ocenění udělené v kategorii Úspěšná akce. „Poděkování

formou tohoto ocenění patří všem, kteří se na organizaci akce podílejí. Počínaje
účastníky průvodu, floristy z České republiky i Slovenska a konče v neposlední
řadě organizátory, kterými jsou město Havířov a jeho Městské kulturní
středisko," uvedl náměstek Heczko.
26. 11. – Obrazy M. M. Čechové a šperky Soni Čechové
V Oddělení hudby a umění Městské knihovny v Havířově byla ve středu
26. listopadu vernisáží zahájena výstava obrazů havířovské malířky Maří
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Magdaleny Čechové. Současně Soňa Čechová představila šperky dřevěné,
plstěné, skleněné, keramické a s polodrahokamy. Výstava potrvá do 2. ledna
2015.
26. 11. – 3. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Rozpočet města Havířova na rok 2015
 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015
 Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2014
 Žádost o souhlas s názvem nové železniční zastávky (Havířov střed)
 Parkovací dům Havířov – rozhodnutí o vhodnosti koncepce řešení
 Návrh opatření na snížení dopravních přestupků
 Komise Rady na období 2014 – 2018
 Úkoly ředitelům příspěvkových organizací
Rada města z ř i z u j e ve funkčním období 2014 – 2018 tyto komise s počty členů
včetně předsedy: Komise pro bezpečnost silničního provozu – 9 členů, Komise
bytová – 9 členů, Komise energetická – 9 členů, Komise kulturní
a letopisecká – 9 členů, Komise pro občanské záležitosti – 9 členů, Komise
protidrogová a prevence kriminality – 9 členů, Komise pro regionální spolupráci
a partnerské vztahy – 9 členů, Komise rozvojová – 15 členů (z toho 6 předsedů
občanských komisí Rady města Havířova), Komise sociální a zdravotní – 9 členů,
Komise sportovní – 9 členů, Komise školská – 9 členů, Komise životního prostředí
– 9 členů.
Dále zřídila následující občanské komise: Havířov–Bludovice, Havířov–Dolní
Datyně, Havířov–Dolní Suchá, Havířov–Prostřední Suchá, Havířov–Šumbark,
Havířov–Životice.
28. 11. – Sálová kopaná: Memoriál Martina Pekary
Dne 28. listopadu se konal v Městské sportovní hale 17. ročník turnaje v sálové
kopané Memoriál Martina Pekary. Zúčastnila se ho družstva městské policie
a Policie České republiky: MP Havířov, OO PČR 1, OO PČR 3, SKPaV Havířov
a Straž Miejska Jastrzebie Zdrój. Letošním vítězem se stalo družstvo OO PČR1,
které si převzalo putovní pohár, na 2. místě se umístila MP Havířov a na 3. místě
družstvo SKPaV Havířov.
29. 11. – Hokej: Havířov – Šumperk
V rámci 29. kola 1. hokejové ligy přijel 29. listopadu do Havířova celek Salith
Šumperk. Hosté hráli bez šesti hráčů základní sestavy, čehož dokázal domácí
celek dokonale využít. Po vyrovnané první třetině došlo ke zlomu v rozmezí 30. až
34. minuty, kdy AZ nastřílel svému soupeři hned tři branky. Šumperku se ještě
podařilo snížit na rozdíl dvou branek, ale to bylo vše. Havířovští navýšili vedení
a na výhře AZ už nic nezměnila ani kosmetická úprava výsledku na konečných
6:3. Domácí hokejisté si připsali třetí výhru v řadě, kterou budou chtít potvrdit
v pondělí 1. prosince na Kladně.
AZ Havířov – Salith Šumperk 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
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29. 11. – Volejbal: Odolena Voda – Havířov
AERO Odolena Voda – SVK Havířov 3:1 (19, 19, -23, 14). 8. kolo základní části
extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 29. listopadu v Odoleně Vodě.
30. 11. – Listopadové výstavy
V galeriích a výstavních síních probíhaly v listopadu tyto výstavy:
Kulturní dům Leoše Janáčka – Bienále fantazie, výstava prací z mezinárodní
dětské soutěže na téma Srdce.
Galerie Kulturního domu Radost – Štětcem a mačetou, reprodukce obrazů
z venezuelské Amazonie českého malíře a biologa Jana Dungela, dále Jeskyně
Křišťálové oči, fotografie českého speleologa Marka Audyho.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče – Figura oasis parkem,
olejomalby ostravské výtvarnice Ivety Filipczykové.
Galerie v kině Centrum – Václav Sluka, fotografie, průřez tvorbou k 75.
narozeninám.
Hudební oddělení Městské knihovny v Havířově, ulice Svornosti – výstava obrazů
Jany Harmanové pod názvem Klokotání.
30. 11. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 6,9 °C, srážky 31,0 mm, trvání slunečního svitu
64,2 hodin.
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PROSINEC
1. 12. – Katalog sociálních služeb
Odbor sociálních věcí havířovského magistrátu vydal Katalog sociálních služeb
a souvisejících aktivit ve městě Havířově. Šestnáctistránkové dílo obsahuje
informace o poskytování sociálních službách a souvisejících aktivitách pro
konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Materiál je dílčím výstupem
Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2014 až 2017.
3. 12. – 4. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Zelené trasy a.s. – postup v insolvenčním řízení
 Jmenování členů komisí RMH
3. 12. – Výstava: Vánoce s betlémy
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 3. prosince slavnostně zahájena
tradiční výstava betlémů. Čtrnáctý ročník, stejně jako předcházející, je
pestrobarevný, zajímavý a také poučný.
Mezi letošními exponáty má výrazné zastoupení hornictví. Dále jsou to klasické
české betlémy z papíru, dřeva, keramiky, krajky, kovu i z jiných materiálů.
Rovněž bohatá je kolekce reklamní od roku 1920. Návštěvníci mohou kupříkladu
obdivovat betlém Šroubkový a matičkový z Žofie od Jana Vincence z Havířova,
Kladenský hornický Františka Müllera, Velký vánoční Karla Chovance
z Rožnova pod Radhoštěm, Příbramský od Jana Čáka, S hornickou kapelou Pavla
Mervarta z Havířova, Perníkový Elišky Svatoňové z Havířova, Betlém Stanislava
Gorného z Frýdku-Místku, Králův betlém Ladislava Krále z Ostravy, nebo
Valašský Ivany Ryškové z Trojanovic. Ani tentokrát nechybí betlém Orientální.
Určitě upoutají i pestré dekorace. Autorka výstavy Marta Halfarová, členka
Českého sdružení přátel betlémů představuje ze své tvorby díla z papíru a kolekci
pohlednic. „Je to velmi hezké a zajímavé. Výstava navozuje krásnou vánoční

atmosféru. Dát dohromady takový počet betlémů určitě není jednoduché. Moc se
mi také líbí obraz Ostravské madony,“ uvedl na vernisáži Jan Kotula z Havířova.
Výstava potrvá do 30. prosince.
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4. 12. – Ocenění osobností společenského života
Od založení Havířova uplynulo 4. prosince již 59 let. Stalo se hezkou tradicí, že
při příležitosti narozeninových oslav řada obětavých, aktivních, šikovných
a talentovaných lidí od školáků až po seniory obdrží na slavnostním shromáždění
ocenění statutárního města.
Tak tomu bylo i letos. V Kulturním domě Leoše Janáčka byly ve čtvrtek
4. prosince vyznamenány osobnosti v oblasti sociální, kulturní, volnočasových
aktivit a sportu. Dále byla udělena Cena města Havířova, která je nevyšším
společenským uznáním havířovského občana. Nominaci schválilo ještě bývalé
zastupitelstvo na svém jednání v září. Ceny předával primátor města Havířova
Daniel Pawlas spolu se svými náměstky. Přítomna byla také senátorka Emilie
Třísková. Slavnostní podvečer doprovázel hodnotný kulturní program. Vystoupila
kapela Inflagranti, taneční skupina Moving Lights a zazpíval Roman Vojtek. Na
závěr si publikum mohlo vychutnat půlhodinový koncert dívčího elektrického
smyčcového tria Inflagranti a rockového zpěváka Josefa Vojtka. Moderovali
Kateřina Steinerová a Roman Vojtek. Ocenění byli postupně představováni na
velkoplošné videoprojekci.
Ocenění jednotlivci a kolektivy:
Osobnost a kolektiv v sociální oblasti: Vilém Uher a Petra Pospíšilová –
dlouhodobé zkvalitňování využití volného času havířovských seniorů
Samospráva Městského klubu seniorů – dlouhodobá dobrovolnická činnost
v oblasti volnočasových aktivit seniorů
Osobnost kultury: Irena Hajzlerová – dlouhodobý přínos k zachování historie
našeho regionu pro budoucí generace, Jaroslav Čihař – dlouhodobé působení
v oblasti historie našeho regionu, literární činnost, návrh a realizace výstavních
projektů
Talent: Eliška Bílková – příkladná reprezentace města
Osobnost volnočasové aktivity: Zdeněk Mikyska – dlouholetá kvalitní práce
s mládeží, organizace a podíl na projektech ochrany druhové rozmanitosti
v přírodní památce Meandry řeky Lučiny, Jiří Vavřík – dlouholetá, obětavá práce
s mládeží v oblasti poznávání a ochrany přírody, ekologické osvěty a včelařství
Sportovec roku: žák Radek Dvořák (aerobik), žáci Sportovního klubu stolního
tenisu Baník Havířov, dorostenec Jan Vácha (atletika), dorostenecké družstvo
Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, junior David Mirga (vzpírání),
juniorské družstvo Maniak aerobik Havířov, Pavel Maslák (atletika), družstvo
hokejistů HC Havířov 2010, handicapovaný sportovec Jiří Svojanovský (boccia) –
všichni za příkladnou reprezentaci Havířova.

159
Trenér vzpírání Jaroslav Pešat – za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti,
Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu Adolf Cienciala (vzpírání) – dlouholetý
přínos městu ve sportovní oblasti
Cena města Havířova
Pro rok 2014 byla udělena Editě Chwistkové za celoživotní přínos v kulturní
oblasti ve prospěch dětí a mládeže a vynikající reprezentaci města Havířova na
národní i mezinárodní úrovni. Stála u zrodu skupiny mažoretek Variace.
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6. 12. – Volejbal: Havířov – Brno
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SVK Havířov – Volejbal Brno, a.s. 0:3 (-13, -22, -16). 9. kolo základní části
extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 6. prosince v Havířově.
7. 12. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku v neděli 7. prosince 2014 v doprovodu rodičů
a blízkých byli zapsáni do pamětní knihy města Havířova Vítězslav Vicher
a Radoslav Gloc,

Vítězslav Vicher

Radoslav Gloc

7. 12. – Mikulášská nadílka
Rozesmáté dětské tváře, trochu strachu z dovádějícího čerta, radost z dárků od
Mikuláše a vtipné a veselé divadelní představení. To vše patřilo k Mikulášské
nadílce s pohádkou v neděli 7. prosince ve zcela zaplněném loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče.
V prvním dějství vydařeného odpoledne děti v hledišti rozesmálo třinecké divadlo
Kaňka s pohádkou Jak myšáci psali dopis Ježíškovi. Ve druhém dějství se již
naplno rozjelo pod přísným, ale laskavým a spravedlivým dohledem Mikuláše
a za pomoci neposedného pekelníka rozdávání dárků uložených pod krásně
ozdobeným vánočním stromečkem. Děti to úžasně prožívaly. Děvčátka a chlapci,
kteří občas doma neposlouchali, museli Mikulášovi slíbit, že se to už nestane.
„Moc se nám to líbilo. Jsme naprosto spokojeni. Divadelníci byli skvělí. Čert
dovedl nahnat opravdickou hrůzu. Děti z dárečků měly radost,“ řekla maminka
malého Patrika a Richarda, Barbora Dohnanská. Pořadatelem akce bylo Městské
kulturní středisko v Havířově.
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7. 12. – Havířovští karatisté excelovali na MČR
Po náročném celoročním nominačním maratónu se nejlepší čeští karatisté z řad
mládeže zúčastnili 7. prosince v Českých Budějovicích republikového
šampionátu.
Konkurence byla značná. Na jih Čech se sjelo pět stovek mládežníků z 61 klubů.
Havířovští závodníci SKK Budo Havířov a TJ Start Havířov potvrdili status
nejúspěšnějšího klubu na Moravě a získali sedm hodnotných medailí – jednu
zlatou, tři stříbrné a tři bronzové. Všechny v kumite (zápas), na který se
Havířované specializují.
Bojovnými výkony a stoprocentním soustředěním došli čtyři havířovští závodníci
do finálových bojů. „Každý z našich finalistů musel absolvovat několik těžkých

zápasů, než postoupil do finále. Nestačilo zvládnout jeden nebo dva zápasy, jako
tomu někdy bývá v jiných sportech," správně upozornil trenér Marek Franta.

Nejlépe zvládl turnaj Samson Grigorjan v kategorii juniorů do 61 kg, který se
potkal ve finále s klubovým kolegou Karlem Pinkasem, který předváděl po celý
turnaj nádherné výkony a dokázal porazit za sebou hned dva české mistry a
účastníky vrcholných evropských a světových akcí. Ve finále ale prohrál. Zkušený
Grigorjan se po několika stříbrných medailích z předešlých šampionátů konečně
dočkal vytouženého zlata. Výborným výkonem si navíc oba borci řekli
o reprezentační post. Skvělé představení rozpoutali ve svých finálových zápasech
i Radek Macurák a Petr Navrátil. Oba po nerozhodném stavu prohráli až na
praporky (pomocné hlasování), za své výkony zaslouží absolutorium a tituly
českých vicemistrů jsou jistě cenné. „Nádherné výkony ale předváděli i naši

bronzoví medailisté v žákovských kategoriích. Jak Barča Baloghová, tak Daniel
Nguyen i nováček závodního týmu Filip Chmelíček zvládli celé mistrovství na
jedničku," chválil Franta, který poděkoval i ostatním havířovským závodníkům,
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kteří na medaile nedosáhli, ale obsadili několik nepopulárních bramborových
pozic.
9. 12. – Novinářská kachna
Každoroční přátelské posezení vedení města se zástupci médií se konalo v úterý
9. prosince v restauraci Nelli.
Město zastupoval primátor Daniel Pawlas, náměstci primátora Bc. Ivan Bureš,
Mgr. Daniel Vachtarčík a tajemník radnice Ing. Milan Menšík. Z médií byli
přítomni Libor Běčák (Havířovský deník), Bára Kelnerová (Polar, redakce
Havířov), Jiří Velička (videokronikář města), Josef Pintér (kronikář města), Josef
Talaš (fotograf města) a další.
10. 12. – Chodník pro pěší z Bludovického kopce do Těrlicka
Od počátku září trvající výstavba skoro 900 metrů dlouhého levostranného
chodníku skončila v první dekádě prosince a chodník slouží veřejnosti.
Výstavba probíhala v Havířově i sousedním Těrlicku současně za plné uzavírky
silnice první třídy, kudy projížděly jen autobusy a dopravní obsluha. Součástí
stavby chodníku bylo i vybudování dešťové kanalizace, přeložka a ochrana kabelů
a v Těrlicku proběhla i přeložka veřejného osvětlení. Projekt v hodnotě
17 milionů korun byl zrealizován za cca 12,6 milionu korun a je spolufinancován
z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Havířovská část
stavby 300 metrů chodníku stála 4,399 milionu, jeho zbývající část v Těrlicku
přišla na 8,102 miliony. Část stavby na území sousední obce je spolufinancována
ze státního fondu dopravní infrastruktury.
10. 12. – Předvánoční polévka od Armády spásy
Zástupci Armády spásy a náměstek primátora Daniel Vachtarčík rozlévali lidem
hrachovou polévku a podávali dva druhy klobásy. Akce se konala na náměstí
Republiky ve středu 10. prosince.
Zájemci jak polévku tak i klobásy jen chválili. Zatímco loni vařil přímo primátor
Zdeněk Osmanczyk svou kyselici, letos vše připravili v kuchyni jednoho ze
středisek Armády spásy v Ostravě. „Je to už tradiční akce, kdy v tento
předvánoční čas na náměstí pořádáme koncert našich dětí a rozléváme polévku ,"
řekla za Armádu spásy Blanka Wlosoková. Akci zpěvem doprovodily děti
z Komunitního centra AS na Šumbarku.
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10. 12. – Česko zpívá koledy
Náměstí Republiky se 10. prosince vpodvečer zaplnili muži, ženy a děti.
Úderem 18. hodiny se začaly zpívat koledy, a to stejně jako loni za doprovodu
pěveckého souboru Canticorum a kapely Stanleys Dixie Street Bandu. Ta po
odzpívání koled pokračovala ve svém koncertu. Lidem se společné zpívání líbilo.
„Byly jsme tady celý kolektiv účetních. Bylo to moc krásné. Už se těšíme na příští
rok. Určitě si přijdeme opět zazpívat," chválila Evička Jochmanová z Václavovic.
„Akce se mi velice líbí. Věřím, že se z ní stane trvalá tradice. Ani letos mě

atmosféra nezklamala. Bylo to úžasné a jsem nadšen, kolik lidí se na náměstí
sešlo," řekl Bohumír Zajíc z Těrlicka. „Loni jsem zpívání promeškala, proto jsem
si to letos chtěla vynahradit. Bylo to moc krásné a určitě se sem budu ráda
vracet," slibovala Marie Šlachtová z Havířova.
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13. 12. – Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
VK Karbo Benátky nad Jizerou – SVK Havířov 3:0 (18, 15, 18). 10. kolo základní
části extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 13. prosince v Benátkách
nad Jizerou.
15. 12. – Vyhlášení atleta roku 2014
Atletický oddíl Slavia Havířov slavnostně vyhlásil nejlepšího havířovského atleta
a trenéra pro rok 2014. Suverénním vítězem ankety o nejlepšího atleta se stal
Lukáš Ožana, svěřenec Jana Poláška.
Atlet roku 2014 – 1. Lukáš Ožana 91 bodů, 2. Petra Klementová 71, 3. Jakub
Zecha 51, 4. Matěj Linhart 38, 5. Miroslav Čada 18, 6. Tomáš Chmelík 9, 7. Jan
Polášek 7, 8. Vít Polášek 5, 9. Rostislav Kyzlink 4, 10.-11. Jiří Korejz, Lukáš
Mizerák 2, 12.-13. Filip Bartoš, Richard Chmelík 1 bod.
Trenér roku 2014 – 1. Jan Polášek 55 bodů, 2. Ladislav Všolák 25,5. 3. Eva
Všoláková 19,5. 4. Richard Chmelík 19,5. 5. Jakub Zecha 1,0 bod.
15. 12. – Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015
Zastupitelé na svém zasedání v pondělí 15. prosince schválili, že příjmy rozpočtu
na rok 2015 budou o 113 milionů vyšší než výdaje.
„Při sestavování rozpočtu na příští rok jsme vycházeli z rozpočtového výhledu

schváleného zastupiteli letos v červnu. Tehdy jsme deklarovali, že rozpočty let
2015 a 2016 musejí být konsolidační a tím také připravené na nové dotační
období Evropské unie,“ vysvětlil náměstek pro ekonomiku a správu majetku
Eduard Heczko. Podle něj rozpočet zaručuje, že bude zajištěn chod města zejména
v oblasti komunálních služeb, dopravy a údržby minimálně na takové úrovni jako
letos. Celkové příjmy rozpočtu na rok 2015 ve výši cca 1,2 miliardy korun
nepočítají například s příjmy z dividend městských společností, s navýšením
jakýchkoli městských poplatků, jízdného MHD, což rovněž ani není v programu
vedení města.
Výdaje rozpočtu na rok 2015 ve výši 1,1 miliardy korun směřují k zajištění chodu
města (služby, údržba), poměrně výrazným způsobem ale omezuje investice, což
kritizovali opoziční zastupitelé z ČSSD podobně jako skutečnost, že si město
nechce vzít další úvěry. „Stopadesátimilionové investice jsou určeny na dokončení

již započatých akcí ve městě - kanalizaci a regeneraci sídliště Za Teslou, a také
na zahájení nových akcí jakými jsou výstavba dopravního hřiště nebo cyklostezky
na Žermanickou přehradu," vyjmenoval náměstek Heczko. Doplnil, že město

musí ve financování počítat také se splátkami úvěrů ve výši cca 140 milionů
korun. „Novým úvěrům se nebráníme, ale teprve po konsolidaci městské

pokladny. Zatím také nejsou připraveny dotační tituly Evropské unie, o které
bychom chtěli žádat," vysvětlil.

Výdajová část rozpočtu má samozřejmě dotace do oblasti sportu, kultury, školství
nebo sociální sféry, kam míří celkem 32,7 milionů korun. „Peníze budou
poskytovány na základě žádostí jednotlivých subjektů ve zmíněných oblastech ,"
uzavřel Heczko.
15. 12. – Rozpočet města Havířova na rok 2015
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015
Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 544 075,00 tis. Kč z toho:
tř. 1 – daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč
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tř. 2 – nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč
tř. 3 – kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč
tř. 4 – přijaté transfery 620 541,00 tis. Kč
Výdaje celkem (a/ + b/) 1 430 883,00 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 155 180,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč
odbor školství a kultury 35 293,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč
odbor organizační 209 000,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč
odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč
odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 73 000,00 tis. Kč
odbor ekonomický 381 562,00 tis. Kč
oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč
kancelář primátora 13 000,00 tis. Kč
b/ příspěvky a dotace organizacím 275 703,00 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč
MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského) 870,00 tis. Kč
MŠ ČSA 834,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč
MŠ Mládí 965,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč
MŠ Okružní 720,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč
MŠ Přímá 930,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč
MŠ Radniční 790,00 tis. Kč
MŠ Resslova 650,00 tis. Kč
MŠ Sukova 730,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč
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ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 090,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč
SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
11 715,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 188,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč
Financování celkem - 113 192,00 tis. Kč
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
-144 384,00 tis. Kč
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +31 192,00 tis. Kč
17. 12. – 5. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Zpráva o změně ceny tepla pro rok 2015
 Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2015
 Cena za stočné na rok 2015
Rada doporučuje představenstvu Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
schválit kalkulovanou průměrnou cenu tepelné energie pro rok 2015 s nárůstem
o 0,5 % oproti kalkulované ceně roku 2014.
17. 12. – Projekt modernizace vlakového nádraží byl zastaven
Radní města Havířova ve středu 17. prosince rozhodli, že ukončí projekt stavby
dopravního terminálu, který město připravovalo společně s Českými
drahami (ČD).
Radnice nechtěla podstupovat riziko, že nesplní podmínky k vyplacení dotace.
„Město se rozhodlo odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace, protože nejsme

schopni splnit v plné výši podmínky, které nám dal poskytovatel dotace. Jde
zejména o termín dostavby do konce roku 2015," potvrdil vedoucí odboru
investic havířovského magistrátu Radoslav Basel. Stavba byla těsně před
zahájením. České dráhy právě dokončovaly výběr stavební firmy, který byl nyní
ukončen. Termíny však byly neúprosné. „Pokud bychom nestihli projekt

profinancovat do konce roku 2015, další náklady bychom museli platit ze svého.
Pokud by se nezprovoznil areál terminálu do poloviny roku 2016, museli bychom
dokonce vracet celou dotaci," dodal Basel. Oba investoři se podělí o dosud
vynaložené investice. Ty činí zhruba čtyři miliony korun.
17. 12. – Informační tabule o odjezdech autobusů
Informace se zobrazují podle jízdního řádu, v budoucnu by však měly reagovat na
aktuální situaci a zobrazovat i zpoždění. Zatím jsou umístěny na dvou místech,

168
a to ve zkušebním provozu. V prostoru autobusových zastávek Havířov-Město
radnice a na druhé straně před Kulturním domem Petra Bezruče. Jsou obdobou
informačních tabulí ze železničních stanic. Realizátorem je společnost ODIS.
18. 12 – Trenér české fotbalové reprezentace v Havířově
Pavel Vrba ve čtvrtek 18. prosince navštívil Havířov.
Nejdříve se setkal na radnici s primátorem Danielem Pawlasem a předsedou
Městského fotbalového klubu Bronislavem Šimšou a mluvili o podpoře místního
fotbalu. Pak zamířili do Dětského domova na besedu. „Já jsem v Havířově žil

28 let. Mám tady spoustu známých. Za havířovské Indiány jsem hrál jako
dorostenec. Kvůli zranění kolena jsem s aktivním fotbalem skončil a začal se
věnovat trénování. Úspěchy jsme slavili v ostravském Baníku nebo plzeňské
Viktorce. Teď čekáme, jak dopadne naše tažení s národním týmem," řekl Pavel
Vrba, když odpovídal na dotazy dětí.

18. 12 – Změna ve vedení Městské realitní agentury
Radní města Havířova odvolali 17. prosince stávající členy orgánů obchodních
společností a zvolili nové členy společností s ručením omezeným Zámek
a Městská realitní agentura a akciových společností Havířovská teplárenská
a Technické služby Havířov. Jednatelé Městské realitní agentury (MRA) dne
18. prosince odvolali stávajícího ředitele MRA Petra Sztulu.
19. 12 – Miss Karkulka je z Havířova
V prostorách ústředí havířovské Městské knihovny se v pátek večer 19. prosince
uskutečnil XXV. ročník soutěže o nejvtipnější a nejšikovnější středoškolačku
Karvinska – Miss Karkulka.
Publiku se představila děvčata: Michaela Kašubová (Střední průmyslová škola
stavební, Havířov), Veronika Jurkovská (Střední škola Havířov-Prostřední
Suchá), Jana Salamonová (Střední škola Havířov-Prostřední Suchá), Libuše
Křížová (SOŠ managementu a práva, Karviná), Barbora Kalcovská (Gymnázium
Komenského, Havířov), Hedvika Bučková (Gymnázium a Obchodní akademie,
Orlová), Veronika Menšíková (Střední umělecká škola, Ostrava) a Tereza
Navrátilová (Gymnázium Františka Živného, Bohumín). Porota hodnotila
promenádu ve večerních šatech, představení vybraných knih, rozhovor se
spisovatelem a snahu o co nejlepší zabalení knihy. Nakonec se Miss Karkulkou
2014 stala Michaela Kašubová. První vicemiss je patnáctiletá Tereza
Navrátilová. Titul druhé vicemiss získala Libuše Křížová, které dále patří
ocenění Miss foto, Miss internet a Miss Karkulka publikum. Během večera
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zazpívali Jirka Koběrský a Kateřina Piechaczková. „Jsem moc rád, že jsme letos

Karkulku umístili do prostředí městské knihovny. Byla zde báječná atmosféra a
blízký kontakt s diváky i porotou. Soutěžící děvčata jako pokaždé i tentokrát byla
vynikající,“ pochvaloval si moderátor a hlavní organizátor soutěže Jirka Jekl.

19. 12 – Černá kronika: Falešní policisté zadrženi
Havířovští kriminalisté odhalili dva muže, kteří se vydávali za policisty
a zneužívali důvěřivosti seniorů.
Muži z Ostravy, sourozenci ve věku 36 a 38 let, v několika případech předstírali
příslušnost k policii, čehož využívali k tomu, aby se poškozeným dostali do obydlí,
odkud jim odcizili různé věci a finanční hotovost. Skutky, které jsou jim kladeny
za vinu, páchali ve městech Zlín, Havířov-Podlesí, Frýdek-Místek a HavířovMěsto. Kriminalisté na případech pracovali několik měsíců, operativní
i administrativní práce byla velice náročná, přinesla však kladné výsledky.
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Policejní komisař mužům sdělil obvinění z přečinu krádeže, porušování domovní
svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Oba muži jsou stíháni vazebně.

20. 12. – Volejbal: Havířov – Ostrava
SVK Havířov – VK Ostrava 2:3 (23, -19, 20, -18, -9). 11. kolo základní části
extraligy. Sezona 2014/2015. Hrálo se v sobotu 20. prosince v Havířově.
20. 12. – Hokej: Prostějov – Havířov
Po dvou třetinách svítilo na ukazateli stavu skóre 3:0, hra AZ byla ale neslaná
nemastná. To jen umocnilo frustraci přítomných havířovských diváků, kteří
zasypali led různými předměty, z nichž část tvořily dělbuchy. Pro jejich
pyrotechnické představení neměli uznání policejní těžkooděnci, kteří následně
vyklidili hostující tribunu, to už se ale prostějovský zimák nořil do husté mlhy.
Rozhodčí zápas předčasně ukončili.
Jestřábi Prostějov – AZ Havířov 3:0 (1:0, 2:0) nedohráno
Branky a nahrávky: 3. Duba (Indra), 24. Luňák (Meidl, Roupec), 36. Krejčík
(Meidl, Kindl). Rozhodčí: D. Pražák – Jindra, Zíka.Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0.
Havířov: L. Daneček – Bezuška, Bahounek, Horák, Lenďák, Ostrčil, Graca,
Foltýn – Bednář, Loskot, Fořt – Tomi, Šlahař, Šedivý – Sztefek, Pechanec,
Klimša – Jakúbek, Maruna, Matějek. Trenéři: Daneček a Potěšil.
24. 12. – Vánoční kavárna na vlakovém nádraží
Od 20.12. do 24.12. 2014 byla na vlakovém nádraží otevřena Vánoční kavárna
Brusel. Nechyběl ani čtecí koutek pro cestující. Prodávaly se také originální
vánoční dárky jako například trička s motivem nádraží. Již tradičně vše
připravilo o.s. Důl architektury.
24. 12. – Černá kronika: Nehoda na Štědrý den
Při nehodě zemřela na Štědrý den večer čtyřiadvacetiletá žena, která řídila
vozidlo bez řidičského průkazu. V autě měla ještě dvouleté dítě, které bylo
zraněno.
Žena jela ve směru od Orlové k Orlovské ulici. „Přijela na křižovatku ve tvaru té,

kde chtěla odbočit vpravo. Při projíždění pravotočivé zatáčky, zřejmě vlivem
nepřizpůsobení rychlosti, sjela s vozidlem vlevo mimo silnici a narazila do
betonové stěny mostu," uvedl mluvčí České policie Jaroslav Kus. Nehoda se stala

okolo 21 hodiny. Žena svým zraněním na místě podlehla. Byla nařízena soudní
pitva, při níž se bude zjišťovat, zda žena požila alkohol či drogy. Zraněné dítě
skončilo v havířovské nemocnici. Podle Kuse se nyní bude zkoumat, zda
automobil neměl technickou závadu.
24. 12. – Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
Azylový dům a noclehárna pro muže Armády spásy v Havířově na Štědrý den ožil
vůní Vánoc. V duchu tradic se i letos chystal sváteční oběd.
K ozdobenému stolu zasedlo dvacet pět obyvatel domu, muži různého stáří,
vzdělání, dovedností a náboženského vyznání, které spojuje ztráta střechy nad
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hlavou. Ještě před stolováním pronesl krátký projev ředitel charitativního
zařízení Ladislav Solana a duchovní rozjímání majorka Armády spásy Ardi van
Hattem. Pak po krátké modlitbě se podávala hrachová polévka a rybí filé
s bramborovým salátem. Nechybělo ani cukroví, ovoce a nealkoholické nápoje.
Alkohol v prostorách Armády spásy je tabu. Jako vánoční dar každý dostal
dárkový balíček, ve kterém byla například šála, hygienické potřeby, sáček kávy,
cukr, sladkosti a další drobnosti pro každodenní potřebu. Obdobně tomu bylo
i v noclehárně, která slouží bezdomovcům k občasnému vyspání. Tam si vánoční
oběd vychutnalo osmnáct lidí, z toho sedm přímo z ulice, kteří jinak služby
charity nevyužívají. „Snažili jsme se připravit dnešní den tak, aby se všichni cítili

co nejlépe, a abychom aspoň trochu nahradili to nejvzácnější, co ztratili - domácí
prostředí. Věřím, že se to podařilo,“ krátce se vyjádřil Ladislav Solana.

24. 12. – Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
Na Štědrý den odpoledne zasedlo k slavnostně vyzdobené tabuli v Radniční
restauraci pětapadesát seniorů, zejména ženy, kteří žijí sami.
Společnost jim dělal primátor města Havířova Daniel Pawlas, náměstek
primátora pro hospodářský rozvoj Ivan Bureš, ředitel Sociálních služeb Milan
Černý a vedoucí odboru sociálních věcí Bernarda Urbancová. Podávala se
hrachová polévka, bramborový salát a kuřecí i rybí řízky. Nechybělo ani cukroví
a ovoce. Každý ze zúčastněných seniorů obdržel i drobné dárky. Jejich finanční
spoluúčast byla 180 Kč. O kulturní program se postarali hudebníci Petra
Palowská a Jan Jedlička. Sálem se nesly nádherné vánoční melodie. „ Je to moje

premiéra na této akci. Večeře i doprovodný program byly vynikající. Vládla tu
pohoda a dobrá nálada. Byl to pro mě krásný zážitek,“ pochvalovala si
důchodkyně Helena Bystroňová. Již tradičně se o přípravu vánočního posezení
starala Petra Pospíšilová z odboru sociálních věcí magistrátu.
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24. 12. – Bohoslužba pod širým nebem
Na Štědrý den od 22 hodin náměstí Republiky v Havířově již tradičně patřilo
„půlnoční bohoslužbě“ pod širým nebem.
Organizátorem byly Evangelikální společenství křesťanů, Apoštolská církev,
Církev Bratrská, Křesťanské sbory a Armáda spásy. I letos se těšila velkému
zájmu. Přestože počasí moc nepřálo, přišlo na náměstí kolem pěti set lidí. Nad
centrem města zazněly překrásné vánoční melodie jako Narodil se Kristus Pán,
Tichá noc, svatá noc a další koledy. Duchovní proslov přednesl pastor sboru
Apoštolské církve Ing. Petr Špok. Pro zahřátí se podával teplý čaj a každý si mohl
odnést darem bezplatnou publikaci Nový Zákon – Žalmy a Přísloví.
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27. 12. – AZ Havířov – Litoměřice
Poslední letošní utkání se prvoligovým hokejistům Havířova nevydařilo.
V přímém souboji v sobotu 27. prosince na domácím ledě o páté místo nedokázali
vstřelit gól Litoměřicím a prohráli.
Počet diváků 2 504
AZ Havířov – Stadion Litoměřice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Havířov: Hamerlík – Horák, Foltýn, Lenďák, Bezuška, Graca, Ostrčil, Bahounek,
Repe – Jiránek, Loskot, Fořt – Sztefek, Pechanec, Klimša – Jakúbek, Šlahař,
Maruna – Matějek, Tomi. Trenéři: Daneček a Potěšil.
Po zápase si však pro ně fanoušci připravili rozlučku s prskavkami v rukou
a poděkovali tak za výborný rok 2014.

30. 12. – Na Šumbarku vzniklo venkovní kluziště
Má velikost malé hokejové plochy. K dispozici pro širokou veřejnost je od
30. prosince na ulici Generála Svobody na Šumbarku.
„Využili jsme mrazivého počasí ke zřízení kluziště tak, aby se sportovně mohli

vyžít i malí obyvatelé této městské části a nemuseli za bruslením jezdit až na
Zimní stadion," vysvětlil ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Václav

Wicher. Kluziště má svého správce. Pokud to počasí dovolí, ledová plocha bude
udržována.
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30. 12. – Prosincové havířovské výstavy
V galeriích a výstavních síních se konaly následující výstavy:
Kulturní dům Leoše Janáčka – od 2.12 do 30.12. Havířovský výtvarný salon
2014, který se koná jednou za dva roky.
Galerie Kulturního domu Radost – od 3.12 do 30.12. Vánoce s betlémy.
Galerie Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče – od 4.12 do 30.12. Stanislav
Agner dřevořezby.
Hudební oddělení havířovské Městské knihovny v ulici Svornosti – výstava
obrazů Maří Magdaleny Čechové a šperků Soni Čechové.
Knihovna v budově na Šrámkově ulici – Výstava fotografií Kateřiny Hartlové
Střípky a Ladislava Stankeho Místa, lidé. světlo.
Památník životické tragedie – Trojice výstav A jméno obce bylo vymazáno,
Tragédie v Ležákách a Lety - život za plotem zapůjčená z Památníku Lidice.
31. 12. – Počasí: stanice Mošnov
Průměrná měsíční teplota 5,7 °C, srážky 28,0 mm, trvání slunečního svitu
54,2 hodin.
7. TITULY V KRONICE PODLE OBSAHOVÉHO ZAMĚŘENÍ
7. 1. Dopravní nehodovost na území města v roce 2014
Na území ČR sedm let počet obětí dopravních nehod klesal. Loni tomu tak již
nebylo. V roce 2013 zahynulo na silnicích ČR 583 osob a Policie šetřila 84 398
nehod, loni počet obětí stoupl na 629 a nehod bylo šetřeno 85 859. Přesto je počet
usmrcených 2. nejnižší od roku 1961, nejvíce obětí tak bylo v roce 1969, a to
v počtu 1 758.
Tak jako v roce 2013, tak i v loňském roce se stala na území města jedna tragická
nehoda a bohužel i tato měla stejnou příčinu – DROGY. Předloni řidič pod vlivem
drog usmrtil chodce, 24. prosince 2014 zahynula čtyřiadvacetiletá řidička pod
vlivem pervitinu na křižovatce ulic Orlovská a Vodní. Ujížděla před policejní
hlídkou vysokou rychlostí a navíc bez řidičského oprávnění. Při této nehodě byl
zraněn dvouletý chlapec.
Na počtu dopravních nehod má největší podíl tradičně komunikace I/11, vedoucí
od velké okružní křižovatky, přes Hlavní třídu, Dlouhou třídu, ul. 17. listopadu a
ul. Těšínskou směr Těrlicko. Na této komunikaci bylo Policií ČR šetřeno loni 44
nehod z celkových 374, které se staly na území Havířova. Nejčastější příčinou
nehod v Havířově je nesprávný způsob jízdy (např. porušení zásad jízdy z pruhu
do pruhu), a také nedání přednosti v jízdě na křižovatkách (včetně těch
nerozlišených dopravními značkami a tím nerespektování přednosti zprava).
Nejrizikovější místa Havířova v souvislosti s počtem dopravních nehod v roce
2014:
velký kruhový objezd u vlakového nádraží
parkoviště u Kauflandu (OBI)
křižovatka u OD Elan
parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží)
křižovatka Hlavní tř. X Na Nábřeží X U Stromovky
křižovatka u Merkuru
křižovatka 17. listopadu X Mánesova X Studentská

10 nehod
10 nehod
8 nehod
7 nehod
5 nehod
4 nehody
4 nehody
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ul. Moskevská v prostoru podélného parkování
u stavebnin DEK (dříve NBS)

4 nehody
4 nehody

Počet dopravních nehod na všech komunikacích města v letech 2013 – 2014
nehody
2013
celkem
361
usmrceno
1
těžce zraněno
22
lehce zraněno
121
zaviněno řidičem mot. vozidla
311
zaviněno řidičem nemotorového vozidla
16
zaviněno chodcem
12
nepřiměřená rychlost
40
nesprávné předjíždění
4
nesprávný způsob jízdy
205
nedání přednosti
74
vliv alkoholu
33
Zdroj: Komise Rady města Havířova pro BESIP

2014
374
1
18
110
309
9
8
25
5
222
67
25

rozdíl
+13
0
-4
-11
-2
-7
-4
-15
-1
+17
-7
-8

7. 2. Hospodářství, doprava, výstavba, životní prostředí
Leden:

19. 1. Havířov se představil na Regiontouru 2014

31. 1. Návrhy na využití volných prostor vlakového nádraží
Únor:

1. 2. Nové veřejné záchody

26. 2. Elektromobil na magistrátu
Březen:

13. 3. Přestavba tělocvičny v K&K PNEU Aréně

24. 3. Otevření průmyslové zóny

28. 3. Směrník byl prodán z.s. Důl architektury
Duben:

7. 4. Nový územní plán města

18. 4. Otevřeli novou tenisovou halu

23. 4. Nová veřejná herna stolního tenisu
Květen:

13. 5. Vyroste centrum bydlení pro trpící Alzheimerovou chorobou

13. 5. Nové chráněné území

20. 5. Zprovozněn rekonstruovaný infekční pavilon

30. 5. Odpočinková zóna Krásná rokle
Červen:

3. 6. Dokončena modernizace náměstí T. G. Masaryka

12. 6. Prodej bývalé ZŠ Mánesova

24. 6. Sběrný dvůr v Jarošově ulici zahájil provoz
Červenec:

4. 7. Stavba okružní křižovatky na okraji Havířova

14. 7. Nového psa je nutné opatřit čipem

23. 7. Město pokračuje ve výstavbě kanalizace

24. 7. Jednání o prodeji komplexu Merkur
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29. 7.
Srpen:

29. 8.
Září:

10. 9.

22. 9.

29. 9.
Říjen:

8. 10.
 20. 10.
Listopad:

8. 11.

9. 11.
 11. 11.
Prosinec:
 10. 12.
 15. 12.
 17. 12.
 17. 12.

Zahájení rekonstrukce autobusového nádraží
Nová okružní křižovatka na okraji města
Myslivci mají nové zázemí
Obecně závazná vyhláška k výkupu kovů a papíru ve sběrnách
Dotace na zvýšení bezpečnosti na komunikacích
Dolní Datyně mají nové sportoviště
Nová sportovní ubytovna
Farmářské trhy
Bitva o zachování haly vlakového nádraží pokračuje
Havířovská železniční stanice získala Cenu naděje
Chodník pro pěší z Bludovického kopce do Těrlicka
Havířovští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015
Projekt modernizace vlakového nádraží byl zastaven
Informační tabule o odjezdech autobusů

7. 3. Zdravotnictví, sociální oblast
Leden:

16. 1. Město ocenilo dárce krve
Duben:

8. 4. Den zdraví v nemocnici
Květen:

1. 5. Akupunktura v havířovské nemocnici

7. 5. Nemocniční park

12. 5. Vyšetřování mateřských znamének v Domě zdraví
Září:

23. 9. Babybox: Šance pro dítě na nový život

25. 9. Havířov má moderní diagnostický přístroj
Říjen:

1. 10. ADRA otevřela charitativní obchůdek se sociálním šatníkem

3. 10. Nový postup v odstraňovaní křečových žil

9. 10. Jablíčkový den
Listopad:
 22. 11. Národní potravinová sbírka Armády spásy
Prosinec:

1. 12. Katalog sociálních služeb
 10. 12. Předvánoční polévka od Armády spásy
 24. 12. Oběd pro bezdomovce v Armádě spásy
7. 4. Kultura, školství, církve, společnost, jubilea, politika a zábava
Leden:

1. 1. Vítání nového roku

2. 1. První letošní dítě narozené v havířovské porodnici

5. 1. Koncert na záchranu kostelních varhan

6. 1. Pohřeb Františka Vystavěla
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8. 1.

9. 1.


10. 1.

11. 1.

11. 1.

12. 1.

16. 1

19. 1.

24. 1.

25. 1.

28. 1.

29. 1.

31. 1.
Únor:

4. 2.

6. 2.

6. 2.

8. 2.

9. 2.

13. 2.

15. 2.

15. 2.

28. 2.

28. 2.
Březen:

4. 3.

5. 3.

6. 3.

6. 3.

7. 3.

10. 3.

18. 3.

23. 3.

23. 3.

27. 3.

27. 3.

28. 3.

29. 3.

31. 3.
Duben:

3. 4.

4. 4.

6. 4.

7. 4.

9. 4.

13. 4.

13. 4.

27. 4.

27. 4.

Vítání nových občánků
Hokejisté potěšili dětské pacienty
Novoroční koncert
Výstava: Dobrodružství na hradě
Společenský večírek Klubu důchodců Dolu Dukla
Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Anny
Mezigenerační olympiáda dětí a seniorů
Vítání občánků
Výsledky Tříkrálové sbírky
Film Vejška v kině Centrum
Socha Směrník před vlakovým nádražím bude odstraněna
Beskydy v obrazech ostravských výtvarnic
Vyhodnocení policistů z Karvinska za rok 2013
Zápis do prvních tříd
Městská policie ocenila nejlepší strážníky
V Městské knihovně o hororové literatuře
Přímý přenos Rusalky
Vítání občánků
Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Radegast Líheň
Babský bál
Reprezentační ples města Havířova
Děti besedovaly s primátorem o vlakovém nádraží
Rozloučení s Masopustem v Bludovicích
Interaktivní výstava Svět vědy
Nový náměstek primátora
KSČM připomněla Mezinárodní den žen
ZŠ Gorkého: Vystoupení ke Dni žen
Vlajka pro Tibet
Missis senior v Heliosu
Vítání občánků
ZŠ Františka Hrubína: Vítání občánků
Slavnostní odpoledne ke Dni učitelů
ZŠ Gorkého: Úspěchy ve fyzikální olympiádě
Resortní vyznamenání havířovskému pedagogovi
Miniteatro Jiřího Tibitanzla
Velvyslanec Spolkové republiky Německo navštívil Havířov
ZŠ Františka Hrubína: Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu
Miss Reneta 2014
Ohlédnutí za Miniteatrem
Vyhláška k regulaci pyrotechniky
Havířovské babky vydaly své první CD
Vybrané filmy z festivalu Febiofest 2014
Vítání občánků
Festival Dny evropského filmu
Koncert s Jitkou Zelenkovou
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30. 4.

30. 4.
Květen:

1. 5.

1. 5.

6. 5.

7. 5.

10. 5.

11. 5.

16. 5.

23. 5.

24. 5.

25. 5.

26. 5.

27. 5.

28. 5.
Červen:

1. 6.

4. 6.

5. 6.

6. 6.

6. 6.

8. 6.

11. 6.

12. 6.

12. 6.

12. 6.

15. 6.

19. 6.

21. 6.

21. 6.

21. 6.

22. 6.
Červenec:

3. 7.

8. 7.

13. 7.
Srpen:

3. 8.

6. 8.

6. 8.

8. 8.

18. 8.

26. 8.

28. 8.

30. 8.
Září:

5. 9.

7. 9.

10. 9.

69. výročí Ostravské operace
Koncert tanečního souboru Ritmo
Májové slavnosti
Den řemesel v Kotulově dřevěnce
Gogolova tragikomedie Ženitba
Kladení věnců
Písničky Michala Tučného v Jazz clubu
Vítání občánků
Pěvecká soutěž Talent 2014
Koncert pro Aničku
Volby do Evropského parlamentu
Vítání občánků
Řezbářské sympozium
Vítání občánků
Koncert: Janáčkova filharmonie
Den dětí
Křest pohádkového sešitu Marie Szottkové
Výroční členská schůze Jednoty Československé obce legionářské
Vystoupení Datyňského amatérského divadla
Koblihový den v Armádě spásy
Vítání občánků
Architekti znovu navrhují uznat vlakové nádraží památkou
Padesát let Základní školy Žákovská
ZŠ Moravská slavila výročí akademii
Výstava poutní místa na Těšínsku
150 let od vzniku obce Dolní Datyně
Koncert na záchranu varhan
Časový plán Havířova v květech
Havířov v květech
Floristická soutěž
Vítání občánků
Výstava: MFF Karlovy Vary
Setkání s fotografkou Miladou Romanovou
Pohádka a promenádní koncert
Jubilejní oslava farního sboru evangelické církve
Výstava Černé milníky české historie
Památník životické tragédie, jubilejní pieta
Druhá studentská výstava k vlakovému nádraží
Výstava obrazů výtvarné skupiny Kvaš
Leo Matoušek má sto let
Setkání hornických měst a obcí v České republice
Slezské dožínky s folklorem
Vyhlášení výsledků soutěže Krásná jako kvítka
Havířovské slavnosti
Aktivní život členů klubu hornických důchodců
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14. 9.

28. 9.
Říjen:

4. 10.

4. 10.

9. 10.
 11. 10.
 12. 10.
 15. 10.
 15. 10.
 15. 10.
 17. 10.
 18. 10.
 19. 10.
 29. 10.
Listopad:

1. 11.

7. 11.
 10. 11.
 11. 11
 13. 11.
 20. 11.
 21. 11.
 22. 11.
 22. 11.
 23. 11.
 26. 11.
 30. 11.
Prosinec:

3. 12.

4. 12

7. 12.

7. 12.

9. 12
 10. 12.
 14. 12.
 15. 12.
 15. 12.
 18. 12.
 18. 12.
 19. 12
 24. 12.
 24. 12.
 24. 12.
 30. 12.

Vítání občánků
Vítání občánků
Jak se žilo před 100 lety
Otevřen zábavní klub v kině Centrum
Varhanní festival
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova
Rozhovor s primátorem města Havířova
Prohlášení primátora Ing. Zdeňka Osmanczyka
Knihovna plná strašidel a pohádkových bytostí
Arogance vedení havířovské ČSSD posílá své zastupitele do opozice
103 let Emilie Farné
Přenos z newyorské opery
Výstava exotického ptactva a kanárů
Obrazy s nádechem erotiky
Přenos opery Carmen
Zastupitelstvo města Havířova, volební období 2014 až 2018
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Havířov
Den válečných veteránů
Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
Výstava: Tajemství světa animovaného filmu
Módní přehlídka v OD Elan
Národní potravinová sbírka Armády spásy
Koncertní sbor Permoník v kostele sv. Anny
Vítání občánků
Obrazy M. M. Čechové a šperky Soni Čechové
Listopadové výstavy
Výstava: Vánoce s betlémy
Ocenění osobností společenského života
Vítání občánků
Mikulášská nadílka
Novinářská kachna
Česko zpívá koledy
Vyhlášení atleta roku 2014
Havířovští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015
Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015
Trenér české fotbalové reprezentace navštívil Havířov
Změna ve vedení Městské realitní agentury
Miss Karkulka je z Havířova
Vánoční kavárna na vlakovém nádraží
Osamělí senioři povečeřeli s primátorem
Bohoslužba pod širým nebem
Prosincové havířovské výstavy

7. 5. Sport, turistika, odpočinek
Leden:

4. 1. Hokej: Havířov – Litoměřice
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9. 1.

10. 1.

11. 1.

11. 1.

11. 1.

18. 1.

22. 1

25. 1.

27. 1.
Únor:

1. 2.

1. 2.

5. 2.

7. 2.

8. 2.

8. 2.

15. 2.

19. 2.

21. 2.

22. 2.

22. 2.

22. 2.

22. 2.
Březen:

1. 3.

8. 3.

15. 3.

17. 3.

22. 3.

23. 3.

29. 3.
Duben:

10. 4.
Květen:

12. 5.

14. 5.

15. 5.

21. 5.
Červen:

7. 6.

15. 6.

29. 6.

30. 6.
Červenec:

6. 7.

19. 7.

31. 7.
Srpen:

3. 8.

Volejbal: Staré Město – Havířov
Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
Stolní tenis: Havířov – Praha
Mezinárodní turnaj v minihokeji
Volejbal: Havířov – Brno
Hokej: Havířov – Benátky nad Jizerou
Volejbal: Odolena Voda – Havířov
Hokej: Havířov – Most
Hokej: Havířov – Ústí nad Labem
Volejbal: Havířov – Praha
Hokej: Havířov – Mladá Boleslav
Stolní tenis: Ústí nad Labem – Havířov
Volejbal: Zlín – Havířov
Stolní tenis: Králův Dvůr – Havířov
Volejbal: Havířov – Ostrava
Hokej: Havířov – České Budějovice
Stolní tenis: Havířov – Hradec Králové
Mezinárodní halová soutěž mladých hasičů
Havířov Cup 2015 v taekwondo
Volejbal: Liberec – Havířov
Stolní tenis: Havířov – Praha Kotlářka
Volejbal: Havířov – Příbram
Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov
Volejbal: Havířov – České Budějovice
Pavel Maslák je hvězdou atletického světa
Šachový turnaj O pohár primátora
Úspěšný Maniak aerobik
Turnaj v boccie
Statistika prvoligové hokejové sezony 2013/2014
Čokoládová tretra s rekordní účastí
30. ročník Jäklácké hodinovky
Olympiáda Basket pro radost
Turnaj v streetbalu
Rozlosování 1. hokejové ligy pro sezonu 2014-2015
Přehled zápasů fotbalové sezony 2013/2014 divize E
MČR mládeže v lehké atletice v Třinci
ZŠ Gen. Svobody úspěšná v Havířovské lize škol
Havířovské veteránky v košíkové na mistrovství Evropy
Městské koupaliště v obležení
Slavnostní zahájení hokejové sezony 2014/2015
Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu
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3. 8.

4. 8.
Září:

7. 9.

19. 9.
Říjen:
 11. 10.
 16. 10.
 18. 10.
 18. 10.
 20. 10.
 25. 10.
 25. 10.
 25. 10.
Listopad:

1. 11.

5. 11.

8. 11.
 11. 11.
 12. 11.
 13. 11.
 15. 11.
 22. 11.
 28. 11.
 29. 11.
 29. 11.
Prosinec:

6. 12.

7. 12.
 13. 12.
 14. 12.
 18. 12.
 20. 12.
 20. 12.
 27. 12.
 30. 12.

Úspěch atletky Petry Klementové na MČR
Hokej: Havířov – výběr Francie
Mistrovství Moravy a Slezska v atletice mladšího žactva
Evropský týden mobility: Běh naděje
Hokej: Havířov – Litoměřice
Volejbal: Havířov – Příbram
Hokej: Havířov – Havlíčkův Brod
Volejbal: Karlovarsko – Havířov
ZŠ Gen. Svobody: Úspěch v okresním kole v plavání
Crossfit se v Havířově úspěšně rozvíjí
Hokej: Havířov – Kladno
Volejbal: Havířov – České Budějovice
Volejbal: Ústí nad Labem – Havířov
Pětiboj všestrannosti za účasti sportovních legend
Volejbal: Havířov – Liberec
Volejbal: Zlín – Havířov
Hokej: Havířov – Prostějov
Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
Krasobruslení: Havířovská růže
Volejbal: Havířov – Praha
Sálová kopaná: Memoriál Martina Pekary
Hokej: Havířov – Šumperk
Volejbal: Odolena Voda – Havířov
Volejbal: Havířov – Brno
Havířovští karatisté excelovali na MČR
Volejbal: Benátky nad Jizerou – Havířov
Vyhlášení atleta roku 2014
Trenér české fotbalové reprezentace navštívil Havířov
Volejbal: Havířov – Ostrava
Hokej: Prostějov – Havířov
Hokej: Havířov – Litoměřice
Na Šumbarku vzniklo venkovní kluziště

7. 6. Černá kronika
Leden:

1. 1. Do bytu vtrhli maskovaní lupiči

21. 1. Muže srazil a těžce zranil vlak
Únor:

22. 2. Dopravní nehoda
Březen:

21. 3. Hádka bezdomovců

27. 3. Kriminálka dopadla ženu, která bodla prodavačku
Červen:

24. 6. Muž si k hlavě přivázal granát

30. 6. Výbuch v domě na Národní třídě
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30. 6. Závažný trestný čin
Srpen:

21. 8. Vařič pervitinu a jeho parta čekají na soud
Září:

11. 9. Vloupání do prodejny alkoholu
Říjen:
 29. 10. Démon domkářů a chatařů je již za mřížemi
Prosinec:
 19. 12. Falešní policisté zadrženi
 24. 12. Nehoda na Štědrý den
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8. VOLEBNÍ PROGRAMY

Program hnutí ANO 2011 Havířov
1.
Odstranění překážek bránících prosperitě





Podpoříme rozvoj města a vznik nových pracovních míst
Budeme aktivně vyhledávat investory
Zamezíme plýtvání našich peněz ve veřejných zakázkách
Podpoříme snížení cen tepla na území našeho města

2.
Zvyšování bezpečnosti





Důsledná prevence kriminality – pravidla platí pro všechny
Navýšíme počet strážníků v ulicích
Vymýtíme drogy z města
Zavedeme kamerové systémy v rizikových oblastech

3.
Rozvoj města a efektivnější čerpání fondů EU







Podpoříme rozvoj a udržitelnost chráněných pracovních míst
Zpřístupníme bydlení v městských bytech
Opravíme chodníky v okrajových částech města
Zvýšíme počet parkovacích míst
Propojíme městské části bezpečnými cyklostezkami
Zasadíme se o vznik zařízení pro dlouhodobě nemocné

4.
Vzdělání a podpora volnočasových aktivit






Dostaneme děti z ulic do zájmových kroužků
Naučíme děti sportovat
Zajistíme dostatek míst pro havířovské děti v předškolních zařízeních
Zahájíme skutečnou spolupráci s neziskovými organizacemi
Vážíme si seniorů a chceme je zapojit do aktivního života

1. Úvod
Město, kraj či stát může prosperovat pouze tehdy, bude-li mít důvěru svých
občanů. Důvěru získají především otevřeným a transparentním přístupem ke
správě věcí veřejných, vstřícností a minimálním zasahováním do osobního života.
Proto náš program, ještě než začne řešit jednotlivé aspekty života Havířova,
začíná částí Havířov - transparentní město, ve které se zavazujeme
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k transparentnímu, vstřícnému dialogu s občany Havířova a k otevřenému
fungování magistrátu i městem zřizovaných organizací.
Základní problém Havířova, který nejlépe ilustruje jeho slabé stránky
a problémy, je dlouhodobý a trvalý pokles jeho obyvatel a to především mladých.
Znamená to fakt, že i přes obecně kladně hodnocené změny ve vzhledu města
v posledním desetiletí není Havířov přitažlivý pro mladou populaci, aby s ním
spojili své životy, svou budoucnost. A neobstojí ani argument, že „lidi odchází
z celé oblasti, tak proč by Havířov měl být výjimkou“.
Proč tomu tak je?
Vidíme 3 základní důvody, proč lidé z Havířova odchází:
Uplatnění
Bezpečnost
Životní prostředí
K řešení těchto tří základních priorit se směřuje celý náš program ANO2011 pro
Havířov.

2. Havířov - transparentní město
Otevřenost a transparentnost v řízení Havířova jsou základní nástroje pro
úspěšný obrat k pozitivní změně.
Tyto 3 body považujeme za klíčové:
Otevřenost
Informovanost
Spolupráce
2.1 Otevřenost
Za otevřeností vidíme rychlý, bezproblémový a neobtěžující přístup občanů města
k informacím nejenom o Havířovu, ale také o aktuálním a plánovaném dění ve
všech organizacích, které Havířov zřizuje nebo v něm má majetkovou účast.
Takovými informacemi jsou hospodářské výsledky, jednání statutárních orgánů,
průběhy výběrových řízení, investiční aktivity, informace o jednotlivých akcích,
které Havířov či některá jeho organizace realizuje, zápisy z jednání primátora
a jeho náměstků a mnoha dalších informací, které budou občany Havířova
zajímat. K tomu slouží následující nástroje:
2.1.1 HIC (Havířovské Informační Centrum)
Informační a kontaktní centrum, kde občané mohou zjistit veškeré dostupné
informace, které budou pro ně zajímavé. HIC bude fungovat především
elektronicky (internet, email, skype), a protože si uvědomujeme, že nemálo
občanů Havířova nemá k elektronické formě komunikace vztah, či nemá nástroje
(počítač, mobilní telefon, smartphone, tablet), tak bude určitý objem informací
přístupný dle možností města osobně či písemně. HIC bude obsahovat veškeré
informace o chodu města a jím zřizovaných organizací, o probíhajících
i proběhlých zakázkách, úplné zápisy ze schůzí jak vedení města (včetně
jmenovitého záznamu o hlasování), tak i jednotlivých odborů a oddělení, rozpočty
Havířova i jeho organizací a jejich plnění, zápisy z jednání statutárních orgánů
města a jím zřízených organizací a spoustu dalších zajímavých informací.
Jednání zastupitelstva bude přenášeno on-line po internetu. Prostřednictvím
HIC bude také možné podávat náměty pro ostatní organizace zřizované
Havířovem, typicky např.: nahlášení závad na domech, chybějící poklopy či
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mřížky kolem domů apod. V elektronické formě komunikace vidíme budoucnost,
je rychlá, dostupná, levná a vždy přístupná, nabízí velmi široké možnosti rozvoje
do budoucna, je kontrolovatelná a poskytuje okamžitou kontrolní zpětnou vazbu.
2.2 Údaje o zakázkách jsou věc veřejná
Veškeré údaje o veřejných zakázkách vyhlašovaných městem nebo jeho
organizacemi budou k dispozici na HIC a budou obsahovat kompletní
dokumentaci o každé zakázce od záměru, proč ji chce Havířov vypsat, co
zakázkou sleduje a jaké parametry má mít (finanční, technické), přes zadávací
dokumentaci, nabídky všech uchazečů, zápisy ze všech komisí, protokoly z konání
elektronických aukcí, smlouvy s veškerými dodatky a přílohami k nim až po
závěrečné vyhodnocení plnění původního záměru. Budeme naplno využívat
stávající legislativy pro zveřejňování všech uvedených informací průběžně.
2.2.1 Na vedoucí místa profesionálové
Při obsazování pozic statutárních orgánů, manažerů a vedoucích v organizační
struktuře města i v jím zřízených či spoluvlastněných organizacích bude hrát
dominantní roli odborná a manažerská zdatnost, zkušenosti a osobní integrita
uchazeče, nikoli politická angažovanost. Poneseme plnou zodpovědnost za takto
vybrané pracovníky. Podrobíme forenzním a personálním auditům struktury
řízení statutárního města i všech městských organizací a dle výsledků vypíšeme
výběrová řízení. Tato výběrová řízení povedou i profesionální personální
agentury. Vše dle zásad řádného hospodáře.
2.3 Informovanost
Informovanost je přímým důsledkem otevřenosti. Zpřístupnění veškerých
možných informací pak pomáhá budovat důvěru mezi občany a vedením města
a jeho organizacemi. Myslíme si, že je pouze velmi málo věcí, které nemůže
vedení města publikovat, o kterých nemůže občan vědět. Vědět znamená
rozumět, respektovat, budovat a tvořit, mít k něčemu vztah. Přejeme si
vybudovat atmosféru porozumění, respektu a pozitivního vztahu k městu. Je to
nakonec naše město.
2.3.1 Radniční listy
Radniční listy, stejně jako všechny městské organizace, musí pracovat nezávisle
na libovůli politického vedení: musí plnit účel, za kterým byly zřízeny,
respektovat zákony, musí být maximálně efektivní a nápomocné rozvoji města
a okolí. Radniční listy, mimo běžnou informační náplň o pořádaných akcích
a dosavadní chvály vedení města, musí poskytovat pravdivý obraz o fungování
radnice a města, tedy psát nejen o tom, co se povedlo, ale i o tom, co je špatně a co
je potřeba zlepšit. Užší zapojení občanů při tvorbě náplně listů je pouze začátek.
2.3.2 Logické a přehledné webové stránky města Havířov
Webové stránky města a HIC budou logicky strukturované, přehledné,
umožňující snadnou orientaci a dostupnost hledaných informací pro co možná
nejširší věkové spektrum.
2.3.3 Veřejné zakázky
Prověříme veřejné zakázky za poslední 4 roky (forenzní audit), s důrazem na
transparentnost, rovný přístup a dodržení legislativy. Především se zaměříme na
to, jak byly zakázky vypsány (jestli nebyly vypisovány tendenčně, na zbytečně
„přepychové“ nákupy nebo jednoduše jestli nebyly zbytečné celé), jestli a jak byly
zakázky hodnoceny (zvýhodňování/znevýhodňování uchazečů), zaměříme se na
technickou funkčnost výsledku veřejné zakázky (technická realizace zakázky,
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provedené vícepráce, dodělávky, předělávky, garance a záruky, předčasné opravy
a podobné) a v neposlední řadě na plnění ekonomických ukazatelů, tj. jestli byly
dodrženy celkové náklady.
2.3.4 Čtvrtletní informace o plnění plánu a rozpočtu města
Budeme čtvrtletně vydávat informaci, jak plníme plán města a jak se vyvíjí
plnění jeho rozpočtu, tedy obecně chceme vás informovat o hospodaření města
a jím zřízených nebo spoluvlastněných organizací v nejširším možném rozsahu.
Informace budou k dispozici na webu, HIC a budou novou přílohou Radničních
listů.
2.3.5 Úřední deska
Mimo fyzické papírové úřední desky bude součástí HIC i kopie úřední desky
v elektronické podobě tak, aby lidé nemuseli chodit k úřední desce, ale mohli si
její obsah přečíst z jakéhokoli elektronického média. Vážíme si Vašeho času
a respektujeme vaši potřebu být informován. Je to jednoduché.
2.3.6 Informovanost při úředních jednáních
Zavedeme systém, kdy při úředních jednáních dostane občan informaci nejen
o možnostech odvolání, ale i informace, jaké má další procesní možnosti při řešení
své životní situace či problému. Město bude poskytovat občanům maximální
možnou podporu při řešení jejich životních situací a vyřešení jejich problémů.
Možnosti řešení budou i součástí HIC nebo webových stránek města.
2.3.7 Pracovní doba úřadů i pro pracující
Nejméně jeden den v týdnu budou otevřeny úřady města Havířova do 20
hodin tak, aby si občané byli schopni vyřídit své záležitosti, aniž by si museli brát
v práci dovolenou nebo neplacené volno. Vstřícnost a porozumění potřebám svých
občanů je na prvním místě ve změně řízení a organizace magistrátu města
Havířova.
2.4 Spolupráce
Jsme přesvědčeni o tom, že i město může dobře fungovat, bude přitažlivé pro
bydlení, podnikání a výchovu dětí, jednoduše když bude mezi občany a městem
vládnout partnerský vztah. K tomu je potřeba vytvořit předpoklady a nástroje,
aby občané mohli dění v Havířově aktivně ovlivňovat nejen jednou za čtyři roky
u voleb, ale kdykoli, každý den, a třeba i z pohodlí svého domova. Ve
spolupracujícím trojúhelníku Město – Školy – Firmy vidíme budoucnost.
2.4.1 Občanští členové komisí veřejných zakázek
Dobrovolní členové komisí z řad občanů budou losováni pro konkrétní zakázku ze
seznamu zájemců o členství v komisích veřejných zakázek (losování bude
přenášeno on-line po internetu). V komisi k Veřejné zakázce budou zastoupeni
jak odborníci na danou problematiku (stavební specialista, technik, právník,
apod.), tak ekonomové či osoby dohlížející na řádný průběh jednání komisí
a jejího rozhodování. V takto vytvořeném rozhodovacím procesu budou občanští
členové komisí platnými členy. Ze všech jednání těchto komisí bude vždy
proveden neprodleně řádný zápis, který bude publikovaný v příslušné části HIC.
2.4.2 Zavedení referenda o důležitých záměrech
Zavedeme referenda o důležitých investičních záměrech města a jím zřízených
a spoluvlastněných organizací jako nástroj pro aktivní občanskou spoluúčast na
rozhodování. Budeme vypisovat referenda na veškeré akce od 20 mil. Kč/rok a na
stavební projekty, které by zásadněji měnily tvář města. Tato referenda se budou
řídit pravidly města Havířova pro konání referend a rozhodující bude
nadpoloviční účast v referendu zúčastněných voličů při zavedení minimální
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kvóty. U každého referenda bude při jeho vyhlášení známo, jestli se jedná
o referendum informativní nebo závazné pro vedení města.
2.4.3 Setkání s občany
Jednou za ¼ roku uspořádáme veřejné setkání primátora a odborného vedení
města s občany, kde budou moci občané přímo a veřejně diskutovat s primátorem
a ostatními členy vedení města o problémech, které je pálí a které vnímají jako
nedostatečně řešené nebo neřešené.
2.4.4 Problémy skupin řešené se skupinami
Jsme přesvědčeni, že problémy jednotlivých skupin, komunit občanů můžeme
úspěšně řešit pouze ve spolupráci s těmito skupinami, komunitami. Např.:
problematiku malých dětí s maminkami a mateřskými centry, problematiku
církví s farníky a zástupci církví, problematiku menšin s menšinami,
problematiku modelářů s modeláři nebo chovatelů s chovateli. Některé návrhy
tento program obsahuje ve svých dalších částech, např.: podpora dětí, bezpečnost
apod.
2.4.5 Občanské komise
Jsou komise občanů k významným problémům (např.: životní prostředí) nebo
k lokalitám (např.: pro městskou část). Účelem těchto komisí je být poradcem
vedení města pro řešení dané problematiky nebo dané lokality. Takovéto komise
jsou již dnes zřízeny současným vedením města, jejich funkce je však nejasná
a informovanost o jejich práci je téměř nulová. Toto změníme tím, že přivedeme
do komisí všechny z vás, kteří chtějí změnit Havířov k lepšímu.
Chceme, aby Havířov měnili k lepšímu Havířováci.

3. Bezpečnost
Oblasti bezpečnosti považujeme za zcela klíčovou pro občany všech věkových
kategorií, pro rozvoj podnikatelského prostředí i pro strategický rozvoj města.
Oblast bezpečnosti je rozčleněna do 4 oblastí:
Občanské soužití
Dopravní bezpečnost
Boj proti drogám a dalším formám společensky nebezpečné závislosti
Městská policie
Je nezbytné, aby prioritou Policie české republiky i Městské policie byla ochrana
občanů a prevence závadového chování. Činnost Městské policie musí jít od
represe „slušných“ občanů k prevenci „neslušných“. Vytvoříme nástroje aktivní
a pasivní bezpečnosti občanů a firem. Tato část programu má vysokou prioritu.
Pro nás, pro občany a firmy. Bezpečnost ve městě je pro každého bez výjimky.
3.1 Občanské soužití
Je nanejvýš potřebné řešit problém vyloučených oblastí, jako je Merkur či Starý
Šumbark. Vnímáme jako zásadní ukončení bujícího businessu ubytoven v centru
města či v jeho blízkosti. Toho můžeme dosáhnout důslednou kontrolou Městskou
policií a Policií ČR (vč. kontroly na hledané osoby), živnostenským úřadem,
stavebním úřadem, hygienickou službou a dalšími dotčenými orgány a přísným
vymáháním platné a účinné legislativy.
Zákon bude platit pro každého stejně a Městská policie bude, v rámci nově
definovaných priorit, aktivně potírat projevy narušování občanského soužití,a to
včetně zesílení hlídkové činnosti Městské policie v problémových oblastech.
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3.2
Dopravní bezpečnost
3.2.1 Měření rychlosti
Ve spolupráci s Policií ČR měření rychlosti tam, kde je chráněn oprávněný zájem
obyvatel. Před nemocnicí, v okolí mateřských školek a především před
základními školami a u frekventovaných zastávek MHD. V místech, kde dochází
k nejnebezpečnějším překračování povolené rychlosti postavit zpomalovací
retardéry. Městská policie bude provádět intenzivní dohled nad silničním
provozem, tj. bude se pohybovat viditelně po silnicích a tím provádět prevenci
dodržování rychlostních předpisů a zvyšovat bezpečnost obyvatel a návštěvníků
města.
3.2.2 Parkování
Zřídíme parkoviště pro kamiony, velké nákladní automobily a firemní dodávkové
automobily tak, aby nezajížděly do města a neobsazovaly parkovací místa
občanům. Po vzoru jiných měst pomůžeme řešit nedostatek parkovacích míst tím,
že změníme některé ulice v sídlištích na jednosměrné (tam, kde to charakter
dopravy umožní) a v uvolněném druhém pruhu zřídíme parkovací místa.
3.2.3 Boj proti drogám a dalším formám společensky nebezpečné závislosti
Zasadíme se o rozšíření kamerového systému před školy, jako prevenci užívání
drog a mravnostních deliktů a také rozšířit kamerový systém do zákoutí, kde se
schází konzumenti a distributoři drog.
Přizvat ke spolupráci organizaci Drop-In a jiné organizace, které se protidrogovou
problematikou zajímají a s jejich pomocí vybudovat komplexní systém ochrany
před drogami.
Je potřeba připravit ucelený systém podpory mládeže (viz. odstavec 6.2.5 Podpora
volnočasových aktivit mládeže) a zvýšit možnosti uplatnění pro dospělé občany
Havířova (viz. článek 5.Podpora uplatnění).
3.2.4 Městská policie
Smysl městská policie není v kancelářské práci, ale tkví v hlídkové a preventivní
činnosti a v aktivní represi nežádoucích a společensky nebezpečných jevů.
Chceme změnit tok peněz právě do posílení této části práce městské policie
a umožnit jí práci dělat efektivně a účinně.
Vytipujeme veřejná místa, kde je nevhodné či nepřístojné požívat alkoholické
nápoje a budeme důsledně dbát na to, aby na těchto místech nebyly alkoholické
nápoje konzumovány. Zahájíme veřejnou diskusi o úplném zákazu konzumace
alkoholu mimo podnikatelské provozy (zahrádky restaurací a kaváren).
Zajistíme, aby každý okrsek měl svého policistu, který bude znát lidi ve svém
okrsku a ti budou znát jeho. Takovýto policista bude schopen lidem efektivně,
účinně a rychle pomáhat v případech, kdy jej občané budou potřebovat. Vzájemná
důvěra je pro posílení bezpečnosti nezbytností.
Vytvoříme nástroje pro sladění hlídkové činnosti Policie ČR a Městské policie tak,
aby se vzájemně doplňovali a aby nedocházelo k dublování hlídkové činnosti.
Nastartujeme veřejnou diskusi na téma zavedení občanských (sousedských)
hlídek prevence kriminality a společensky závadných jevů.
Jako preventivní opatření proti noční pouliční kriminalitě a vandalismu
považujeme za nezbytné změnit režim nočního osvětlení tak, aby veřejné
osvětlení svítilo nepřetržitě. Osvětlení je tu pro občany, šetřit na něm se
nevyplácí.
Bezpečnost města je možné významně zvýšit pouze promyšleným postupem,
důsledným vymáháním zákonů ode všech stejně a nekompromisním bojem
s kriminalitou. A v tomto duchu se změní zadání Městské policie.
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4. Školství
Sledujeme 4 základní oblasti:
Předškolní zařízení
Základní školy
Střední školy
Vysoké školy
4.1 Předškolní zařízení
Vybudujeme městské jesle. Podmínkou přijetí dítěte je zaměstnání rodičů
Založíme školku s rozšířenou výukou jazyků, hudební výchovy a jiných kroužků
či dovedností
Tělocvik ve školkách bude povinný – je to jediná cesta snížení nadváhy u dětí
Chutná a zdravá strava ve školkách není tak složitá věc
Rozšíříme pracovní doby školky kvůli pracujícím rodičům. Pro ně má smysl
školka do 18:00
Tam, kde to bude možné, zrušíme nebo snížíme minimální limity počtu dětí ve
školce. Optimalizujeme počet míst ve školkách dle aktuálních potřeb občanů
Rodičům na sociálních dávkách, kteří dluží na stravném či školném, lze
odmítnout umístnění dítěte, kromě posledního povinného ročníku. Navrhneme
jim také odebrání rodičovského příspěvku, který slouží k úhradě příspěvku dětí
v mateřské škole nebo v jeslích
4.2 Základní školy
Rozdílové zkoušky pro více či méně nadané studenty. Potřebují jiný přístup.
I méně nadané děti se díky lepšímu přístupu mohou dostat na úroveň více
nadaných
Méně dětí ve třídách. Založení specializovaných tříd na vyšším stupni – možnost
výběru z matematických, jazykových či sportovních tříd (humanitní či přírodní
vědy)
Zavedení a rozšíření odpoledních kroužků při školských zařízeních. Aktivní
trávení volného času v bezpečí školy je základní prioritou
Zvýšení bezpečnosti ve školách i v okolí školských zařízení, kamerové systémy,
hlídané přechody, hlídky městských strážníků. Zamezení prodeje drog a alkoholu
v okolí škol
Možnost zásahu městské policie proti záškoláctví, užívání drog a alkoholu,
možnost zabavení tohoto včetně cigaret dětem do 18 let
Protidrogová prevence jako součást výuky
Informovanost rodičů dětí o drogové problematice je dnes nulová. „Školení“ rodičů
o protidrogových opatřeních. Možnost konzultace s pracovníkem školy
vyškoleným na protidrogovou problematiku. Možnost dítě otestovat podezřelé
z užití drog učitelem
Sportovní turnaje mezi školami – záměr snížit počet obézních dětí. Každoroční
olympiáda dětí a mládeže v rámci města či spřízněných měst
Do škol katalog volnočasových aktivit v Havířově
Vzdělávaní v oblasti kultury – dnes ve školách chybí návštěva muzeí, galerií,
divadel. Vytvoření programu škola hrou a propojení s interaktivní výukou
Zavedení tzv. Elektronické žákovské knížky pro rodiče i děti
Omezení šikany zapojením učitelů a školních psychologů
4.3 Střední školy
Spolu s krajským úřadem aktivní propojení škol s podniky v regionu
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Zvýšení důrazu výuky na potřeby zaměstnavatelů v regionu
Cigarety, alkohol a drogy do školy, ani před ni nepatří
Zvýšení důrazu na sport středoškolské mládeže
Tvrdé trestání jakýchkoliv projevů šikany
4.4 Vysoké školy
Pokusíme se o vybudování pobočky VŠB-TU Ostrava, případné jiné vysoké školy
v Havířově

5. Podpora uplatnění
Uplatnění lidí je jedním ze základních předpokladů, aby v Havířově rádi žili.
Nedostatek příležitostí k uplatnění se je jednou ze základních příčin
permanentního úbytku populace Havířova. K tomu, abychom mohli tento trend
zvrátit, musíme provést následující opatření.
Celou podporu uplatnění můžeme rozdělit na dva základní směry:
Podporu startu podnikání
Podporu tvorby pracovních míst
5.1 Podpora startu podnikání
Podnikání, a je celkem jedno, jestli malé, střední či velké, je krví každého
regionu. Zaměstnanost je předpokladem prosperity regionu, rozvoje služeb,
bydlení a v neposlední řadě, zaměstnanost je nejlepším prostředkem pro
zakládání rodin. Vzdělané a pracující obyvatelstvo svoje město a region udržuje,
rozvíjí a buduje. Uvědomujeme si ovšem, že jen malá část obyvatel se může stát
podnikateli/živnostníky, má na to předpoklady, podmínky a chuť. Odhadujeme,
že to může být až 500 nových podnikatelských subjektů. Přesto jsme přesvědčeni,
že má smysl novým nebo přicházejícím podnikatelům pomoci. Novým
podnikatelem rozumíme osobu, která:
v posledních minimálně 6 měsících nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost
má životaschopný podnikatelský záměr, který popisuje, co a jak chce v podnikání
dělat, komu je určený jeho produkt, jaký je potenciál trhu pro jeho produkt
Nechceme vytvářet novotvary, ani slibovat neproveditelné. Nechceme rozdávat
peníze z městského rozpočtu na budování start up centra ve městě, které sotva
uživí kavárnu na náměstí. Co chceme a o co se zasadíme, je důsledné odstranění
všech překážek, které město „poskytuje“ současným i budoucím podnikatelům.
Můžeme poskytnout právní pomoc novým firmám, můžeme jim nabídnout volné
městské prostory se zvýhodněným nájmem po předem stanovenou dobu, můžeme
jim pomoct při sestavování podnikatelských plánů a při jednání s potenciálními
subjekty financování, můžeme jim neklást překážky urputným a alibistickým
uplatňováním práva kulatého razítka. To všechno a mnoho dalšího můžeme
a chceme!
5.2 Podpora tvorby pracovních míst
Za základ podpory tvorby pracovních míst považujeme co možná nejmenší
intervenci státu do podnikání, co možná nejméně změn v daňové legislativě
a stabilitu. Většina obyvatel hledá své profesní uplatnění u nějakého
zaměstnavatele v pracovním poměru. Hledají jistotu pro sebe a své rodiny.
Problémem Havířova je, že nemá průmysl a většina lidí dojíždí do zaměstnání
mimo něj. Tento fakt má negativní dopady na společenský rozvoj regionu, sport,
vzdělání i kulturu. Absence pracovních míst je klíčovou příčinou odchodu
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mladých lidí z města i regionu. Proto vnímáme vytváření pracovních příležitostí
jedním z klíčových bodů při záchraně Havířova a zajištění hodnotného života jeho
obyvatel.
Jsou 3 základní směry podpory, o kterých jsme přesvědčeni, že je nezbytné se
ubírat:
Stávající havířovští podnikatelé
Mimohavířovští investoři
Město Havířov
5.2.1 Stávající havířovští podnikatelé
5.2.1.1 Neházení klacků pod nohy
Město musí maximálně možně vycházet vstříc svým podnikatelům při jejich
snaze o rozvoj svého podnikání. Samozřejmě, nesmí to jít na úkor obyvatel (např.:
hluk, smrad, apod.). Především musí Havířov zajistit rychlou a profesionální
veřejnou správu, aby podnikatelé (a i ostatní občané) měli své záležitosti vyřízené
rychle, bez zbytečných průtahů a bez neustálého „doplňování“ dokladů podle
přání příslušného úředníka.
5.2.1.2 Zajištění transparentního prostředí
Klíčový bod. Musí skončit dnešní stav, kdy se město „domlouvá“ na prodeji
majetku města konkrétním lidem, kdy na veřejné zakázky dosáhnou jen vyvolení
a kdy jsou veřejné zakázky tendenčně vypisovány tak, že je havířovské firmy
nemohou získat. Zveřejňování všech podkladů pro jednání zastupitelstva předem
na internetu, veřejný registr smluv a zápisů z jednání jsou první kroky
k nápravě.
5.2.1.3 Změna ve vypisování veřejných zakázek
Všechny veřejné zakázky jsou předmětem a součástí strategického plánu rozvoje
města. Záměr k jejich realizaci nevznikl v době před jejich zadáním, ale
dlouhodobě předem. Nevidíme jediný důvod, proč bychom neměli připravit
strategický plán rozvoje města a po jeho schválení a publikaci tímto dostatečně
předem upozornit podnikatelské prostředí o investičních záměrech města.
Investiční projekty města je takto možné avizovat nejméně na rok dopředu.
Jedině takto je možné zabezpečit maximální možný počet uchazečů o veřejnou
zakázku a tím vytvořit účinné předpoklady pro vysoutěžení optimální ceny
a dalších parametrů.
Při respektu k legislativě budeme členit a dělit soutěžené veřejné zakázky na
technické části tak, aby na tyto jednotlivé části dosáhli i menší uchazeči
a především místní firmy (např.: nemusíme vypisovat zakázku na opravu všech
chodníků jednou firmou, ale po částech, ulici po ulici, kde již i malé firmy mají
velkou šanci na úspěch bez prostředníků). Prostě, peníze Havířova by měly mít
možnost čerpat především firmy z Havířova a podporovat tak místní
zaměstnanost.
5.2.2 Mimohavířovští investoři
5.2.2.1 Využití stávajících státních institucí
Státní aparát je dostatečně organizačně i technicky vybavený k získávání
zahraničních investorů. Jde především o Ministerstvo zahraničních věcí, jeho
zastupitelské úřady a o Czechinvest. Tyto instituce mají v náplni práce
propagovat Českou republiku a získávat pro ni investice, nevidíme důvod, proč je
nevyužít i ve prospěch Havířova.
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5.2.2.2 Země EU
Aktivita města při získávání investorů je neomezená. Jednou z mnoha možností
je oslovení evropských podnikatelských a zaměstnavatelských struktur a získat
informace o podmínkách a možnostech oslovení potenciálních investorů.
Obchodní komory a podnikatelské organizace ve státech EU, nakonec i mimo ni,
jsou připravené ke spolupráci.
5.2.2.3 Přímé oslovení potenciálních investorů
Dalším krokem aktivního získávání pracovních míst pro Havířov je přímé
oslovení středních a větších firem především ze zemí EU kvůli podobné
podnikatelské legislativě a smlouvách o ochraně investic.
Záměrem je strukturovaně a cíleně oslovit 10.000 podnikatelských subjektů z EU
s nabídkou ke spolupráci. Cílem je vytvořit do 5 let 3.000 pracovních míst bez
ohrožení nebo ztráty současných. Prioritu mají obory, které využijí historické
a společenské vazby regionu na strojírenství, potravinářskou výrobu
a dřevozpracující průmysl.
S tímto úzce souvisí vytipování a předinvestiční a investiční příprava a realizace
vhodných průmyslových zón (územní plán, životní prostředí, infrastruktura,
vzdělání obyvatelstva). Vytipování lokalit pro průmyslové zóny bude respektovat
specifika jejich umístnění do regionu tak, aby byly finálně rozčleněné pro
případně investiční záměry dle možnosti využití a minimalizovali negativní
dopady průmyslové výroby (prach, hluk, zápach, doprava, jiné).
Tyto aktivity budou systémové, tzn. prezentované kontinuálně, v cizích jazycích,
aktualizované, v elektronické podobě s výraznou podporou představitelů města.
5.2.2.4 Setkání s potenciálními investory
Nic nebrání městu Havířov aktivně se účastnit podnikatelských misí v režii
státu, odborných veletrhů a oborových akcí. Pracujeme s myšlenkou, že investora
musíme hledat my, čekání na jeho příjezd může být věčné. Vypracujeme pro tyto
účely prezentaci města Havířova.
5.2.2.5 Bonusy za zaměstnané Havířovany
Za zaměstnávání havířovských občanů v regionu Havířova připravíme zajímavé
bonusy, které zvýší přitažlivost regionu pro firmy. Tato oblast podpory
zaměstnanosti je značně regulována českou i evropskou legislativou, je možné
zvolit relativně omezené množství nástrojů (snížené nájmy a pronájmy prostor,
pozemků, doprava pracujících zdarma, časově omezené daňové úlevy na dani
z nemovitého majetku a několik dalších).
5.3 Město Havířov
Smyslem existence města není podnikání, přesto je v jeho silách a možnostech
realizovat nebo přímo podpořit silně regionální a specificky zaměřené projekty,
jakými je osazování hald rychle rostoucími dřevinami a následný prodej dřevní
hmoty, zpracování bio odpadů z domácností a následný prodej kompostu, rozvoj
sociálních služeb pro staré a nejmladší zaměstnáváním občanů na částečné
úvazky a mnoho dalších.
5.3.1 Technické služby
Technické služby města začnou pod naším vedením opět plnit svůj původní účel
a tím je péče o veřejná prostranství a o jejich běžnou údržbu. Externí firmy by
měl Havířov najímat jen v případě specializovaných prací (např.: opravy
kanalizačního potrubí) nebo na práce, které se provádí výjimečně. Technické
služby musí zvládnout zajistit údržbu veřejných ploch, laviček, dětských hřišť
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(o ty se nyní nestará nikdo), veřejného osvětlení a vůbec všeho, co se v běžném
životě Havířova opravuje či udržuje.
5.3.2 Městská doprava
Systém městské dopravy v Havířově je, v porovnání s jinými podobně velkými
městy, jen velmi málo rozvinutý. Chybí napojení na další formy dopravy,
o integraci do krajského systému nelze ani hovořit. Přepravné služby postavené
na jedné společnosti bez možnosti soutěžení o lepší ceny, velmi málo průhledné
financování jak dopravy, tak provozu společnosti ČSAD Havířov, sporné
investiční aktivity, nevhodné linkování s množstvími přestupů, špatné napojení
na krajské město. To je jen malý výčet toho, co chceme v systému městské
dopravy změnit.

6. Sociální program
Sociální politika a sociální program je důležitou a nedílnou součástí fungování
moderní lidské společnosti a fungování města jako takového. Nechceme
nahrazovat práci státu v této oblasti, myslíme si však, že mezigenerační soužití,
spolupráce a solidarita jsou základními kameny důstojného a prosperujícího žití
v komunitě, kterou město nepochybně je.
Identifikovali jsme tři hlavní skupiny, na které je potřeba se v sociálním
programu zaměříme:
Senioři
Rodiny s dětmi
Osoby se zdravotním postižením/hendikepovaní
6.1 Senioři
Senioři jsou skupinou obyvatel, kteří mají svou produktivní část života ve většině
za sebou. Společnosti odevzdali ve své práci materiální i duchovní hodnoty
a společnost má pevný závazek se o ně v době podzimu života postarat. Jejich
šance na změnu života, na zlepšení své situace, jsou velmi omezené a to
především v situaci, kdy zůstanou sami. Jsou příjemci starobního důchodu, který
v regionu historicky orientovaném na těžební průmysl, není vysoký a to
především u žen, které se věnovali výchově dětí. Jsou skupinou obyvatel, která
má nejmenší šanci svoji situaci reálně zlepšit. V našem programu se zaměřujeme
na zabezpečení důstojného života seniorů v našem městě.
6.1.1 Malometrážní byty
Vzhledem k demografickému vývoji v příštích letech, kdy budou počty seniorů
v Havířově dále narůstat, je potřebné zajistit dostatečný počet bytů pro nejen
seniory, kteří se ocitnou ve finanční tísni a nezvládnou nadále hradit původní
byt. Tyto byty primárně vzniknou v Mezigeneračním domě.
6.1.2 Mezigenerační dům
Primárně zamýšlený jako smysluplné využití budov (v majetku města). Objekt
bude vybavený malometrážní byty, bezbariérovými byty pro hendikepované
(včetně vozíčkářů), startovací byty pro rodiny začleňující se do běžného života, či
pro matky/otce s dětmi bez přístřeší (v tomto případě do vyřešení bytové situace).
V domě bude kancelář sociálního pracovníka, který má pomáhat obyvatelům
v řešení jejich problémů v sociální oblasti. V objektu budou umístněné základní
služby občanské vybavenosti pro místní živnostníky.
6.1.3 Rozšíření kapacit domovů důchodců
Město stárne a na tuto situaci musíme s předstihem reagovat. Zvýšení počtu míst
v domovech důchodců, jak pro občany Havířova, tak i pro zájemce z jiných měst je
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vhodnou reakcí. Domovy mají být především pro lidi, kteří se o sebe nemohou
postarat a pro lidi, kteří chtějí bydlet v domově pro seniory. Hlavním cílem je
pomoci seniorům v bydlení ve své domácnosti s příslušným sociálním
a zdravotním servisem.
6.1.4 Výpomoc seniorům dětmi/mládeží
Podpora dobrovolné spolupráce mládeže se seniory v řízení/zaopatření vlastní
domácnosti, jako např. venčení pejsků, zařízení nákupu, pomoc s úklidem apod.
Účast v projektu bude dobrovolná s tím, že školy budou motivovány k podpoře
dětí a mládeže v zapojení se např. i formou dodatečných dotací pro školu.
V mezigeneračním soužití vidíme účinné prvky prevence závadového chování,
distribuci pozitivních vzorů pro mládež a vzájemné pochopení a úctu.
6.1.5 Pobytové a tvůrčí akce společné pro seniory a děti
Zapojení seniorů zpět do veřejného života. Např. pobyty seniorů s vnuky, ale
i výpomoc seniorů na dětských táborech či příměstských táborech. Současně
připravíme prostor pro zájmové kroužky, které povedou částečně či plně vedeny
seniory např. řezbářství, pletení apod.
6.1.6 Příspěvek na jednorázový úklid
Výpomoc s vánočním či velikonočním úklidem, především s mytím oken, čištění
koberců, mytí podlah, základní utření prachu či jiné těžké úklidové práce v bytě.
Využijme důstojně nezaměstnané spoluobčany.
6.1.7 Městská doprava pro seniory
Nechceme, aby příjemci státního důchodu – naši senioři, platili jízdné v městské
dopravě ve městě Havířově. Za vzor si bereme města s vyvinutým sociálním
cítěním a navrhneme, aby nepracující důchodci měli městskou dopravu zadarmo.
6.2 Rodiny s dětmi
6.2.1 Mateřské školky
Podpora pracovní doby školek tak, aby rodičům lépe vyhovovala vzhledem k jejich
pracovní době. Typicky by měla být část školek k dispozici od 6 hodin (zpravidla
do 16) a část školek od 6:30 (zpravidla do 16:30 a od 7 do 17 (popř. do 18) hodin.
6.2.2 Podpora ozdravných pobytů pro děti
Podpoříme organizování ozdravných pobytů pro děti především se zaměřením na
„dýchání čerstvého vzduchu“ a na dýchání slaného vzduchu (např. pro
astmatiky).
6.2.3 Rodiny s dětmi z ubytoven
Spustíme program pro rodiny s dětmi, které chtějí z ubytoven do běžného života –
podporované bydlení formou třístupňového bydlení. Tj. rodinám, které chtějí
z ubytoven, pomoct k bytům 2. kategorie či hlídanému bydlení (hlídané placení,
neničení majetku apod.) s krátkodobou nájemní smlouvou (na max. 3 měsíce),
kde by se začali „učit“ bydlet (platit nájem, platit za energie, neobtěžovat okolí
apod.). Ve druhém stupni by postoupili do vyššího standardu bydlení (po
úspěšném zvládnutí prvního stupně), kde by byl opět dozor sociálního pracovníka
na plnění podmínek (placení, neničení, neobtěžovat okolím), např. max. na 9
měsíců. Ve třetím stupni pak přechod těchto rodin do normálního bydlení.
6.2.4 Opravy dětských hřišť
Ve spolupráci se Střední školou technických oborů a prostřednictvím chráněných
dílen (viz. dále) se starat o údržbu dětských hřišť a dalšího městského majetku.
6.2.5 Podpora volnočasových aktivit mládeže
Vnímáme je v základním členění na:
Vzdělávací (jazykové, vědecké,…)
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Sportovní (oddíly, TJ, kluby i soukromé subjekty působící na území města)
Umělecké (kreslení, keramika, pletení, atd.)

Ctíme zásadu rovného přístupu: fotbal či hokej není víc než studium korejštiny.
6.2.5.1 Organizace volnočasových aktivit
Registrace oddílů, kroužků, jednot a jejich členů do existujícího registru, který
vede město. Aktualizace vždy na začátku školního roku, respektivně
kalendářního roku
Jednotný příspěvek města na aktivního člena (bude závislé od výsledků
hospodaření města) z registru dle rodného čísla
Poskytnutí kapacit města za rovných podmínek: pokud pronájem hřiště, tak pro
každého zájemce za stejnou hodinovou sazbu + pojištění
Město proplácí subjektu příslušnou částku příspěvku dle počtu dětí s trvalým
pobytem na území města vyúčtovanou měsíčně
Město bude proplácet maximálně 2 příspěvky na jednoho registrovaného člena
6.2.5.2 Reprezentace města
Ti nejlepší budou za své úspěchy odměnění. Formy odměn jsou nejrůznější: od
sportovních stejnokrojů, přes sportoviště zdarma, po úhradu zájezdů na
sportovní, vzdělávací nebo umělecká klání.
6.2.5.3 Zásady čerpání městských příspěvků
Příspěvky města nejsou na mzdy
Peníze z dotace města nejsou určeny na pořizování hmotného majetku
Vedení docházkových knih (třídní knihy) u každé aktivity

Hlavní zásada je transparentnost, rovný přístup a dostupnost.
6.3 Osoby se zdravotním postižením (hendikepovaní)
6.3.1 Ubytování přizpůsobené pro hendikepované
Viz. Mezigenerační dům.
6.3.2 Chráněné dílny
Dle legislativy „Chráněné pracovní místa“. Chráněná dílna bude provádět
drobnou údržbu městského majetku, např. opravy a údržba dětských hřišť,
opravy a údržba laviček, údržba (natírání) městských zábradlí apod.
6.3.3 Pobytové akce pro hendikepované
Budeme podporovat Organizování pobytových rekondičních táborů pro
hendikepované.
6.3.4 Podpora zájmových činností pro hendikepované
Společná klubovna přizpůsobená pro hendikepované, podpoříme organizování
sportovních akcí pro hendikepované, akce „najdi si svého nehendikepovaného“ –
z řad dobrovolníků – projekt pro spojování světa hendikepovaných a světa
nehendikepovaných.
Podpora veřejně prospěšných prací jako časově omezené, dobrovolné pracovní
aktivity. Město dá příležitost nezaměstnaným lidem k práci, zpravidla na údržbě
městského majetku a na úklidu obce.

7. Závěr
ANO 2011 je nový subjekt sdružující odborníky, občany, aktivisty s jedním
společným cílem: chceme, aby tu žili naši rodiče, naše děti, chceme tady žít i my
a není nám jedno jak. Chceme tady žít důstojně, bezpečně a zdravě.
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Česká strana sociálně demokratická
Volební program pro komunální volby 2014
ZDRAVÍ A RODINA
Motto: zdravě růst, kvalitně žít, důstojně stárnout
Podpoříme havířovskou nemocnici prostřednictvím nákupu přístrojů, případně
plen pro porodnici
Realizace ozdravných pobytů dětí, seniorů a hendikepovaných
Formou grantů podpoříme osvětu týkající se zdravého životního stylu a boji proti
obezitě dětí
Výlety do hor za čistým vzduchem pro děti a rodiče
Budeme podporovat vznik a provoz mateřských center
Zaměříme se na podporu sociálních bytů, bydlení pro seniory a mladé rodiny
Vybudujeme společenské centrum pro děti a rodiče
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA
Motto: čisté a zelené město
Budeme dbát o obnovu zeleně ve městě, za jeden pokácený strom vysadíme dva
Nadále budeme podporovat separaci a kompostování odpadu za účelem snížení či
nezvyšování poplatku za odpad
Zabezpečíme zvýšení frekvence čištění městských komunikací a chodníků a tím
přispějeme ke snížení prašnosti ve městě
Budeme zvyšovat podíl alternativních zdrojů pohonů, zejména plynu v MHD, do
budoucna i elektřiny
Provedeme revitalizaci příměstských parků Stromovka a za KD Radost
Zaměříme se na revitalizaci zahrad základních a mateřských škol včetně obnovy
jejich vybavení
V městských čtvrtích doplníme nebo postavíme nové mobiliáře pro děti
Budeme pokračovat v budování cyklostezek ve městě a nadále usilovat o spojení
cyklostezkami na Žermanickou a Těrlickou přehradu
Zaměříme se na opravy chodníků ve všech částech města
Zajistíme rekonstrukci místních komunikací ulic U skleníků a Lidická
Budeme pokračovat v budování kanalizace III. a IV. etapou v Životicích
a Prostřední Suché
Pro zlepšení průjezdnosti podpoříme budování výhyben na úzkých komunikacích
VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Motto: program pro vaše děti
Dle potřeby navýšíme kapacitu mateřských škol a jeslí, u vybraných mateřských
škol prodloužíme provozní dobu
Budeme i nadále podporovat vzdělávací aktivity seniorů a akademii třetího věku
Stavba miniaquaparku s wellnes a bazénem pro plavání malých dětí
Postavíme tréninkovou halu s ledovou plochou pro mládežnické sportovce
Podpora sportu a volnočasových aktivit dětí jako prevence kriminality a drog
Postupně budeme budovat bezbariérové přístupy k veřejným institucím, včetně
ZŠ a MŠ
Nadále budeme pokračovat v podpoře sportovních projektů pro MŠ a ZŠ –
gymnastika, míčové hry, plavání, atletika
Vybudujeme nový SKATE PARK a postavíme horolezeckou stěnu

197
Na veřejných prostranstvích postavíme „Workoutové hřiště“ pro volný čas
a fitness
Dokončíme sportovní areál v Havířově – Dolních Datyních
Podpoříme výstavbu víceúčelové sportovní haly v Havířově – Šumbarku
Budeme pokračovat v podpoře a organizování tradičních kulturních akcí
Havířova
BEZPEČNOST, BYDLENÍ, EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST
Motto: bezpečné město, kvalitní bydlení
Nadále budeme trvat na úplném zákazu výherních hracích zařízení na území
města
Zvýšíme počet bezpečnostních prvků na přechodech pro chodce a tím přispějeme
ke zvýšení bezpečnosti při přecházení
Zvýšíme počet městských policistů a rozšíříme kamerový systém města
Nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech
Dokončíme výměnu oken v městských bytech a budeme pokračovat
v revitalizacích městských domů
Nabídneme nájemníkům k odkoupení byty v domech, kde město není jediným
vlastníkem
Budeme usilovat o získání investorů k vytvoření co nejvíce pracovních míst
v průmyslové zóně Dukla
Přijatelnou úrovní nájmů podnikatelských prostor města podpoříme malé
podnikání
Budeme se snažit o získání dotací k financování investičních akcí a zhodnocování
majetku města
Aktivně podpoříme projekty soukromých investorů v oblasti bydlení, sportu,
kultury, které zlepší životní podmínky v Havířově
Budeme pokračovat ve snižování provozních výdajů města a jeho organizací
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Hnutí pro Havířov
1. Bezpečnostní situace ve městě
- zvýšení bezpečnosti na celém území města, včetně problémových lokalit
- regulace hazardu

2. Podpora zaměstnanosti
- vytváření podmínek pro udržení a zvýšení zaměstnanosti – snížení nájmů
městských komerčních prostor apod.
- využívání evropských fondů pro rozvoj malého a středního podnikání

3. Finanční stabilita města
- kontrola výše a rozsahu investičních akcí města, regulace provozních výdajů
- snižování zadluženosti města
- cílené využívání evropských fondů a Operačních programů

4. Rozvoj školství, kultury, sportu a volnočasové sféry
- podpora zájmových činností a subjektů pracujících s mládeží, včetně kroužků na
školách a školkách
- zjednodušení běžné údržby a drobných oprav MŠ a ZŠ
- modernizace základních a mateřských škol

5. Zlepšení dopravní situace
- zkvalitnění dopravního spojení městské části Šumbark a Město
- modernizaci a rozšíření parkovacích ploch
- zefektivnění dopravní infrastruktury
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu

6. Vstřícnost a slušnost k občanům
- objektivní informování občanů o dění na radnici a zastupitelstvu
- zlepšení propagace města v médiích
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KDU - ČSL
Dejme věci do pořádku, rozsvítíme Havířov
Dejme do pořádku rodinnou politiku v Havířově
-

Zrušíme poplatek za odpady pro děti.
Zřídíme fond, ze kterého budou hrazeny ozdravné pobyty dětí a seniorů.
Podpoříme terénní sociální služby a tím umožníme seniorům zůstat co
nejdéle v jejich domácím prostředí, nebudeme rozšiřovat pobytové sociální
služby.
Navrhneme slevu na nájemném v městských bytech pro mladé lidi do
35 let.
Zavazujeme se nezvyšovat nájmy v městských bytech.
Prosadíme slevy pro rodiny na městské akce a do kulturních a sportovních
zařízení města, zavedeme rodinné pasy.
Navrhneme slevy na páteční filmová představení pro mladé lidi do 26 let.
Přispějeme rodičům na stravné dětí v ZŠ.
Podpoříme přednostní umístění dětí zaměstnaných rodičů do MŠ.
Navrhneme cestování v MHD pro rodiče s kočárkem zdarma.
Podpoříme mateřská a rodinná centra.
Vybudujeme vycházkovou zónu kolem řeky Lučiny.
Poskytneme flexi volno matkám dětí do 15 let, které jsou zaměstnány na
MmH a v příspěvkových organizacích města.
Podpoříme služby pro rodiny.
Prodloužíme provozní dobu MŠ dle potřeb pracujících rodičů.
Podpoříme preventivní akce zaměřené na zamezení dysfunkčnosti rodiny.

Dejme do pořádku veřejné služby a bezpečnost pro občany Havířova
-

Rozsvítíme ulice, kde bydlíte.
Zvelebíme prostředí v okrajových částech města.
Opravíme vlakové nádraží s vybudováním bezbariérového přístupu
a nových parkovacích míst, nebudeme bourat architektonicky cennou
budovu
Dobudujeme cyklostezky, které někam povedou.
Posílíme pěší hlídky městské policie.
Vyhlásíme výběrové řízení na provozovatele MHD a budeme pokračovat
v jednání o plném zapojení města Havířova do systému ODIS.
Podpoříme domovní samosprávy v zavádění kamerových systémů.
Zpřísníme vyhlášku o požívání alkoholu na veřejných místech.

Dejme do pořádku hospodaření města Havířova
-

Podpoříme vznik sociálních firem.
Zamezíme předraženým zakázkám.
Navrhneme prodej městských společností.
Zavedeme na webových stránkách města rozklikávací rozpočet i pro
příspěvkové organizace.
Prosadíme povinnost realizátorů městských zakázek zaměstnat 10%
dlouhodobě nezaměstnaných.
Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet města a usilovat o snižování
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-

zadlužení.
Prosadíme racionalizaci kulturních akcí.

Dejme do pořádku školství, kulturu a sport v Havířově
-

Podpoříme spolky, občanská sdružení a místní skupiny dostupností
městských zařízení pro jejich aktivity a zasadíme se o nový systém
dotací.
Snížíme počet (nevyužitých) kulturních domů z důvodu vysoké finanční
provozní náročnosti.
Zasadíme se o významnou rekonstrukci Letního kina s multifunkčním
využitím venkovních prostor.
Zachováme optimální počet ZŠ a MŠ na území města.
Vytvoříme podmínky pro vysokou kvalitu vzdělávaní na území města.
Podpoříme rozvoj komunitních, volnočasových a nízkoprahových center.
Dáme podporu sportu dětí a mládeže.
Vybudujeme nová veřejná dětská hřiště.
Chceme více podporovat střední školství v Havířově.

Dejme do pořádku životní prostředí v Havířově
-

Budeme otevřeně informovat obyvatele o skutečném stavu životního
prostředí.
Vybudujeme veřejnou čerpací stanici na CNG.
Prosadíme obchvat Havířova, přeložka a výstavba I/11 v úseku Havířov
-Třanovice.
Prosadíme zlepšení třídění odpadů a tím jeho druhotné využití.
Budeme řešit skládkování odpadů jeho snížením a energetickým
využitím komunálních odpadů.
Provedeme změnu skladby doprovodné zeleně (kácení starých
a nemocných stromů, či stromů ohrožující zdraví nebo život lidí)
a provedeme výsadbu stromů původních, které nejsou alergeny.
Zajistíme využívání nově postavené kanalizační sítě ve městě – napojení
jednotlivých nemovitostí, osvěta, pomoc občanům.
Budeme prosazovat čištění a kropení komunikací ve vlastnictví města.
Pročistíme a prosvětlíme městské lesoparky.
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Komunistická strana Čech a Moravy
S lidmi pro lidi
UMĚLI JSME MĚSTO POSTAVIT, DOKÁŽEME HO I ŘÍDIT
A SPRAVOVAT

Ekonomický a hospodářský rozvoj:









usilovat o nová pracovní místa pro občany s využitím nové průmyslové
zóny Dukla k podnikatelským aktivitám
podporovat malé a střední podnikatele
zajišťovat dostatek finančních prostředků s maximálním využitím dotací
z EU, státu a kraje
podporovat aktivity ve společnostech zřízených městem a tak přispět k
udržení a zvýšení zaměstnanosti
zprůhlednit vyhlašování veřejných zakázek, a to přes internet a na úřední
desce
snižovat provozní náklady Magistrátu a organizací řízených městem
prodávat pouze zbytný a nepotřebný majetek města
nepřipustit nákupy nesmyslných a zbytečných programů a auditů. Lépe
využívat odborných kapacit zaměstnanců Magistrátu

Bydlení:








zachovat městský bytový fond ve vlastnictví města
dodatečně vybavit starší domy výtahy (např. přes státní programy)
a umožnit tak seniorům dožití v původních bytech
mladým rodinám umožnit bydlení v tzv. startovacích bytech
v roce 2015 vyhlásit pro občany amnestii na penále z dluhů vůči městu
upravovat další dvorové části na odpočinkové zóny, vybavit je lavičkami
a jednoduchým cvičebním nářadím
hledat řešení, jak navrátit městskou část Šumbark do plnohodnotného
života občanů
podpořit vznik infrastruktury pro individuální bydlení v okrajových
částech města

Sociální a zdravotní oblast:








rozšiřovat sociální služby a jejich dostupnost pro širší okruh občanů
při rekonstrukci nebytových prostor (obchody a provozovny) i vstupů do
bytových domů pamatovat na bezbariérové přístupy
posílit rozpočet na ozdravné pobyty občanů města
finančně podporovat Nemocnici Havířov na nákup techniky pro zkvalitnění
péče o občany
poskytovat poradenské služby občanům v tíživé životní situaci
a předcházet tak jejich vyčleňování ze společnosti
vybudovat smuteční obřadní síň
hledat možnosti pro vybudování hospice na území města
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Školství, kultura, sport:












pobyt havířovských dětí v mateřských školách zdarma
zlepšováním podmínek pro organizování volného času mládeže a využitím
sportovišť omezit šíření drog, vandalství a páchání trestné činnosti
dotace, dary a granty využívat ke zkvalitnění a zvyšování standardů v MŠ
a ZŠ
dotace z rozpočtu města směřovat zejména do zájmové činnosti,
sportu,kultury a mimoškolní činnosti mládeže
prohlubovat kulturní cítění a sounáležitost občanů a dětí k tomuto regionu,
při kulturních akcích dát větší možnost prezentace místním kulturním
souborům a místním umělcům
organizováním Akademie III. věku obohacovat život seniorů
cenovým zvýhodněním umožnit seniorům častější navštěvování kulturních
akcí
v lokalitě Šumbark zřídit v nevyužitém objektu na ulici U Jeslí středisko
volnočasových aktivit
podporovat tradiční havířovské akce a slavnosti
nepřipustit obnovování hracích a výherních zařízen

Životní prostředí a doprava:














maximálně zvýšit osvětu o třídění odpadů a zajistit dostatečný počet
označených kontejnerů, omezit skládkování
nezvyšovat cenu za komunální odpad
odbornou údržbou zeleně zajistit, aby Havířov byl i nadále městem zeleně,
městem stromů a městem květů
pokračovat v přípravě obchvatu Havířova a navazujícího řešení dopravní
infrastruktury na území města
pravidelně provádět údržbu chodníků, cest a parkovišť ve městě
věnovat maximální pozornost výstavbě „Dopravního terminálu“ a začlenit
do něj zpět památník na průjezd gen. L. Svobody Šumbarkem za II. světové
války
spolupracovat na přestavbě autobusového nádraží a finančně se na ní
podílet
zachovat opodstatněné slevy v MHD
usilovat o zvýšení počtu parkovacích míst, zlepšení průjezdnosti ulic a
zvýšení dopravní bezpečnosti
provozem autobusu na zemní plyn pokračovat spolu s ČSAD v ekologizaci
městské hromadné dopravy
k dopravní výchově předškolní a školní mládeže využívat dopravní
autocvičiště a navázat užší spolupráci s Městskou policií
podporovat rozšiřování cyklostezek

Bezpečnost:




více strážníků do ulic
podporovat integrovaný záchranný systém
řešit problematická místa v dopravě a v obslužnosti jednotlivých lokalit
s využitím znalosti terénu strážníků Městské policie a ve spolupráci
s komisí BESIP
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podporovat projekty prevence kriminality a drogové závislosti
organizováním besed s občany napomáhat k jejich vlastní bezpečnosti,
k bezpečnosti spoluobčanů i k ochraně majetku
modernizovat a důsledně využívat kamerový systém, nejen
v problematických lokalitách
efektivněji využívat foto pastí v terénu

Podíl občanů na správě:







podporovat přímou demokracii včetně místního referenda v zásadních
otázkách
usilovat o poměrné zastoupení v komisích Rady a Zastupitelstva
v občanských komisích městských částí zainteresovat občany s trvalým
bydlištěm v dané lokalitě
zvýšit aktivitu občanských komisí a jejich spolupráci s odbornými útvary
města
propagovat mezi občany prostřednictvím Radničních listů větší využívání
webových stránek magistrátu
zaměstnance magistrátu vést ke službě občanům tak, aby byl úřad
přívětivý pro občany a ti se na něj obraceli o pomoc a radu s větší důvěrou
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9. POHLED DO MINULOSTI A SOUČASTNOST
9. 1. Střípky z historie
9. 1. 1 Vlaková nádraží na místech, kde vyrostl Havířov
Až do roku 1910 bylo území, kde dnes leží Havířov, bez vlakového spojení. První
zmínka o propojení uhelných dolů v obci Suchá s Velkými Kunčicemi, dnes
Ostrava-Kunčice, železniční kolejovou dopravou je z roku 1911. Tehdy v únoru
v Šumbarku zahájilo provoz malé nádražíčko spíše zastávka pro projíždějící
vlaky. Za čtyři roky v září 1915 ji vystřídala železniční stanice postavená
v tradicionalistickém stylu. Svému poslání sloužila až do otevření nového nádraží
27. října 1969 s moderní odbavovací halou. Autorem velkolepého díla je architekt
Josef Hrejsemnou inspirovaný světovou výstavou Expo 1958 v Bruselu.
V posledních dvaceti letech nádraží chátralo a České dráhy jako majitel se ho
rozhodly zbourat. Dalším mezníkem bylo zasedání Zastupitelstva statutárního
města Havířova, které dne 20. června 2011 schválilo principy a realizaci projektu
Dopravní terminál Havířov. Část architektů je ale pro zachování stávající haly
s tím, že by se opravila. Do čela boje proti zbourání se postavilo občanské
sdružení Důl architektury.
9. 1. 2 Základní škola Na Nábřeží má 60 let
Na podzim roku 1953 byla zahájena výstavba školského kombinátu (dobový
název), poblíž budovy Pavky Korčagina, sídla dnešního Magistrátu města
Havířova. V jeho prostorách se počítalo s umístěním dvou škol celkově
s osmadvaceti třídami, dvěma tělocvičnami, školní družinou a společným
travnatým hřištěm. Jako první byla otevřena 1. září 1954 v západním křídle
budovy se vstupem z ulice Jana Švermy 1. osmiletá střední škola. Tímto dnem se
začala psát historie Základní školy Na Nábřeží. Do školních lavic zasedlo ve
dvanácti třídách celkem 257 žáků. Prvním ředitelem byl jmenován Jaroslav
Helštýn. Provoz ve druhé z plánovaných škol v ulici Komsomolská s názvem
3. osmiletá střední škola (2. již stála v Šumbarku) byl zahájen 1. září 1955. Měla
osm tříd s 229 žáky. Ředitelem se stal František Koziorek. V roce 1984 se obě
školy sloučily pod názvem Základní devítiletá škola v ulici Jana Švermy. Svůj
nynější název má škola od roku 1991. Ředitelem je Svatopluk Novák.
9. 1. 3 Honosná restaurace se proměnila na středisko dětí a mládeže
Letos je tomu šedesát let, kdy začala výstavba budovy v ulici Na Nábřeží
v Havířově, kde má dnes sídlo Středisko volného času Asterix. V roce 1954 se ale
řešil zcela jiný problém. Budoucí město potřebovalo pro své obyvatele velkou
restauraci. A dočkalo se jí. V suterénu domu byly umístěny chladicí boxy pro
restaurační potřeby, přízemí zpočátku využívali stavbaři jako jídelnu. Později se
přeměnila na lidovou hospodu s výčepem, přitom nechyběl ani koutek na
konzumaci různých nápojů ve stoje. V prvním patře byla moderní restaurace
zařazená do druhé cenové skupiny. Oblíbeným a velmi vyhledávaným místem se
stal taneční parket. Druhé poschodí patřilo valašské vinárně s příjemným
posezením. V budově se ještě nacházela zimní zahrada a místnosti pro hráče
kulečníku a karet. V roce 1975 po rozsáhlé rekonstrukci restaurace uvolnila své
prostory dětem a mládeži.
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9. 1. 4 Padesát let Základní školy Žákovská
Základní škola v ulici Žákovská v Havířově-Městě slaví letos své padesátiny.
Původně to byly dvě základní devítileté školy, Rosy Luxemburgové a Patrika
Lumumby, umístěné v jednom komplexu vzájemně propojených budov. Přestože
objekt nebyl zcela dokončen, vyučování bylo slavnostně zahájeno 1. září
1964. Tělocvičny a střední trakt budovy s jídelnou a dílnami se předaly do
užívání až v prvním čtvrtletí roku 1965. V roce 1986 došlo k administrativnímu
spojení obou škol pod názvem Základní škola Rosy Luxemburgové. Svůj nynější
název má od 1. května 1992 po přejmenování některých havířovských ulic.
9. 1. 5 V Dolních Datyních slavili jubileum
Před 150 lety obdržely Dolní Datyně statut samostatné obce. Historickým datem
byl 21. červen 1864. Významné výročí si od pátku 14. do neděle 16. června
připomínali její obyvatelé a hosté v místech jako je zvonice z roku 1896,
knihovna, kavárnička U Školky, škola nebo hospoda Na Statku. Život, hlavní
události za uplynulá léta přiblížily dobové fotografie, kroniky a písemnosti
z autorské dílny místního kronikáře Miroslava Szopa. Výrazným obohacením
jubilejních oslav byly Radovánky Divokého západu v areálu Základní a Mateřské
školy. Na malé kovboje čekalo rýžování zlata, střelba z luku, hod lasem a další
zajímavosti. Řada dětí proto přišla ve westernovém oblečení nebo v obdobných
kostýmech. Za velkého zájmu rodičů, prarodičů a bývalých žáků dnešní školáci
předvedli hezké pohybové skladby, tančili, soutěžili, a hlavně se dobře bavili.
K poslechu a tanci hrála opavská country kapela Karavana. „Jsem ráda, že nám

vyšlo počasí. Je radost dívat se na rozjařené dětské tváře, jak si užívají dnešní
odpoledne. Mám s sebou své děti Adélku a Viktora, které chodí sem do mateřské
školy a moc se jim to líbí,“ svěřila se Jana Guňková. Své prostory otevřela široké

veřejnosti rovněž školní budova, jejíž historie sahá do roku 1881. O návštěvníky
se staraly členky místní skupiny Českého svazu žen. Velkému zájmu se těšily
zejména snímky staré i přes osmdesát let se skupinami žáků a kroniky.
Nejstarším účastníkem byla někdejší žákyně školy šestaosmdesátiletá Jiřina
Motyčková. Pochvalovala si příjemné posezení se známými, program
a modernizaci školy. Slavnosti uzavřelo v neděli vpodvečer Datyňské amatérské
divadlo s pořadem, který čiperné herečky nazvaly Scénky ze života. Na rozloučení
vzlétl do éteru také horkovzdušný balon. Od 1. října 1974 jsou Dolní Datyně
městskou částí Havířova. K 31. 12. 2013 měly 520 obyvatel.
9. 1. 6 Zašlá sláva havířovských květinových skleníků
Zahradnický závod OKR Rekultivace vznikl v roce 1962. Jeho skleníky
v Havířově-Prostřední Suché patřily k největším ve střední Evropě. Zasklená
plocha zabírala sedm hektarů. Pěstovaly se zde hlavně květiny, například
proslulá žlutá gerbera nebo překrásné karafiáty. Polní zelinářské zahrady
zabíraly dalších čtyřicet osm hektarů. Rekultivace se významně podílely také na
květinové výzdobě města. Od září 1973, premiéry Havířova v květech, se staly
jeho hlavním dodavatelem. Po roce 1989 se v důsledku zdražování energie
skleníky staly nerentabilní a chátraly. Nakonec v listopadu roku 2011 uvolnily
své místo hypermarketu Globus. Zašlou slávu havířovských rekultivací dnes už
připomíná pouze šestipatrová administrativní budova na Dělnické ulici, která
slouží komerčním účelům a patří do působnosti RPG.
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9. 1. 7 Jubileum bývalého kulturního stánku
Kulturní dům Dolu Dukla v Dělnické ulici, nedaleko od Hotelového domu Impuls,
byl postaven před padesáti lety v roce 1964. V té době havířovský důl procházel
velmi intenzivním rozvojem. Stačí si připomenout, že šachta v polovině
šedesátých let minulého století dala práci více než třem tisícům horníků. Nový
kulturní stánek se na dlouhá léta stal centrem kulturního a společenského života
v městské části Havířov-Prostřední Suchá. V jeho pěkných prostorách se konaly
plesy, taneční zábavy, taneční i pěvecké koncerty, vyvíjely zde činnost zájmové
kroužky a skupiny nebo také kluby. Nechyběly ani hezké malby na zdech
některých místností. Po zániku dolu přestal stánek sloužit svému původnímu
poslání. Budova je ve vlastnictví společnosti Asental Business, s.r.o. Nyní se v ní
nachází pobočka havířovské městské knihovny, Česká pošta a několik firem. Je
otázkou, jaký bude její další osud. Určitě by si zasloužila návrat do oblasti, které
byla původně určena.
9. 1. 8 Před 90 lety byl položen základní kámen evangelického kostela v Suché
Evangelický kostel v Havířově-Prostřední Suché se nachází u říčky Sušanky
v ulici Stará. Základní kámen byl položen a posvěcen 3. srpna 1924. Za necelý rok
již malý hřbitovní kostelík stál. Dne 2. srpna 1925 byl slavnostně otevřen. Po
rozsáhlé rekonstrukci v roce 1937 dostal svou dnešní podobu. V důsledku
poddolování utrpěl značné škody a propadl se o sedmnáct metrů. Nakonec se ho
podařilo zachránit. Pravidelně se v něm konají bohoslužby a další církevní
obřady. Je také místem pěveckých koncertů.
9. 1. 9 Jaký osud čeká bývalý školní komplex na Mánesově ulici?
Výstavba zvláštní školy na Mánesově ulici v Havířově-Městě byla zahájena na
podzim roku 1975. Slavnostní otevření se konalo 1. listopadu 1978. V té době byla
největší svého druhu v bývalém Československu. Měla 27 tříd, tři školní družiny,
dvě tělocvičny a velké školní hřiště, kde se časem postavil i skleník. V krátké
době byl také dokončen krytý bazén. Nejvyšší počet žáků zaznamenala ve
školním roce 1990/1991 - celkem 375. V roce 2012 se Základní škola přestěhovala
na Šumbark. Sloučením se Střední školou řemesel a služeb ve Školní ulici vzniklo
nově zařízení pod názvem SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark. Celý komplex na Mánesově
ulici patřil Moravskoslezskému kraji. Ve druhé polovině minulého roku ho město
od kraje odkoupilo s tím, že by měl sloužit pouze ve veřejném zájmu pro účely
sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy, případně školství.
Budova není v nejlepším stavu, vyžaduje opravy. Bazén je například zralý
k demolici. Prvním letošním nájemníkem se stává Střední odborné učiliště Baron
School, s.r.o.
9. 1. 10 Jubileum bývalé železniční tratě Prostřední Suchá – Těšín
Před 100 lety, 1. září 1914 byl bez větších okázalostí zahájen provoz železniční
osobní i nákladové dopravy na úseku Prostřední Suchá – Těšín. Navazoval na
trať z Kunčic, která byla otevřena 15. listopadu 1911. Snad se počítalo i s větví do
Fryštátu. Ta, ale nebyla nikdy realizovaná. V roce 1931 se provoz vedoucí
Polskem zrušil a město na pravé straně Olše zůstalo bez železničního spojení
s Českým Těšínem. Významným mezníkem pro zkvalitnění dopravy se stal rok
1962, kdy vznikla dvoukolejní přeložka úseku z Havířova do Albrechtic mimo
Prostřední Suchou. Zároveň se prováděla postupná elektrifikace celé dráhy mezi
Ostravou-Kunčicemi a Českým Těšínem. Znamenalo to i konec již nepotřebné
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sušské železniční stanice s vedlejší budovou, kde se nacházela výtopna
a skladiště. Oba objekty byly zdemolovány.
9. 1. 11 Osudy havířovských vlakových nádraží
Na území dnešního Havířova fungovalo za uplynulých více, než sto let celkem pět
železničních stanic. Dvě z nich jsou poblíž současného, hodně diskutovaného
vlakového nádraží. Ta starší měla spíše charakter zastávky. Budova stále
existuje. Byla přestavěna na obytný dům. Druhá stojí na levé straně kolejí ve
směru na Šenov. Svou podobu si v podstatě zachovala, ale neslouží svému
původnímu poslání. Další nádraží bylo v Prostřední Suché, do kterého od
listopadu 1911 vjížděly vlaky z Kunčic. Od září 1914 pak pokračovaly do Českého
Těšína. Po vybudování přeložky tratě v roce 1962 z Havířova do Albrechtic
a postavení stanice Havířov-Suchá se nádraží v Prostřední Suché stalo
nadbytečným a bylo zbouráno. Nejdiskutovanější hlavní havířovské nádraží bylo
slavnostně otevřeno 27. října 1969. V té době patřilo k nejmodernějším na severu
Moravy a Slezska. K oslavám pětačtyřicátých narozenin ale není důvod.
Výpravní hala postavena v bruselském stylu místním architektem Josefem
Hrejsemnou a s mozaikou od světoznámého skláře a výtvarníka Vladimíra
Kopeckého má být v únoru roku 2015 zbourána. Ministerstvo kultury České
republiky ji totiž nezařadilo mezi kulturní památky. Určitá naděje na zachování
haly vznikla v roce 2013 v době, kdy ministrem dopravy byl Zdeněk Žák.
9. 1. 12 Havířovský plynojem patří minulosti
Na katastru dnešního Havířova byla před 60 lety v roce 1954 v Prostřední Suché
zahájena výstavba plynárny s názvem Závod 28. října. O sedm let později
27. května 1961 bylo vydáno povolení k trvalému provozu. Kromě místních
dodávek plynu sloužil i dálkové plynofikaci Moravy a východních Čech. Plynojem
vysoký přes 90 metrů s obvodem kolem 60 metrů patřil k dominantám města.
Postupem času, ale ztratily plynojemy po celé republice svůj původní význam.
Nejinak tomu bylo i v Havířově. V letech 1985 až 1987 se stavba postupným
upalováním snížila do výšky kolem patnácti metrů. Torzo, které zůstalo je
v současné době využíváno soukromou firmou jako dekontaminační stanice.
Jiným bez nadsázky obdivuhodným příkladem, jak se dá plynojem přestavět je
Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích. Lze ji využít jak pro vzdělávací,
kulturní a společenské akce, tak i pro konference, výstavnictví a kongresové
účely.

9. 2 Tituly v uplynulých letech
Rok 2013:
 Šedesát let sídla havířovské radnice
 Střípky z historie
 Zaniklé podniky
 Pojmenování vybraných havířovských ulic
Rok 2012:
 Historicky první volby do Městského národního výboru v Havířově (obdoba
zastupitelstva)
 Pětapadesát let Společenského domu Lučina
 Labužník, symbol bruselského neonového fenoménu
 Dvacet let akciové společnosti ČSAD
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Nemovité památky v seznamu Národního památkového ústavu České
republiky
Rok 2011:
 Osobnosti a významní rodáci Havířova
 Historie havířovského vlakového nádraží
 Padesát let Kulturního domu Petra Bezruče
 Výročí polské školy očima pamětníků
 Střípky z historie slavného Těrlického okruhu

Rok 2010:





Slavná éra havířovské loutkové scény
Současnost a minulost havířovské tržnice
Kronika, pohled do minulosti
Havířovské kuriozity

10. POČASÍ V ROCE 2014
Rok 2014 byl nejteplejší od roku 1961
Uplynulých dvanáct měsíců bylo nejteplejších od roku 1961, kdy se takové údaje
pro Českou republiku připravují. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav ve
svém souhrnném hodnocení roku 2014.
S průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia byl rok 2014 mimořádně nadnormální,
byl o dva stupně teplejší, než je dlouhodobý průměr. Analýza 148 stanic s řadou
delší než 30 let ukazuje, že rok 2014 byl na 134 stanicích nejteplejším rokem
v historii pozorování.
Nejteplejším měsícem z dlouhodobého pohledu byl březen, kdy stanice naměřily
o 3,7 °C vyšší průměrnou teplotu. Jen dva měsíce - květen a srpen - byly
chladnější, než by odpovídalo dlouhodobému průměru.
Naopak srážkově byl uplynulý rok normální, s průměrným ročním úhrnem 674
milimetrů (neboli 674 litrů vody na metr čtvereční) byl 0,3 procenta pod
dlouhodobým průměrem. Nejvíce napršelo v květnu, a to 114 milimetrů, což je
155 procent dlouhodobého průměru. Nejméně srážek spadlo naopak v únoru, to je
jen 26 procent průměru.
Zajímavosti z jednotlivých měsíců:
Leden
Třetí den nového roku byla naměřena na Lysé hoře v Beskydech námraza silná
21 centimetrů. Nejvyšší teplota, +16,2 °C, byla naměřena v Ropici u Třince (okres
Frýdek-Místek) 19. ledna a nejnižší, −24,8 °C, v Kořenově na Jizerce 26. ledna.
Na dvou stanicích v okrese Bruntál byl 26. ledna zaznamenán tzv. arktický den
(maximální teplota byla nižší než −10 °C). Slezská Harta měla maximální denní
teplotu −10,1 °C a tradičně chladné Město Albrechtice, Žáry na Krnovsku
−10,2 °C.
Únor
Hned první únorový den dosáhl vítr v horských oblastech Jeseníků a Beskyd
rychlost vyšší než 130 kilometrů v hodině. Na Milešovce byla 3. února naměřena
27 cm silná vrstva námrazků (kombinace námrazy, ledovky, jinovatky). Nejvyšší
únorová teplota, +16,7 °C, byla naměřena ve Volarech (okres Prachatice)
15. února a nejnižší, −16,5 °C, na šumavském Březníku 12. února.
Březen
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Na Sněžce foukal 16. března vítr o rychlosti 152 kilometrů v hodině. První jarní
den (21. březen) přinesl nejteplejší den měsíce, v Dobřichovicích u Prahy se
teplota vyšplhala na 24,1 °C. V pohraničních horách naopak napadlo hodně
nového sněhu, na Luční boudě v Krkonoších dokonce 30 centimetrů. Nejnižší
březnová teplota, −17,1 °C, byla naměřena na šumavské Rokytské slati
26. března.
Duben
Na začátku dubna se na Kychové (levostranný přítok Vsetínské Bečvy) vyskytla
krátká přívalová povodeň. Padal ještě sníh, v Beskydech na Lysé hoře ho bylo
15 centimetrů. Nejteplejším dnem byl 25. duben, kdy v Doksanech (okres
Litoměřice) dosáhla teplota téměř k hranici letního dne (24,9 °C). Nejchladněji
bylo 17. dubna na Horské Kvildě (−13,6 °C).
Květen
První povodňová situace nastala 16. května při krátkodobém vzestupu Olše
v Českém Těšíně. První letní den v roce se vyskytl 19. května ve Staňkově (okres
Domažlice) a v dalších dnech na mnoha stanicích. V poslední dekádě května se
vyskytly první dny s tropickou nocí (noci, kdy minimální noční teplota neklesne
pod 20 °C). Na stanicích Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž) a Paseka (okres
Olomouc) klesla minimální teplota 23. května jen na 20,5 °C. Na konci května
byly v intenzivních bouřkách ve východní části Čech a na Moravě zaznamenány
přívalové srážky s vysokými hodinovými, několikahodinovými i denními úhrny
srážek.
Červen
V jižních Čechách 9. června klesla ranní minimální teplota pod 5 °C a odpolední
maximální teplota dosahovala hodnot vyšších než 30 °C. Na konci měsíce
v oblastech, které jsou označovány jako mrazové kotliny, docela běžně klesá
minimální teplota měřená ve dvou metrech nad povrchem do záporných hodnot.
Tak tomu bylo i 27. června (šest dní po začátku astronomického léta) na Rokytské
slati (−4,7 °C), na Březníku (−3,4 °C) nebo na Horské Kvildě (-2,8 °C).
Červenec
Ještě i na začátku července klesala v mrazových kotlinách teplota pod bod mrazu.
Jedním z nejteplejších dní v roce byl 20. červenec, kdy teplota na mnoha místech
středních Čech přesáhla hranici 35 °C.
Srpen
Na stanici Svratouch ve Žďárských vrších byl 3. srpna zaznamenán denní úhrn
srážek 131 milimetrů, což byl nejvyšší srpnový úhrn (od jedné do dvou odpoledne
napršelo 66,7 litrů vody na metr čtvereční). Přívalové srážky způsobily na horním
toku Novohradky překročení 3. povodňového stupně. Na Rokytské slati byla
25. srpna naměřena nejnižší teplota −6,0 °C, nejtepleji bylo 10. srpna v Brandýse
nad Labem - Staré Boleslavi, a to 34,1 °C. V srpnu byl pouze v šesti dnech
zaznamenán tropický den.
Září
Na začátku září bylo ukončeno více než 25 dní trvající chladné počasí a 4. září byl
zaznamenán letní den s teplotou nad 27 °C (Bojkovice nebo Štítná nad Vláří).
Předchozí teplé dny s teplotou nad 27 °C se vyskytly naposledy 18. srpna (jen
v jihomoravské Strážnici) a 11. srpna na celé Moravě. Tlaková níže Biggy
přinesla na konci první a na začátku druhé dekády září do střední Evropy deštivé
počasí. Na mnoha místech jižní Moravy byly zaznamenány vyšší denní srážkové
úhrny a znovu se zvedly hladiny některých řek.
Říjen
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Poslední letní den se na našem území vyskytl 9. října - na stanici Staňkov (okres
Domažlice) 25,9 °C a na šumavské horské stanici Hliniště (okres Prachatice) ve
výšce 800 m 25,8 °C. Znovu hodně pršelo na Klatovsku a Prachaticku,
3. povodňový stupeň byl překročen na Černé v Ličově a na Otavě v Sušici. První
sněhová pokrývka 2014/2015 byla zaznamenána 23. října v Beskydech. Podle
Atlasu podnebí se v říjnu v průměru vyskytuje bouřkový den jen jednou za pět
let. Tentokrát ovšem byla bouřka zaznamenána ve dvou posledních letech za
sebou (2013 a 2014), a to na několika místech v republice.
Listopad
V Krásném Údolí na Karlovarsku, kde se měří od roku 1981, byla 1. listopadu
maximální teplota 18,6 °C, což bylo o 2 °C více než v předchozím maximu ze
14. listopadu 2010. V druhé půlce měsíce - 20. listopadu - byla na Šeráku
v Jeseníkách naměřena 3,7 milimetrů silná vrstva ledovky.
Prosinec
Hned 1. prosince se začala na téměř celém území vytvářet ledovka, takže několik
dní nejezdily některé vlaky, tramvaje a trolejbusy. Na Sněžce naměřili ve dvou
větrných dnech 18. a 19. prosince rychlost až 138 kilometrů v hodině, o pár dní
později na Lysé hoře v Beskydech dokonce 154 kilometrů v hodině. V noci na
27. prosince byl v mrazových kotlinách na Šumavě naměřen mráz až −27,2 °C
(Rokytská slať). Na Lysé hoře v Beskydech a na jesenickém Šeráku se ke konci
měsíce vyskytly čtyři arktické dny za sebou. Výška sněhové pokrývky minimálně
10 centimetrů se alespoň na horách začala tvořit až po 12. prosinci a na konci
roku leželo nejvíce sněhu na Labské boudě - 49 centimetrů.
Autor Pavel Baroch
11. ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Hlavními zdroji informací pro kroniku Havířova za rok 2014 byly:
 Účast kronikáře na kulturních, společenských, sportovních a církevních
akcích
 Havířovský deník a týdeník Havířovsko
 Radniční listy
 Havířovské noviny
 Usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova
 Tiskové zprávy vydávané Magistrátem
 Propagační materiály a zprávy o činnosti občanských sdružení, škol, církví
a dalších institucí
 Materiály ze základních s středních škol
 Internetové stránky sportovních klubů a tělovýchovných jednot
Fotografie jsou pořízené až na několik výjimek na veřejných akcích
kronikářem města. Platí na ně autorská práva.

Kronika Havířova za rok 2014 bez příloh má 209 stran. Jozef Pintér
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12. PŘÍLOHY

Vybrané údaje o Havířovu
Základní údaje
Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi
v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na
severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na
západě s obcemi Šenov a Václavovice.
Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů a je
rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka
Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať
z Ostravy - Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací procházející
městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne
hlavní sídlištní útvar města - výšková zástavba. Další silnice spojují město
s Orlovou a Karvinou.
Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se
pohybuje kolem 8°C a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od
jihozápadu a západu. Katastrální území města má rozlohu 3 200 ha, souřadnice
jádra města jsou 49°N47´, 18°E26´.
Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice,
Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. V současné době má
Havířov necelých 80 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem.
Historie Havířova
Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády
ČSR z roku 1955 a dne 4. 12. 1955 mu byla udělena městská práva. Jméno města
bylo vybráno ve veřejné soutěži z mnoha nejrůznějších názvů (např. Bezručov,
Čurdov, Faratín, Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov,
Rudohvězdov, Stalin, Gottwaldův Horníkov, Zápotockýgrad, Všemírov, Šťastnov,
Bezručovy Novoměstské Baně a další).
Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří
Beskyd. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky
dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Po
skončení druhé světové války nic nenasvědčovalo tomu, že na území dnešního
Havířova zanedlouho vznikne nové město. Typická mírně zvlněná krajina
těšínského regionu s roztroušeným osídlením slezského typu žila vcelku
poklidným způsobem života, kontrastujícím v mnoha směrech s nedalekými
městy a četnými hornickými koloniemi. Území, na němž mělo vzniknout nové
město, leželo na rozhraní tří okresů. Obce Šenov, Dolní Datyně a Šumbark
náležely v roce 1949 do okresu ostravského, Dolní Bludovice a Životice patřily
k okresu Český Těšín a Dolní i Horní Suchá k okresu Karviná. Jedno však bylo
všem společné. Byly součástí Těšínska, země s bohatými a svébytnými dějinami,
odrážejícími se ve staleté historii každé ze jmenovaných obcí.
Historické prameny o území dnešního Havířova se zmiňují už v roce 1305
o Šenovu (Šonov, SchĂśnhof, Szonów) a Horní a Dolní Suché, první spolehlivý
doklad o existenci Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 se poprvé připomíná
Šumbark, který však byl zřejmě založen také ve 14. století. V polovině 16. století
se o Šumbarku píše jako o městě, není však doloženo, že by Šumbark skutečně
mohl užívat městských práv.
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Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a stabilizaci
značného počtu pracovníků a rozhodujícím faktorem pro získání nových
pracovníků byla možnost získat byt. Proto byla zahájena v roce 1947 výstavba
sídlišť. Charakter "socialistického města" a rychlost jeho výstavby determinovaly
i jeho zcela výjimečné postavení mezi městy České republiky. V Havířově je méně
průmyslových závodů a podniků i v méně pestré škále odvětví. Charakter města
dosud odpovídá účelu, pro který byl založen, neboť stále značná část ekonomicky
aktivních obyvatel vyjíždí za prací.
Svého největšího plošného rozměru (celkem 41,95 km2) dosáhl Havířov v
polovině 70. let po připojení obcí Dolní Datyně (1974) a Horní Suchá (1975).
Politické události v roce 1989 se z pohledu sídelní problematiky odrazily, mino
jiné také v tom, že se obec Horní Suchá v roce 1990 opět osamostatnila.
V rámci Ostravské sídelní aglomerace si Havířov udržuje pověst města
s nejkvalitnějším bydlením a ve srovnání s jinými městy regionu s čistým
prostředím a velmi dobrým rekreačním zázemím.
Vedení města
Předsedové

František Podoba
1955-1970

Karel Choleva
1970-1974

František Vystavěl
1975-1986

JUDr. Zdeněk Pohl

Ing. Václav Wicher

1990-1999

1999-2002

PaedDr. Milada
Halíková
2002-2007

Ing. Vojtěch Klečatský
1986-1990

Ing. Antonín Šimíček
1990

Primátoři

Bc. Daniel Pawlas
2014 - dosud

František Chobot

Ing. Zdeněk Osmanczyk

2007-2010

2010-2014
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Poloha města
- 49° 47´ severní šířky
- 18° 25´ 30´´ východní délky
Město bylo projektováno v rámci sídelní přestavby jádra ostravské průmyslové
oblasti pro získávání pracovních sil a jejich stabilizaci do prostoru s příznivými
podmínkami životního prostředí, neohroženého poddolováním, s optimální
vzdáleností do průmyslových center Ostrava, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek,
Český Těšín, Třinec. Nové město vzniklo prakticky na zelené louce v katastrech
obcí, v nichž neexistoval jediný průmyslový podnik (Šumbark, Dolní Bludovice,
Prostřední Suchá).
Vzdálenosti do sousedních měst jsou přibližně 16 km do Ostravy, Frýdku-Místku,
Karviné a 12 km do Českého Těšína. Vzdálenosti k hraničním přechodům do
Polska cca 12 km (Český Těšín), na Slovensko 52 km (Mosty u Jablunkova).
Povrch
Reliéf města je členitý. Je to mírně zvlněná pahorkatina s nadmořskou výškou
v rozpětí 240-300 m n.m. se sníženinou podél Lučiny a Sušanky. Pás pahorkatin
přechází k východu na území Polska jako tzv. Pogorze, na západ pokračuje jako
Příborská pahorkatina. Od vlastního masivu Moravskoslezských Beskyd (resp.
i Slezských) je odděluje sníženina Jablunkovské a Třinecké brázdy.
Povrch tvoří sedimenty - převážně štěrkopísky, písky, jíly i sprašové hlíny svým
původem spojené se čtvrtohorním zaledněním. Dokladem o tom byla naleziště
písků a cihlářských hlín.
Na tvářnosti krajiny se v severní části města podílela těžba černého uhlí, která se
místy projevila poklesy terénu. Terén také ovlivnily odkalovací nádrže související
s těžbou uhlí.
Podnebí
Základní dlouhodobé klimatické údaje:
průměrná roční teplota vzduchu 8 - 9 C
průměrná teplota vzduchu v červenci 17 - 18 C
počet dnů v roce s teplotou 15 C a více 60 – 80
počet letních dnů v roce s teplotou 25 C a více 40 – 50
počet dnů se sněhem v roce 50 – 60
množství srážek v roce 400 - 500 mm
Vodstvo
Zásobování vodou je zabezpečováno systémem Beskydského skupinového
vodovodu. Blízké vodní nádrže Těrlicko a Žermanice naplňují jen doplňkovou
funkci - možnost každodenní rekreace i turistiky.
Na území města se nachází dva vodní toky. Sušanka protéká severovýchodním
a severním okrajem města Lučina protéká jihozápadní části města, přitéká od
hráze žermanické vodní nádrže a v přímém kontaktu s koncentrovanou
zástavbou městského jádra vytváří četné meandry, které jsou spolu s významnou
skladbou lužní flóry i fauny chráněny.
Stojaté vody představují dvě kategorie, jsou to rybníky a vodou zatopené
poklesové lokality v důlních polích. Rybníky podél Sušanky byly dříve využívány
jako sedimentační nádrže pro uhelné kaly.
Životní prostředí
Výběr prostoru pro nové město preferoval kvalitu životního prostředí
a neexistenci vlivů báňského průmyslu. Kvalita vody v Lučině je vyhovující a její
čistota se udává 2. stupněm. Současné město netrpí výraznými zátěžemi
výfukových zplodin ani prašností (lokální vytápění ve městě téměř neexistuje).
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Přírodní památky
Výrazně zahloubené koryto protékající řeky Lučiny je provázeno komunikací "Na
Nábřeží" po západním okraji centrální městské zástavby. Proti ní, údolí o zhruba
40 m níže, je chráněno jako přírodní památka v délce kolem 2,5 km o celkové
rozloze 40,7 ha. Ochrana se týká desítek meandrů v celé délce úzkého pásu ničím
neovlivněného území.
Spolu s meandry jsou chráněny navazující mokřady a břehové porosty
doprovázené většími druhotnými loukami. V nenarušeném prostředí se daří
druhově bohatým společenstvům flóry i fauny, v rozptýlených lesních porostech
převládají duby a habry. Četné další i starší a mohutnější dřeviny s keřovitým
i bylinným patrem jsou životním prostředím pro hnízdění desítek druhů ptactva.
Bohaté zastoupení ryb v Lučině i obojživelníků a hmyzu v lokalitách remízků
a mokřadů vytváří obraz lužní krajiny. Přístup do údolí je snadný z nábřežní
ulice pěšinkami po svazích, podél meandrů vedou stezky pro pěší. Celé údolí je
intenzivně rekreačně využíváno.
Na katastru města se nachází památný strom (lípa malolistá), která je
pozůstatkem aleje lemující bývalou kupeckou stezku procházející městem.
Havířov - město mezi stromy
Havířov se prakticky od svého vzniku prezentuje jako město zeleně. Přes velkou
hustotu zalidnění se ve městě nachází hodně parků, stromů a zeleně a péče
o zeleň je jednou z dlouhodobých priorit města. V letech 2005-2008 vznikla
databáze zajímavých stromů, rostoucích v centrální části města, která byla v roce
2010 a 2012 aktualizována.
Prezentováno je zde více než 200 stromů 116 druhů a jejich kultivarů ze 78
lokalit (ulic, náměstí, parků). Mezi zajímavé druhy, které jsou v havířovském
centru k vidění, patří zerav obrovský, trnovník akát, střemcha hroznovitá,
škumpa orobincová, pajasan žláznatý, liliovník, katalpa trubačovitá, kdouloň
obecná, douglaska tisolistá, čimišník stromovitý atd.
Výběr stromů je do značné míry náhodný, ale přesto by měl postihovat
různorodost druhů a variet a také jejich zjev, výraznou polohu, velikost a stáří.
Nejsou tu mladé stromy z výsadby posledních let. Například v Centrálním parku
jsou vysazeny nové platany, javory, duby, buky, slivoně a další. Z nich jsou na
těchto stránkách jenom jinan dvoulaločný a javor dlanitolistý.
Na území Havířova se nachází 18 památných stromů uvedených v Ústředním
seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Většinou jsou to
stromy, které kdysi lemovaly historickou kupeckou stezku, tzv. Císařskou cestu,
což byla komunikace vedoucí od Ostravy přes Těšín do Polska. Nejvíce jich zbylo
podél dnešní ulice Elišky Krásnohorské. Jsou to lípy, jasany a jírovec.
Rekreační zázemí města
Příměstská zóna má charakter roztroušených menších prostorů na okraji města
nebo v jeho blízkém okolí umožňujících buď jen sezónní nebo i celoroční využívání
v různých formách rekreačních aktivit. Na území města je to atraktivní údolí
Lučiny, v severní části města Pežgovský les, v jihovýchodní části pás lesoparku.
Zvláště dětem a mládeži jsou ve městě k dispozici četná hřiště i některá sportovní
zařízení. Přístupné jsou i sportovní haly, tělocvičny škol, krytý bazén, dětský
park v centru města i areál letního koupaliště.
Pro turisty je vytýčena a městem prochází zeleně značená turistická cesta
v rámci dálkové trasy od Ostravy do Chotěbuze a červeně značená turistická
cesta do Beskyd jakož i cyklistický okruh euroregionem Těšínské Slezsko.
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Mimo teritorium města se pro individuální turistiku nabízí Těšínská
pahorkatina, scenéricky hodnotná krajina s dalekými výhledy nejen na
Podbeskydí a Beskydy, ale i do Polska a na Ostravsko.
Dvě blízké vodní nádrže (Žermanická a Těrlická) jsou v létě rekreačním zázemím
pro celou průmyslovou oblast a mají i vzdálenější klientelu. Těrlická přehrada
nabízí i možnost vodního lyžování na elektrickém vleku. Žermanická vodní nádrž
na Lučině je v provozu od r. 1958.
Třebaže Beskydy jsou už ve vztahu k Havířovu součástí širšího zázemí, přece jen
severní podhůří a některá horská údolí při vzdálenostech 20 - 30 km jsou pro
návštěvníky z Havířova snadno dosažitelná. Jsou to např. údolí v Komorní
Lhotce, Řece, Morávce.
Širší zázemí města
Širším zázemím pro Havířov je na jedné straně celá ostravská průmyslová oblast
s hlavním centrem Ostravou, a na straně druhé blízké Beskydy s možnostmi
především víkendové i dlouhodobé rekreace. Takto chápané širší zázemí lze však
rozšířit i na příhraničí blízkých sousedních států Polska a Slovenska. Pro turisty,
lyžaře i rekreanty je zajímavým zázemím polská část Slezských Beskyd
s atraktivním údolím Wisly a významnými středisky jako UstroĹ, Brenna, Wisla
aj. Vzhledem k snadné i rychlé dosažitelnosti této horské oblasti i existenci
hraničních přechodů na řadě míst, jsou uvedené možnosti velmi lákavé.
V nemenší míře to platí i pro slovenskou část Beskyd s bezproblémovým pohybem
či pobytem za hraničním hřebenem Moravskoslezských Beskyd – v údolí horní
Kysuce s Turzovskou vrchovinou, v Kysuckých Beskydách s Oščadnicí
a vybaveným lyžařským střediskem Velká Rača, či v rozvíjejícím se středisku ve
Skalitém - lyžařský areál (s propojením na bezprostředně navazující polskou
ZwardoĹ). Bez zajímavosti zde není ani trojmezí na hranici české Hrčavy,
polské Jaworzynky a slovenského Čierné (hraniční obelisk snadno přístupný
z Hrčavy). K návštěvě zve i středisko horního Pokysucí Čadca s hornatým
a krajinářsky malebným okolím.

Závěrečná zpráva o činnosti Magistrátu města Havířova a Městské policie
Havířov za volební období 2010 - 2014 je uvedena v samostatné příloze této
kroniky (počet str. 102).
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