V Havířově dne 31. května 2014
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1. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ – REJSTŘÍK
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Vítání nového roku
První letošní dítě narozené v havířovské porodnici
Novoroční tragédie
Výstava Paměť města Havířova
Koncert v evangelickém kostele v Bludovicích
Stolní tenis: extraliga 12. kolo
Hokejisté AZ prohráli po prodloužení
Tříkrálová sbírka
Mimořádný audit: odkanalizování Havířova je v pořádku
Prezidentské volby - 1. kolo
Volejbal: extraliga 13. kolo
Černá kronika: Vandalové poškodili lanový vlek
Bývalý i nový předseda MFK Havířov navštívili primátora
Stolní tenis: extraliga 13. kolo
Stolní tenis: extraliga 14. kolo
49. schůze Rady města Havířova
Z jednání 49. schůze Rady města Havířova

3

16. 1.

19. 1

19. 1.

20. 1.

21. 1.

23. 1.

26. 1.

26. 1.

28. 1.

28. 1.

28. 1.

30. 1.

31. 1.

31. 1.
ÚNOR

1. 2.

2. 2.

4. 2.

5 2.

5. 2.

6. 2.

6. 2.

6. 2.

7. 2.

9. 2.

10. 2.

11. 2.

12. 2.

13. 2.

16. 2.

16. 2.

16. 2.

17. 2.

20. 2.

21. 2.

23. 2.

23. 2.

23. 2.

27. 2.

27. 2.
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BŘEZEN

1. 3.

1. 3.

Cena tepla pro domácnosti
Volejbal: extraliga 14. kolo
Šachový turnaj mládeže v Asterixu
Havířov se představil na Regiontour 2013
Výsledky Tříkrálové sbírky
Žádosti o volební průkazy
Prezidentské volby - 2. kolo
Volejbal: extraliga 15. kolo
50. schůze Rady města Havířova
17. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zastupitelé dali zelenou přidělení dotací
Výstava Terezy Dolanské
Stolní tenis: extraliga 15. kolo
Minimální a maximální teplota vzduchu v lednu
Památník životické tragédie je opět otevřen
Volejbal: extraliga 16. kolo
Stolní tenis: extraliga 16. kolo
Zápis do prvních tříd
Městská policie hodnotila
Zákaz návštěv v nemocnici
51. schůze Rady města Havířova
Z jednání Rady města Havířova
Vernisáž: Pavel Hlavatý slaví sedmdesátiny výstavami
Volejbal: extraliga 17. kolo
Babský bál s tancem chlapů
Knihovna: Pojď si hrát na Indiány.
Městské policistky besedovaly s hospitalizovanými dětmi
Veřejná schůze s občany v Dolní Suché
Masopustní průvod v Dolních Datyních
Volejbal: extraliga 18. kolo
Stolní tenis: extraliga 18. kolo
Stolní tenis: extraliga 17. kolo
AZ rozstřílel Bobry a v play-off se utká s Opavou
Radegast Líheň začíná
Volejbal: extraliga 19. kolo
Cvičení sebeobrany zvyšuje pocit bezpečnosti
Reprezentační ples města Havířova
52. schůze Rady města Havířova
Vernisáž: Výstava k výročí evangelického kostela
Minimální a maximální teplota vzduchu v únoru
Poplach na Základní škole Žákovská
Otevřena ubytovna pro potřebné
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2. 3. Volejbal: extraliga 20. kolo
2. 3. Halová pohárová soutěž hasičů
3. 3. Pavel Maslák halovým mistrem Evropy
5. 3. Lékaři přednášeli o hyperaktivitě dětí
7. 3. Mezinárodní den žen
7. 3. Vernisáž: První evropští kosmonauti ve vesmíru
7. 3. Stolní tenis: extraliga 19. kolo
7. 3. Mrtvá žena ve sklepě
9. 3. Volejbal: extraliga 21. kolo
10. 3. Vlajka pro Tibet
11. 3. Skok z věžáku skončil smrtí
12. 3
Na nové resuscitační postele a mikroskopy přispěli také
sponzoři

13. 3. 53. schůze Rady města Havířova

14. 3 Missis senior se stala Ludmila Vandíková

14. 3. Světový den ledvin v nemocnici

14. 3. Havířovská nemocnice podporuje bonding

15. 3. Na náměstí TGM se začaly kácet stromy a keře

16. 3. Havířov se představil na veletrhu ve Francii

16. 3. Volejbal: extraliga 22. kolo

17. 3 Vítání občánků

20. 3. Tisková zpráva: Revitalizace dětského hřiště na Šumbarku

20. 3. Program Velikonočního městečka

21. 3. Otevření „staronové“ pobočky Muzea Těšínska Musaion

23. 3. Rvačka hokejových fanoušků

25. 3. 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova

25. 3. Přísedící Okresního soudu v Karviné

26. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů

28. 3. Havířovská porodnice bojuje s poklesem porodnosti

31. 3. Vydatné sněžení

31. 3. Město žije hokejem, AZ je po roce opět mistr!

31. 3. Havířovské pracoviště katastrálního úřadu končí

31. 3. Letní a zimní čas v roce 2013

31. 3. Minimální a maximální teplota vzduchu v březnu
DUBEN

2. 4. Sněhová kalamita v Havířově

3. 4. AZ veze z Brna první důležité barážové body

3. 4. Vernisáž: obrazy výtvarníků z pěti slovanských zemí

3. 4. 54. schůze Rady města Havířova

3. 4. Dvě nové občanské komise

3. 4. Město obdaruje každého novorozence havířovské porodnice

4. 4. Sociální šatník funguje rok

5. 4. Knihovna: Noc s Andersenem

8. 4. Beseda o loutkách
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8.
systém

11. 4.
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13. 4.
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15. 4.

17. 4.

19. 4.

19. 4.

21. 4.

24. 4.

24. 4.

24. 4.

26. 4.

26. 4.

29. 4

30. 4.

30. 4.
KVĚTEN

1. 5.

1. 5.

5. 5.

9. 5.

10. 5.

12. 5.

14. 5.

15. 5.

15. 5.

15. 5.

16. 5.

17. 5.

18. 5.

18. 5.

18. 5.

22. 5.

24. 5.

29. 5.

29. 5.

29. 5.

30. 5.

31. 5.

31. 5.

31. 5.
ČERVEN

4.

Informace: Havířov bude mít protipovodňový varovný

Po dvou zápasech skončilo stolním tenistům play-off
Zdravotní sestra Jindřiška Sojková zvítězila v krajské anketě
Miniteatro zahájilo loutkovou pohádkou
55. schůze Rady města Havířova
AZ Havířov vybojoval první ligu
Den zdraví v havířovské nemocnici
Pěvecká soutěž Talent 2013
Pamětní deska na počest Jiřího Tibitanzla
Oslava postupu hokejistů do 1.ligy
Cyklistická Gracie Orlová: prolog v Havířově
56. schůze Rady města Havířova
Hokej: Výsledky sezony 2012 – 2013
Z regionu: Těrlická přehrada ožila vodními sporty
Požár v Pežgovském lese
Dar havířovské nemocnici
Simona Stašová mezi dětmi v nemocnici
Minimální a maximální teplota vzduchu v dubnu
Májové slavnosti
Kotulova dřevěnka otevřela své brány
Divadlo Tom a Jeff
Matušovič uspěl v trenérské premiéře
Základní škola Gen. Svobody slavila výročí
Stolní tenis: MČR mládeže
Knihovna s tituly pro všechny sporty
Jäklácká hodinovka
57. schůze Rady města Havířova
Veřejná schůze s občany v Prostřední Suché
Nájem za nebytové prostory se nezvýší
Ozbrojený lupič přepadl poštu
Ragbisté zakončili sezonu debaklem
Ragby: výsledná tabulka
Pro vážně zraněného motorkáře letěl vrtulník
Koncert souboru Vonička
Noc kostelů
Vernisáž: Jubilejní výstava obrazů Bohumila Kubíčka
Nový ředitel havířovské nemocnice
58. schůze Rady města Havířova
Zaniklý obchod: Místo fotoateliéru prázdné prostory
Vernisáží otevřena Galerie Prostor
Florbal Torpedo Havířov
Minimální a maximální teplota vzduchu v květnu
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1. 6. Den dětí

1. 6. Mezinárodní sochařské sympozium

2. 6. Děti závodily na kolech

3. 6. Nová kašna v Podlesí

7. 6. Rajko Doleček navštívil Havířov

8. 6. Jubilejní dětské radovánky na ZŠ Frýdecká

9. 6. Vítání nových občánků Havířova

9. 6. MFK Havířov zůstává v divizi

11. 6. Muž se zabil skokem z věžáku

11. 6. 59. výjezdní schůze Rady města Havířova

12. 6. 60. schůze Rady města Havířova

13. 6. Malí gymnasté cvičili s olympioniky

14. 6. Goodfellas v Jazz clubu

14. 6. Program květinové slavnosti Havířov v květech

15. 6. Havířov v květech jubilejní

15. 6. Výstava k historii Havířova v květech

16. 6. Mažoretky Kala postupují na mistrovství světa

19. 6. Počet žen závislých na alkoholu roste

20. 6. Důchodci relaxují světlem

22. 6. Don Bosko slavilo

23. 6. Teplotně rekordní týden

24. 6. Druhý sběrný dvůr

24. 6. 61. schůze Rady města Havířova

24. 6. 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova

24. 6. Dar pro Ústecký kraj

26. 6. Systém včasné intervence

27. 6. Promoce na Vysoké škole sociálně správní

27. 6. Žulové sochy zdobí nemocniční zahradu

28. 6. Vysvědčení je rozdáno, prázdniny začínají

29. 6. Řeka Lučina je opět čistější

30. 6. Minimální a maximální teplota vzduchu v červnu
ČERVENEC

3. 7. Vzpomínka na Dukelskou tragédii

7. 7. Promenádní koncerty: Hasičanka

11. 7. Onkologické kluby se setkaly v Havířově

14. 7. Pohádky pod širým nebem: Divadlo Smíšek

17. 7. Unikátní výstava o divadelním nábytku

17. 7. 62. schůze Rady města Havířova

17. 7. Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Havířov - Šumbark

18. 7. Tisková zpráva: Situace v OS Slavia Havířov

20. 7. Černá kronika: recidivista skončil ve vazební věznici

23. 7. Tisková zpráva: Bezpečnost ve městě

24. 7. Klauni rozdávali dětem v nemocnici radost a veselí

27. 7. Trabanty na náměstí Republiky

31. 7. 63. schůze Rady města Havířova
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31. 7. Minimální a maximální teplota vzduchu v červenci
SRPEN

1. 8. Za neoznačeného psa budou pokuty

2. 8. Boj o záchranu výpravní haly havířovského vlakového
nádraží

4. 8. Pohádka a promenádní koncert pod širým nebem

7. 8. Vlastníci bytů jednali s vedením města

8. 8. Vražda nevinných lidí v Životicích je varováním i pro
budoucnost

12. 8. Silniční kontrola

14. 8. Rvačka Romů na sídlišti Zadky

18. 8. Promenádní koncerty: Dechový orchestr Ostrava

20. 8. Přenos vystoupení Robbieho Williamse

21. 8. 64. schůze Rady města Havířova

21. 8. Zahájení rekonstrukce náměstí TGM

24. 8. Tisková zpráva: Splašková kanalizace jde do finále

25. 8. Sourozenci Ulrychovi podpořili obnovu kostelních varhan

30. 8. Hokejisté AZ Havířov předvedli nové dresy

31. 8. Fotografie klientů azylových zařízení

31. 8. Slezské dožínky ovládl folklor

31. 8. Stolní tenis: extraliga 2. kolo

31. 8. Minimální a maximální teplota vzduchu v srpnu
ZÁŘÍ

1. 9. Stolní tenis: extraliga 3. kolo

1. 9. Těrlický okruh

1. 9. Michal Indi Dokoupil ve šlépějích Jánose Drapála

2. 9. Zahájení školního roku

2. 9. Extraliga stolního tenisu odstartovala

3. 9. Stolní tenis: extraliga 1. kolo

6. 9. Program Havířovských slavností

6. 9. Postřehy z Havířovských slavností

11. 9. 65. schůze Rady města Havířova

12. 9. Havířov o volejbalovou extraligu nepřijde

14. 9. Stolní tenis: extraliga 4. kolo

15. 9. Domem v Šumbarku otřásl výbuch

16. 9. Podpora demonstrace hornických odborů

19. 9. Prázdné byty je nutné důsledně kontrolovat

20. 9. Jaroška slavila jubileum tancem, zpěvem a hudbou

23. 9. 66. schůze Rady města Havířova

23. 9. 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova

24. 9. Slavnostní předání stavby splaškové kanalizace

25. 9. Jednání o bezpečnosti v Havířově

26. 9. Kriminalisté dopadli viníka výbuchu plynu v domě na
Šumbarku

29. 9. Turnaj v boccii: Pomáhat lidem s postižením je normální
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30. 9. Minimální a maximální teplota vzduchu v září
ŘÍJEN

2. 10. Nové sportoviště stavební průmyslovky

2. 10. 67. schůze Rady města Havířova

5. 10. Den architektury

5. 10. Farmářské trhy

7. 10. Žena zemřela na tuberkulózu

8. 10. Studium na Akademii III. věku zahájeno

9. 10. Varhanní festival s Kateřinou Chrobokovou
 10. 10. Hřiště pro míčové hry na Šumbarku
 13. 10. Kaskadéři předvedli své umění
 14. 10. Mladý muž se zabil skokem z okna
 14. 10. Zásahem ministra dopravy může Havířov přijít o 85 milionů
dotace
 17. 10. Emilie Farná oslavila sto druhé narozeniny
 17. 10. Stolní tenis: extraliga 5. kolo
 19. 10. Volejbal: extraliga 1. kolo
 19. 10. Andrej Babiš v Havířově
 23. 10. Zájem o voličské průkazy
 23. 10. 68. schůze Rady města Havířova
 23. 10. Finanční dar havířovské nemocnici na nákup techniky
 25. 10. Projekt k problematice zaměstnanosti
 26. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 26. 10 Jmenovitý seznam poslanců za Moravskoslezský kraj
 26. 10 Volejbal: extraliga 2. kolo
 27. 10. Odpoledne s Hopsalínem
 31. 10. Minimální a maximální teplota vzduchu v říjnu
LISTOPAD

1. 11. Kostel sv. Anny se opravuje

1. 11. Stolní tenis: extraliga 7. kolo

2. 11. Farmářské trhy

2. 11. OBRAZEM: Památka zesnulých

3. 11. Benefiční koncert pro potravinovou pomoc

3. 11. Volejbal: extraliga 3. kolo

5. 11. 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova

8. 11. Střední škola technických oborů oslavila pětapadesátiny

9. 11. Volejbal: extraliga 4. kolo

9. 11. Festival zdravého životního stylu
 11. 11. Den válečných veteránů
 13. 11 69. schůze Rady města Havířova
 13. 11. Hokejisté AZ na Mladou Boleslav nestačili
 14. 11 Volejbal: extraliga 5. kolo
 14. 11. Jednání o Merkuru
 16. 11. Volejbal: extraliga 6. kolo
 16. 11. Armáda spásy: Sbírka vynesla přes půl tuny potravin
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18. 11. Aktivisté chtějí zachovat odbavovací halu vlakového nádraží
18. 11. Ulice ozdobí vánoční symboly
20. 11. Nový klub střediska Dona Boska
21. 11.
Nemocnice v Havířově získala certifikát Bezpečná
nemocnice
 21. 11. Volejbal: extraliga 7. kolo
 23. 11. Stolní tenis: extraliga 10. kolo
 23. 11. Koncert v bludovickém evangelickém kostele
 23. 11. Krasobruslení: Havířovská růže
 24. 11. Stolní tenis: extraliga 9. kolo
 26. 11. Hokejisté AZ Havířov se zapojili do boje proti rakovině
 27. 11. 70. schůze Rady města Havířova
 28. 11. Propagace areálu bývalého Dolu Dukla
 29. 11. Devítiletý autistický David dostal tablet
 29. 11. Vánoční městečko
 29. 11. Titul Miss Karkulka získala Natálie Wilczynská
 30. 11. Jubilejní oslava folklorního souboru Błędowianie
 30. 11. Volejbal: extraliga 8. kolo
 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
 30. 11. Minimální a maximální teplota vzduchu v listopadu
PROSINEC

1. 12. Počet veřejně prospěšných pracovníků se zvýšil

2. 12. Humanitární organizace Adra odměnila své nejaktivnější
členy

3. 12. Literární večer v knihovně

4. 12. 71. schůze Rady města Havířova

4. 12 Zpěvačka Kristina v havířovské nemocnici

4. 12. Osobnosti v sociální oblasti, kultury a sportu

4. 12. Libor Lenčo a jeho tři lásky

5. 12 Výstava: Půjdem spolu do Betléma

5. 12. Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky

7. 12. AZ vybojoval s Třebíčí tříbodové vítězství

7. 12. Volejbal: extraliga 9. kolo

8. 12. Mistrovství České republiky v karate mládeže v Havířově

9. 12. Vánoční městečko: Víkend plný zpěvu a hudby
 10. 12. Černá kronika: Nepozornost se nevyplácí
 10. 12. Novinářská kachna
 11. 12. Česko zpívá koledy
 12. 12. Ve Vánočním městečku se nalévala polévka
 13. 12. Stolní tenis: extraliga 11. kolo
 14. 12. Volejbal: extraliga 10. kolo
 14. 12. Stolní tenis: extraliga 12. kolo
 14. 12. Přenos z newyorské Metropolitní opery
 16. 12. 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova
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16. 12. Tisková zpráva: Havířovští zastupitelé schválili rozpočet na
rok
2014
16. 12. Záměr na odkoupení budov Merkur a Impuls
16. 12. Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2014
18. 12. 72. schůze Rady města Havířova
18. 12. Černá kronika: Psi zabíjeli v životických sadech srnky
19. 12. Vánoční koncert s rock popovou muzikou
21. 12. Skauti rozdávali plamínek z Betléma
21. 12. Volejbal: extraliga 11. kolo
24. 12. Osamělí senioři v Havířově povečeřeli s primátorem
24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
27. 12. Vzpomínkový večer Folklorního souboru Vonička
31. 12. Minimální a maximální teplota vzduchu v prosinci
2. HISTORIE A SOUČASTNOST HAVÍŘOVA

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 77 449 obyvatel k 31.
prosinci 2013 patří do dvacítky největších českých měst. Po stránce
správní je rozdělen na část Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice,
Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.
Nejvýznamnější městskou komunikací je silnice první třídy č. 11 z Ostravy
do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar, výšková
zástavba. Další silnice spojují Havířov 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.
K současným městským prioritám náleží řešení dopravní infrastruktury,
vytvoření nových pracovních míst, příprava k smysluplnému využití území
po bývalém Dole Dukla, spolu s Českými dráhami postavení dopravního
terminálu
a zajištění bezpečnosti ve městě.
Havířov aktivně spolupracuje s partnerskými městy: Harlow – Anglie,
Jastrzębie Zdrój – Polsko, Mažeikiai – Litva, Collegno – Itálie, Omiš –
Chorvatsko, Paide
– Estonsko, Turčianské Teplice – Slovensko. V letošním roce k nim přibylo
Zagorje ob Savi – Slovinsko. Funkci primátora zastává od podzimu 2010
Ing. Zdeněk Osmanczyk.
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 – 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
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 19 třídní Osmiletá střední škola v ŠenověSídlišti. Dnes Havířov-Šumbark, ulice Školní
1954 – 7. listopadu 1954 otevřena 1. Osmiletá střední škola v ulici Na
Nábřeží (současný název ZŠ Na Nábřeží)
1955 – 1. září 1955 v Komsomolské ulici (dnes Svornosti) otevřena 3.
Osmiletá střední škola (současný název ZŠ 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
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 Osmiletá střední 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 Komenského)
1958 – V neděli 7. září byla předána do užívání Osmiletá střední škole
v Havířově III (Šumbark) – Jarošova ulice
1958 – 8. září otevřena Osmiletá střední škola Gorkého
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1959 – Začal pravidelný provoz městské hromadné dopravy. Celkem 3
autobusy
1959 – Založena nová tradice v Havířově – Kulturní dny Havířova
1960 – K 1. lednu připojeny k Havířovu obce Šumbark, Dolní Bludovice,
Životice a Dolní Suchá
1960 – V říjnu založen Městský dům osvěty (předchůdce Městského
kulturního střediska)
1961 – Otevřen Kulturní dům Petra Bezruče (blok A)
1961 – Zahájilo provoz Divadlo loutek v Kulturním domě Petra Bezruče
1961 – Dne 4. dubna předána do užívání nová budova mateřské školy
v Havířově XII – Bludovicích (dnes Podlesí)
1961 – Otevřena Mateřská škola v ulici Resslova
1961 – Otevřena Mateřská škola v Radniční ulici
1961 – Otevřena Mateřská škola v ulici Lípová
1961 – 30. dubna založena místní jednota Československého
mysliveckého sdružení
1961 – 30. června dána do provozu nová železniční trať v úseku
Albrechtice
u Českého Těšína – Havířov
1961 – Dne 1. září zahájeno vyučování na Lidové škole umění
1962 – V rámci OKD vznikl 1. ledna nový podnik Rekultivace
1962 – V listopadu předána do užívání prodejna potravin Labužník spolu
s cukrárnou
1962 – Otevřena Základní devítiletá škola v ulici Vítězslava Nezvala
1962 – Otevřena mateřská škola se třemi třídami v ulici Sukova
1963 – Otevřena Základní devítiletá škola v ulici 1. máje
1964 – Otevřen Dům kultury v Havířově – Suché, sídliště (KD Dolu Dukla)
1964 – 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 nese název Základní škola Žákovská
1965 – Založen leteckomodelářský klub Meteor Havířov
1965 – Otevřena kavárna a prodejna lahůdek Jitřenka
1965 – Otevřena prodejna Klub mladých (po Praze a Brně třetí v republice)
1966 – Zahájen provoz v nové hasičské zbrojnici v Karvinské ulici
1966 – Na Dlouhé třídě otevřena prodejna Dílo s galerií v prvním poschodí
1966 – V budově Pavky Korčagina otevřen Klub a hotel AZ
1967 – 28. května 1967 po půlnoci zastavil na havířovském vlakovém
nádraží poprvé v historii města rychlík
1967 – 8. března slavnostně otevřen Městský dům pionýrů a mládeže
(později Dům dětí a mládeže, nyní Asterix)
1967 – Dne 25. prosince zahájen provoz kina Centrum
1968 – 1. února 1968 otevřeno v centru města na Dlouhé třídě nové sídlo
Hlavní pošty
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
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1969

1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1972
1973
1973
1974
1975
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979

a Duklou Hodonín. Domácí prohráli 2:3
– 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)
– Z iniciativy PZKO Bludovice byly založeny dožínkové slavnosti
– Do Havířova 28. března zavítal na krátkou návštěvu předseda
Federálního shromáždění ČSSR JUDr. Petr Colotka
– 21. srpna byly proti demonstrantům na náměstí Vítězného února
(náměstí Republiky) nasazeny pořádkové jednotky včetně vodních
děl
– Dne 27. října slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží
Československých drah. Celkové náklady s připojenými
komunikacemi dosáhly výše 139 milionů Kčs
– 27. listopadu byl slavnostně zahájen provoz v hlavní budově
nemocničního areálu v Havířově. Investice si vyžádala přes 100
milionů Kčs
– Vzniklo druhé havířovské gymnázium v ulici Komenského
– Zahájena výroba malých dřevoobráběcích strojů pro modelářské
dílny
a kutily v závodě Nářadí (později Tenas)
– Vznikla skupina mažoretek Variace
– Dokončena výstavba první části obchodního komplexu Permon –
prodejny potravin
– 6. září zahájen prodej v obchodním domě Budoucnost, nyní Elan
– 9. září se poprvé konala slavnost Havířov v květech
– Obec Dolní Datyně připojena k Havířovu
– Obec Horní Suchá připojena k Havířovu
– Ve dnech 10. až 16. června se konalo v Havířově 37. mistrovství
Evropy ve vzpírání mužů
– Otevřena Městská sportovní hala na ulici Astronautů
– Dne 3. listopadu předána do užívání nová budova Zvláštní školy na
Mánesově ulici (vyučování v budově bylo v roce 2012 ukončeno)
– V ulici Mládežnická v Havířově-Podlesí 31. ledna uveden do
provozu Dům pečovatelské služby
– Kotulova dřevěnka zpřístupněna veřejnosti
– V dubnu zahájila činnost taneční skupina HORIZONTY
– 29. listopadu 1979 při výkonu svého hornického povolání zemřel
zanícený loutkář, jinak povoláním horník Karol Kurjan, zakladatel
Divadla loutek
– V září uvedena do provozu restaurace Venuše
– Dne 2. září otevřen Společenský dům
– Založen taneční folklorní soubor Błędowianie při Místní skupině

1980
1983
1983
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
1986 – Zahájeno vyučování na Základní škole M. Pujmanové
1987 – V sobotu dopoledne kolem 11 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 – V únoru se konal 1. ročník halové pohárové soutěže mladých
hasičů
1990 – Horní Suchá vystoupila z městského svazku (delimitace k 1.
prosinci)
1990 – Zahájeno vyučování v novém sídle Základní umělecké školy Leoše
Janáčka 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 pod 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
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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
1999 – Zahájeny služby v Komerční bance na rohu ulic U Stromovky a
Dělnické
1999 – Založen Maniak aerobik Ivany Kožmínové
2000 – Na Těšínské ulici otevřen hypermarket Kaufland
2000 – Datyňské amatérské divadlo založeno 28. dubna
2000 – Vánočně-silvestrovským dvojčíslím vyšel 14. prosince naposledy
týdeník Hlasy Havířova
2002 – Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 23. února salesiánský
kostel sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
2002 – Otevřen hypermarket Tesco
2004 – Provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského
koupaliště
2005 – Dokončena pobočka Okresního soudu na Dlouhé třídě
2005 – Umístění nové dominanty – Brána s kyvadlem a pramenem na
náměstí Republiky
2005 – Na náměstí Republiky byl v září dokončen nový dvoupodlažní
polyfunkční dům
2005 – Na Dole Dukla 27. července fáral předseda České vlády Jiří
Paroubek
2005 – 14. prosince založena výtvarná skupina KVAŠ
2006 – Ve věku nedožitých osmašedesáti let zemřel 6. března 2006 Jiří
Tibitanzl, zakladatel festivalu malých zájezdových divadel
MINITEATRO
2007 – Poslední fárání na Dole Dukla 27. července
2007 – V městské části Šumbark otevřen supermarket Lidl
2007 – Dokončena rekonstrukce kina Radost. Přejmenováno na Kulturní
dům Radost. Slavnostní zahájení provozu se konalo 4. října
2007 – Ve věku osmapadesáti let zemřel 30. října JUDr. Zdeněk Pohl, první
primátor města Havířova. Svou funkci vykonával v letech 1990 až
1999
2008 – Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Hlavní třídy
2009 – V ulici J. Seiferta byl otevřen Domov seniorů HELIOS
2009 – Po dvaceti letech obnoveny slavnosti Havířov v květech (20.
června)
2009 – V Havířově-Prostřední Suché 9. prosince otevřen psí útulek MAX
2010 – K 1. září byla otevřena nová sportovní hala u Základní školy
Žákovská
2010 – Provedla se komplexní rekonstrukce velkého havířovského rondelu
u nádraží Českých drah
2011 – V Havířově se koná Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP
2011
2011 – Centrum volnočasových aktivit v Horymírově ulici bylo slavnostně
otevřeno 4. května
2011 – V pátek 25. listopadu v ulici U Skleníků otevřen hypermarket
Globus
2012 – Nová budova Městské knihovny byla 23. února otevřena veřejnosti
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2012 – V pátek 2. března zahájena výstavba splaškové kanalizace
v okrajových částech města
2012 – 21. září uvedeno do provozu discgolfové hřiště
2012 – Po rozsáhlé rekonstrukci 11. října otevřeno kino Centrum
2012 – 6. prosince zprovozněn umělý trávník tréninkového hřiště MFK
Havířov
2012 – 10. prosince otevřena ve Společenském domě na Dlouhé třídě
stálá expozice Historie psaná uhlím
2013 – 24. září byla dokončena výstavba splaškové kanalizace
v okrajových částech města
2013 – Ve věku čtyřiasedmdesáti let zemřel František Chobot (19. února
1939 – 20. srpna 2013). Od roku 2007 do 2010 byl primátorem
města Havířova
2013 – Ve věku 87 let dne 30. prosince zemřel František Vystavěl,
předseda Městského národního výboru z let 1975 až 1986. Krátké
dějiny Havířova mají i svou smutnou stránku. V roce 1961 na Dole
Dukla, jediné šachtě na území města, došlo 7. července k důlnímu
neštěstí, při kterém zahynulo 108 horníků.
Zajímavosti z roku 1993












Rada města se v roce 1993 sešla celkem devatenáctkrát,
zastupitelstvo čtyřikrát.
V havířovské nemocnici se na Nový rok narodilo šest nových
občánků, z toho čtyři chlapci a dvě děvčata. Vůbec prvním byl Daniel
Turek, který se narodil minutu po půlnoci.
Havířov k 31. prosinci 1993 měl 88 935 obyvatel. Z toho bylo mužů
35 580, žen 36 994, chlapců do 15 let 7 861, děvčat 8 500.
Dne 3. února bylo v Havířově ustaveno Oblastní sdružení Občanské
demokratické strany. Do čela byl zvolen Ing. Otakar Lucák, CSc.
20. února se konal z iniciativy Slavia Havířov I. reprezentační ples
sportovců Havířova.
Ředitelem Městské policie se stává Ing. Bohuslav Muras. Jeho
zástupci Ing. Daneš Skulina a Libor Morcinek.
Úřad práce oznamuje, že nezaměstnanost v Havířově má stoupající
trend. K 14. březnu bylo evidováno 2 198 uchazečů o práci. V roce
1992 to bylo 1 770.
Na základě výběrového řízení se stává ředitelem Městské knihovny
Ing. Martin Vaněk.
Na 1. máje se ve Společenském domě konal první ročník Miss
Renety. Vítězkou se stala 17letá Gabriela Navrátilová.
Havířovská akciová společnost Savela hodnotila svou spolupráci
s partnerskou firmou Salamander. Spokojenost je oboustranná.
Městský úřad chtěl na svatého Václava založit novou humanistickou
tradici k dárcovství krve. Pro akci byly připraveny tři autobusy,
kterými měli být ochotní dárci odvezeni do krevního centra
v Ostravě-Porubě
a zpět. Vedoucí akce JUDr. Ivu Burianovou
však čekalo zklamání. Očekávané zástupy dobrovolníků se
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nedostavily. Čest města nakonec zachraňovali sportovci fotbalového
oddílu Baník a pět policistů. Krev odevzdalo celkem 10 statečných.
V sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka se konala volba Miss
léto 1993. Zájem publika byl značný. V porotě byl dokonce i jeden
člen českého parlamentu. Vítězkou se stala třináctiletá Andrea
Havlíčková.
Rada města schválila v červenci provoz sázkové kanceláře Bingo
v prostorách kina Radost. Město bude mít z Binga pěkný finanční
přínos.
Na srpnové schůzi Rada města jednala o možnosti vstupu do
připravované Komunální banky s celorepublikovou působností.
20. října zavítal do Havířova předseda České strany sociálně
demokratické Miloš Zeman.
Do Havířova na pracovní návštěvu přijel ministr vnitra Jan Ruml.
Na besedu o kriminalitě přišlo 120 lidí.
3. VEDENÍ MĚSTA

Primátor města: Ing. Zdeněk Osmanczyk
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku: Ing. Eduard
Heczko
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj: Ing. Petr Smrček
Náměstek primátora pro sociální rozvoj: Bc. Daniel Pawlas
Tajemník Magistrátu města Havířova: Ing. Milan Menšík
4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha a počet obyvatel Havířova k 31. 12. 2013
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

Poč. obyvatel
33 176
2 686
14 643
19 490
4 934
1 237
763
520

Poznámky
-373
20
-141
-751
-75
14
20
22

* 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

31 595
33 863
11 991
1 782
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odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo

3 064
866

V rámci města se stěhovalo přes 4 400 občanů.
Počet obyvatel Havířova k 31. prosinci 2013 byl 77 449
Město zaznamenává každým rokem mírný pokles v počtu obyvatel:
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 byl zaznamenán v roce 1986, a to 92 545.
V havířovské porodnici se v roce 2013 narodilo celkem 648 dětí.
Nejčastější jména v roce 2013:
Chlapecká: David, Jan, Filip, Patrik, Jakub a Matyáš
Dívčí: Natálie, Viktorie, Adéla, Karolína a Nela
Netradiční jména: Jasmína, Theo, Theodora, Cristián, Yasmin, Salech,
Lilly, Jerguš, Eskádo, Selena, Claudie, Melánie
Dvě křestní jména: Petr Kryštof, Karolína Emilie, Anna Ludmila, Jana
Vanesa.
5. TERMÍNY SCHŮZÍ RADY MĚSTA A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA
I. pololetí 2013
16.01. - 49.RMH
28.01. - 50.RMH
06.02. - 51.RMH
27.02. - 52.RMH
13.03. - 53.RMH
03.04. - 54.RMH
15.04. - 55.RMH
24.04. - 56.RMH
15.05. - 57.RMH
29.05. - 58.RMH
11.06. - 59.RMH
12.06. - 60.RMH
24.06. - 61.RMH
I. pololetí 2013
28.01. -17 ZMH

II. pololetí 2013
17.07. - 62.RMH
31.07. - 63.RMH
21.08. - 64.RMH
11.09. - 65.RMH
23.09. - 66.RMH
02.10. - 67.RMH
23.10. - 68.RMH
13.11. - 69.RMH
27.11. - 70.RMH
04.12. - 71.RMH
18.12. - 72.RMH

II. pololetí 2013
23.09. - 20.ZMH
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25.03. -18.ZMH
24.06. -19 ZMH

05.11. - 21.ZMH
16.12. - 22.ZMH

6. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ
LEDEN
1. 1. – Vítání nového roku
Jedno z nejhorších vítání příchodu nového roku v historii. Tak
označují mnozí Havířované to, co se dělo v ulicích ze Silvestra na
Nový rok.
Až do půlnoci se silvestrovské veselí odvíjelo v mezích každoročního
normálu. Policisté a strážníci museli zasahovat jen výjimečně. Když se
těsně před půlnocí začalo plnit náměstí Republiky, dávala především jedna
skupinka mladých mužů najevo, že spíše než vítat nový rok si přišli vybít
svou agresivitu. Doslova jako červený hadr na býka na ně působila mobilní
služebna městské policie. Ta se stala terčem pro házení petard a
dýmovnic. Několik minut se strážníkům dařilo situaci zvládat a služebnu
bránili vlastními těly. Lidé, kteří se přišli podívat na ohňostroj, a byly mezi
nimi i rodiny s dětmi, náměstí raději urychleně opustili. Dlážděná plocha
náměstí se změnila v regulérní bojiště. Někteří ze zúčastněných měli na
sobě bundy s nápisem Baník Ostrava a několik si jich při rvačkách krylo
hlavy kuklami. Ti nejagresivnější neměli problém pouštět se do šarvátek
s policisty. Krocení rozvášněných a notně opilých výtržníků na náměstí
trvalo do druhé hodiny ranní. Pak se „baníkovci" přesunuli k diskotéce na
Ostravskou ulici, kde ve výtržnostech pokračovali. I tam proti nim zasáhla
policie.
Některé účastníky rvaček ošetřili záchranáři přímo na náměstí, jiné odvezli
na chirurgii k šití roztržených různých částí obličeje. Další si do nemocnice
pro ošetření došli sami.

1. 1. – První letošní dítě narozené v havířovské porodnici

20
Taťána Galgaňáková se narodila v úterý 1. ledna v 19.05 hodin
jako první letošní miminko v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.
Prvorozené dítě Veroniky Galgaňákové vážilo po porodu 4.00 kg a
měřilo 52 cm.
„Je nádherný pocit držet své dítě v náručí. Očekávali jsme, že se narodí už
27. prosince, nakonec to vyšlo na Nový rok. Holčička je zdravá, velká a
podle sestřiček i hodná. Chtěla bych také moc poděkovat celému
kolektivu, který se
o nás vzorně staral. Jsem ráda, že máme
v Havířově tak výbornou porodnici
i pracoviště dětského oddělení
pro miminka,“ svěřila se šťastná maminka.
Druhého ledna přišel s dárky pogratulovat paní Galgaňákové primátor
města Zdeněk Osmanczyk. Holčička dostala zlatý přívěšek kozoroha,
dětskou soupravičku a knížku, maminka pak krásnou kytici a pro malou
převzala
i maskota dětských akcí v Havířově Floriánka.

1. 1. – Novoroční tragédie
Tragédie postihla na Nový rok rodinu na Šumbarku. Šestnáctiletý
chlapec
se zabil skokem ze 6. patra.
Neštěstí se stalo v dopoledních hodinách. Chlapec vylezl do okna kuchyně
a vyskočil. Dopad na zem byl smrtelný a nebylo mu pomoci. Podle policie
nejsou důvody sebevraždy známy. „Událost nám byla hlášena chvíli po
desáté hodině. Okolnosti případu se vyšetřují,“ řekla policejní mluvčí
Zlatuše Viačková.
3. 1. – Výstava Paměť města Havířova
Barevná, přehledná s kvalitním grafickým zpracováním a hlavně
velmi poučná. Taková je výstava Paměť města – názvy míst
v Havířově. Autorem ojedinělé prezentace je pedagog a výzkumník
Jaroslav David z Ostravské univerzity.
Velkému zájmu se těšila vernisáž ve čtvrtek 3. ledna v Galerii Maryčka
Kulturního domu Petra Bezruče. Na osmnácti panelech jsou zachyceny
s bohatou obrazovou a textovou dokumentací různé etapy, zajímavé
momenty a další pozoruhodnosti z historie Havířova. „Ve městě vedle
standardizovaného uličního názvosloví existuje mnoho „živých“ místních
pojmenování jako Reneta, Permon, Na Trojce, Orion, U Nábytku, U
Kyvadla, Hokejka, Kosmos a podobně, která slouží jeho obyvatelům ke
každodenní orientaci,“ uvedl jeden malý příklad Jaroslav David.
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Součástí vernisáže byl křest publikace, která má stejný název jako
samotná výstava. „Knížka má sloužit nejen jako průvodce po Havířově
prostřednictvím zeměpisných jmen, ale také má své čtenáře i návštěvníky
výstavy přivést
k zamyšlení nad tím, jak se ve městě
orientují, jaké názvy používají a jak nestandardizovaná pojmenování míst
utvářejí vztah obyvatel k městu,“ přiblížil autor expozice. Úlohu kmotra
přijal primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk.

4. 1. – Koncert v evangelickém kostele
Nevídaná atmosféra, plné hlediště a vynikající muzika. Tak
vypadal koncert
populární slovenské zpěvačky Kristiny s kapelou v evangelickém
kostele v Havířově-Bludovicích pro záchranu varhan.
O tom, že kulturní podvečer byl silným diváckým magnetem, vypovídá
skutečnost, že se tentokrát zaplnily i balkony. V programu zazněla celá
řada oblíbených písní, z nichž mnohé byly o lásce. Na závěr nadšené
publikum odměnilo umělce dlouhým potleskem vestoje. „Jsem potěšen, že
přišlo tolik lidí,
a to nejen z Havířova, ale i z okolí, ze Šenova,
Václavovic, Těrlicka, Albrechtic nebo také z Ostravy. Největší radost mi
udělala úžasná, uvolněná
a bezprostřední atmosféra,
která v kostele vládla v průběhu celého koncertu. Varhany určitě
zachráníme,“ pochvaloval si místní farář Vladislav Volný.
Slovem provázel Radek Erben, moderátor Hitrádia Orion. Pořadatelem
akce byl Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve
spolupráci s Nadačním fondem přátel kulturní památky největšího a
nejstaršího havířovského kostela.

22

4. 1. – Stolní tenis: extraliga 12. kolo
Robot Mokré Lazce A – Charvát Baník Havířov A 3:3. Hrálo se v pátek 4.
ledna v Mokrých Lazcích. Sezona 2012/2013.
5. 1. – Hokejisté AZ prohráli po prodloužení
Druhá hokejová liga pokračovala v sobotu 5. ledna 30. kolem sezony
2012/2013. Havířov vstoupil do nového roku pouze ziskem bodu, který mu
i tak stačil
na udržení první pozice v tabulce.
AZ Havířov – HC Frýdek-Místek
2:3p (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 15. Sztefek (Najdek), 52. Klimša (Haas) - 3. Kudláček
(Jakubowski), 36. Kudláček (Sluštík O., Jakubowski), 65. Slovák (Kelner).
Rozhodčí: Mrkva - Barteček, Moravec. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. V
oslabení: 0:0. Diváci: 1 735. Střely na branku: 43:26. Průběh utkání:
0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3.
AZ Havířov: Matoušek (Daneček L.) - Prokop, Vydra, Krisl "C", Hegegy,
Rimmel, Zientek, Balčík, Hartmann - Najdek "A", Sztefek, Daneček J. Pechanec, Kolařík, Kanko - Bursík, Stránský, Pavlas - Říčka, Haas, Klimša
6. 1. – Tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna na Tři krále byla zahájena tradiční sbírka.
Koledovalo se
u kostela sv. Anny.
Byli to školáci Jan, Eliška a Martin Svobodovi, Marie Nezdařilová a Anežka
Šplíchalová. Zazpívali My tři králové jdeme k vám, věnovali dárcům hezký
kalendářík a cukříček. „Lidé byli velice štědří a zapečetěná kasička se
zcela naplnila při obou dopoledních bohoslužbách,“ svěřili se symboličtí
králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Tříkrálová sbírka organizovaná
Charitou České republiky pokračuje i v dalších dnech.
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9. 1. – Mimořádný audit: odkanalizování Havířova je v pořádku
Audit probíhající investiční akce Odkanalizování okrajových částí
města Havířova skončil a auditoři neshledali na žádné závady.
Podle nich veškeré prováděné operace splňují kritéria výběru pro Operační
program životního prostředí, provádí se v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace a podmínkami pro danou výzvu a veřejnou zakázku.
Veškeré vykázané výdaje jsou legální a řádné, rovněž souhlasí s účetními
záznamy a podklady.
V neposlední řadě jsou nezávislí auditoři
přesvědčeni o tom, že podpora investice je vyplácena v souladu se všemi
nařízeními.
12. 1. – Volejbal: extraliga 13. kolo
AERO Odolena Voda – SVK Havířov 2:3. Základní část soutěže. Hrálo se
v sobotu 12. ledna v Praze. Sezona 2012/2013.
12. 1. – Prezidentské volby, první kolo
Prvního kola prezidentských voleb konaných ve dnech 11. a 12.
ledna
se zúčastnilo 9 kandidátů.
MUDr. Zuzana Roithová MBA (KDU-ČSL), Ing. Jan Fischer CsC (BEZPP), Ing.
Jana Bobošíková (SBB), Taťana Fischerová (KH), MUDr. Přemysl Sobotka
(ODS), Ing. Miloš Zeman (SPOZ), Prof. JUDr. Vladimír Franz (BEZPP), Jiří
Dienstbier (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09). Šlo o první přímou
volbu prezidenta. V prvním kole žádný z uchazečů o prezidentské křeslo
nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola, které se konalo 25. a
26. ledna, postoupili Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Havířované hlasovali v 79. okrscích následovně: Zuzana Roithová – 3,66%
hlasů, Jan Fischer – 17,69%, Jana Bobošíková – 2,56%, Taťana Fischerová –
2,89%, Přemysl Sobotka 1,54%, Miloš Zeman 31,98%, Vladimír Franz
6,40%, Jiří Dienstbier 21,50% a Karel Schwarzenberg 11,74%.
Zkratky: KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová, BEZPP – bez politické příslušnosti, SBB – Suverenita, KH –
Klíčové hnutí, ODS – Občanská demokratická strana, SPOZ – Strana Práv
Občanů ZEMANOVCI, ČSSD – Česká strana sociálně demokratická, TOP 09
– TOP 09.
14. 1. – Černá kronika: Vandalové poškodili lanový vlek
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Lanový vlek na městské sjezdovce se stal v noci z neděle na
pondělí 14. ledna terčem neznámých vandalů. Správce ráno našel
na sjezdovce pohozený odpadkový koš, odpadky rozházené po
celém svahu i promenádním chodníku. Především však zjistil, že
někdo přeřezal nekonečné lano a kus ho ukradl.
„Je to neskutečný vandalismus. Vlek tady provozujeme především pro
děti. V provozu je každý den zcela zdarma a pak se najde někdo, kdo
zařízení poškodí. Lano, které je spletené jako nekonečné, bylo přeřezáno a
velký kus ho chybí. Cena takového lana činí téměř pět tisíc korun.
Podobný vandalismus provoz vleku prodražuje,“ řekl ředitel Správy
sportovních a rekreačních zařízení Václav Wicher. Veřejnosti, především
dětem, je vlek k dispozici zcela zdarma, a to každý den od rána až do
setmění, pokud je na svahu dostatečná sněhová vrstva.
14. 1. – Bývalý i nový předseda MFK Havířov navštívili primátora
V pondělí 14. ledna primátor Zdeněk Osmanczyk se svým
náměstkem Danielem Pawlasem přijal bývalého předsedu
Městského fotbalového klubu Havířov Libora Pristáše a nového
předsedu MFK Bronislava Šimšu.
„Hovořili jsme o průběhu prosincové valné hromady klubu, o jeho
záměrech
do budoucna a změnách, které v MFK proběhly v
personální oblasti jak
ve výkonném výboru, tak v revizní
komisi a také ve stanovách," řekl primátor. Změny označil za pozitivní a
ocenil především záměr fotbalového klubu věnovat se nadále především
práci s mládeží a zaměřit se na užší spolupráci s fotbalovými oddíly a kluby
nejen v Havířově. Městský fotbalový klub Havířov má 270 evidovaných
členů, je nástupcem Baníku Havířov. První zmínky o fotbale na území
dnešního Havířova jsou z roku 1922. MFK Havířov má od prosince 2012
v pronájmu minimálně na deset let hřiště s umělou trávou v hodnotě 14,3
milionu korun, na jehož pořízení získal dotaci MŠMT ve výši 10 milionů.
Zbývající částku 4,3 miliony korun poskytlo z rozpočtu město.
15. 1. – Stolní tenis: extraliga 13. kolo
Slavoj Severotuk Ústí nad Labem A – Charvát Baník Havířov A 2:4. Hrálo
se v pátek 15. ledna v Ústí nad Labem. Sezona 2012/2013.
16. 1. – Stolní tenis: extraliga 14. kolo
SKST Liberec A – Charvát Baník Havířov A 0:4. Hrálo se v sobotu 16. ledna
v Liberci. Sezona 2012/2013.
16. 1. – 49. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů
 Jmenování vedoucích odborů (školství a kultury, komunálních služeb)
 Náhrada
výdělku
ušlého
v souvislosti
s výkonem
funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro rok 2013
(doporučení ke schválení zastupitelstvem)
 Zlepšení povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
pro Havířov – Varovný informační systém (VIS)
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16. 1. – Z jednání 49. schůze Rady města Havířova
Do funkce vedoucího Odboru školství a kultury byla jmenována
Ing. Martina Dresslerová. Do funkce vedoucího Odboru
komunálních služeb Ing. Jiří Revenda.
Rada města dále doporučila Zastupitelstvu ke schválení náhradu ušlého
výdělku
v souvislosti
s výkonem
funkce
neuvolněného
člena
Zastupitelstva, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální
částku pro rok 2013 ve výši 1 400 Kč za den s podmínkou, že jednání
trvalo přes 4 hodiny. V ostatních případech
ve výši 700 Kč za
jeden den.
Zakázka Varovní informační systém byla na základě výběrového řízení
přidělena ostravské společnosti MASTER IT Technologies, a.s.
16. 1. – Cena tepla pro domácnosti v letošním roce
Přesně o 2,9% vyšší včetně DPH je ve srovnání s minulým rokem
cena tepla dodávaného Havířovskou teplárenskou společností
(HTS) do bytů a organizací.
„Nejvýznamnější položkou pro nárůst námi dodávaného tepla je cena, za
kterou nakupujeme teplo od společnosti Dalkia," vysvětlil ředitel HTS
Stanislav Nevřela. Například pro domácnost ve třípokojovém bytě je roční
nárůst za teplo 207 korun, ve dvoupokojovém bytě 170 korun a
jednopokojovém 113 Kč. Tyto nové ceny vzali havířovští radní na vědomí.
19. 1. – Volejbal: extraliga 14. kolo
SVK Havířov – Fatra Zlín 2:3. Základní část soutěže. Hrálo se v sobotu 19.
ledna v Havířově. Sezona 2012/2013
19. 1. – Šachový turnaj mládeže v Asterixu
Výsledky: Děti 10 až 13 let: 1. Radek Halamíček Beskydská šachová
škola Frýdek-Místek 6,5 bodu, 2. Ondřej Nytra Beskydská šachová škola
Frýdek
-Místek 6,0 bodů, 3. Robert Danko Beskydská šachová
škola Frýdek-Místek 5,5 bodů, ..... 22. Filip Nezval TJ Slovan Havířov 4,0
body.
12 až 13 roků: 1. Jakub Ochmyt SK Slavia Orlová 6,0 bodů, 2. Karel
Chwistek Slezan Opava 5,5 bodů, 3. Ludmila Kopcová TJ Ostrava 5,5
bodů, ...11. Richard Korbel TJ Slovan Havířov 4,0 body.
13 až 14 roků: 1. Antonín Plšek Beskydská šachová škola Frýdek-Místek
5,5 bodů, 2. Marek Janoš MSA Dolní Benešov 5,0 bodů, 3. Matěj Kuchař
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek 4,5 bodů, ...9. Jiří Slovioček TJ
Slovan Havířov 3,0 body.
13 až 18 roků: 1. Vít Kostka SK Slavia Orlová 9,0 bodů, 2. Patrik Melzer TJ
Slovan Havířov 8,0 bodů, 3. Aleš Gruszka SK Slavia Orlová 6,0 bodů, ...6.
David Jeřábek TJ Slovan Havířov 3,0 body.
Turnaj organizoval Asterix a Baník Havířov. Ředitel turnaje Lenka
Byrtusová. Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Špiřík. Datum konání - sobota 19. ledna.
20. 1. – Havířov se představil na Regiontour 2013
Tradičně samostatnou expozicí se město uvedlo na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Stánek byl
návštěvníkům k dispozici od čtvrtku 17. do neděle 20. ledna.
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Podle primátora Zdeňka Osmanczyka expozice významnou měrou přispívá
k propagaci havířovských kulturních, sportovních a společenských akcí,
které se zde během roku konají, ať již se jedná o Havířov v květech,
Městské slavnosti nebo Havířovský Zlatý kahanec. „Začínáme už také s
propagací setkání hornických a hutnických měst, které se v našem městě
uskuteční v roce 2015, kdy bude Havířov slavit šedesát let od svého
vzniku," říká primátor. Úroveň expozice s názvem Od uhlí ke květům je
vysoká a stánek patří mezi velmi vyhledávané i kvůli propagačním
předmětům. Na výzdobě se podíleli také členové Svazu květinářů a floristů
České republiky. Květinovou výzdobu provedl několikanásobný mistr ČR ve
floristice Jaromír Kokeš.
21. 1. – Výsledky Tříkrálové sbírky
V Havířově se letos vykoledovalo 56 830 Kč, což je proti roku 2012 pokles
o 7 438 korun. Přehled podle měst a obcí v Českotěšínské charitě:
Obec

Počet
pokladniček

Výnos 2013

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

4
59
5
3
18
10
5
1
3
4
30
7
1
3
4
3
15
7
3
3
188

24 642 Kč
295 870 Kč
23 513 Kč
8 027 Kč
56 830 Kč
45 298 Kč
26 760 Kč
5 333 Kč
6 186 Kč
41 263 Kč
12 885 Kč
39 976 Kč
6 275 Kč
41 005 Kč
18 104 Kč
17 782 Kč
75 139 Kč
41 115 Kč
9 753 Kč
13 837 Kč
809 593 Kč

23. 1. – Žádosti o volební průkazy
Přesně na čísle 502 se zastavily seznamy voličů, kteří si do středy
23. ledna na magistrátu požádali o voličský průkaz.
Tolik lidí bude mimo Havířov ve druhém kole přímých prezidentských voleb
vybírat svého kandidáta z celkového počtu 65 574 oprávněných voličů.
Většinou jsou to důvody studijní, práce v jiném městě, nebo u starších lidé
pobyt v lázních. V prvním kole bylo vydáno 130 voličských průkazů. V
Havířově bude
79 volebních místností.
26. 1. – Prezidentské volby, druhé kolo
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Ve dnech 25. a 26. ledna se konalo druhé kolo prezidentských voleb České
republiky. Vítězem se stal Miloš Zeman. Obdržel 2 717 405 hlasů – 54,80%.
Pro Karla Schwarzenbergra hlasovalo 2 241 171– 45,19% voličů.
V Havířově byl poměr 74,89% k 25,10% ve prospěch Miloše Zemana.
Ve Vladislavském sále Pražského hradu 8. března složil nový prezident
slavnostní slib.

26. 1. – Volejbal: extraliga 15. kolo
volleyball.cz ČZU Praha – SVK Havířov 3:0. Základní část soutěže. Hrálo
se v sobotu 26. ledna v Praze. Sezona 2012/2013.
28. 1. – 50. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Výstavba Centra bydlení pro seniory v Šumbarku – prodej pozemků
společnosti EBM Partner a.s. se sídlem v Praze za tržní cenu podle
znaleckého posudku ve výši 330 Kč za metr čtverečný plus 1 800 Kč
za zpracování znaleckého posudku celkem přibližně za 330 000 Kč za
předem stanovených podmínek
 Mgr. Blanka Gelnarová byla jmenována do funkce ředitelky Mateřské
školy Havířov–Město ulice Lípová
28. 1. – 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 28. ledna v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska Městské policie,
trestné činnosti a dopravní nehodovosti, činnosti HZS a Sboru
dobrovolných hasičů na území města v roce 2012
 Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013
 Dotace z rozpočtu města
28. 1. – Zastupitelé dali zelenou přidělení dotací
K uvolnění dalších finančních prostředků z rozpočtu města do
sportovní, kulturní, sociální, školské a dalších oblastí dali zelenou

28
havířovští zastupitelé. Odsouhlasili, že do sportovní sféry může město
poskytnout dotace ve výši 6,165 milionů korun, do mimosportovní oblasti
zamíří 3,853 miliony. „Již letos v lednu jsme odsouhlasili dotace prioritním
sportům v Havířově," vysvětlil další umístění peněz z 31,35 milionů korun
určených v rozpočtu z kapitoly ostatní dotace a dary náměstek primátora
Daniel Pawlas. Prioritu mají sportovní oddíly pracující
s mládeží.
„Nezapomněli jsme ani na sociální oblast, která se v dnešní době stává
stále důležitější," říká náměstek Pawlas. Město Havířov například podpoří
instituce, které slouží uživatelům pobytové sociální služby, dofinancuje
další příspěvkové sociální organizace, které pomáhají lidem - celkem je do
sociální oblasti určen jeden milion korun. Armáda spásy získá na svou
činnost dalších 1,8 milionu korun.
30. 1. –. Výstava Terezy Dolanské
V Městské knihovně v ulici Svornosti byla 30. ledna zahájena
výstava obrazů výtvarnice Terezy Dolanské.
Na osmi velkoplošných obrazech představuje havířovská malířka lidi
v různých životních podobách a situacích formou figurální tvorby. Nejraději
používá olej, akvarely a dělá i techniku erbráž. Právě ta dominuje na této
prezentaci. „Téma jsem si vybrala proto, že se mi jednoduše zamlouvá.
Můj tematický záběr je dosti široký. S oblibou maluji lidi, květiny, zvířata a
vše, co mi přináší radost z tvorby. Jsem ráda, že mám možnost ukázat
něco málo ze své tvorby v pěkném prostředí městské knihovny,“ vysvětlila
svůj přístup k výběru námětů Tereza Dolanská. Obrazy vysokoškolské
studentky návštěvníky vernisáže nadchly. „Vystavené obrazy jsou moc
hezké. Je radost se na ně dívat,“ krátce poznamenal David Solčanský.
Obdobný názor sdílela také Kateřina Ondrušíková „Díla, která jsou tu
k vidění, působí na člověka takovým klidem. Líbí se mi barevnost a užitá
technika,“ řekla studentka Ostravské univerzity. O pravou vernisážovou
atmosféru se postarali krátkým, vynikajícím koncertem Kateřina
Ondrušíková (klavír) a Jiří Pohanka (saxofon).
31. 1. – Stolní tenis: extraliga 15. kolo
Charvát Baník Havířov A – Sokol Králův Dvůr A 1:4. Hrálo se ve čtvrtek
31. ledna v Havířově. Sezona 2012/2013.
31. 1. – Maximální a minimální teplota vzduchu v lednu
Nejvyšší naměřená teplota: 4. a 30. ledna +8 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 26. ledna –16 stupňů Celsia.
ÚNOR
1. 2. – Památník životické tragédie je opět otevřen
V pátek 1. února byl po nutných opravách opět otevřen Památník životické
tragédie v Havířově. V jeho prostorách je k prohlídce stálá expozice
Okupace
a odboj na Těšínsku.
2. 2. – Volejbal: extraliga 16. kolo
SVK Havířov – VK Dukla Liberec 2:3. Základní část soutěže. Hrálo se
v sobotu
2. února v Havířově. Sezona 2012/2013.
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4. 2. – Stolní tenis: extraliga 16. kolo
Charvát Baník Havířov A – SK Kotlářka Praha A
4. února v Havířově. Sezona 2012/2013.

3:3. Hrálo se v pondělí

5. 2. – Zápis do prvních tříd
Ve dnech 4. a 5. února se na 17 základních školách konal zápis do
prvních tříd pro školní rok 2013/2014. V doprovodu rodičů se
dostavilo celkem 817 dětí.
Z toho předběžný počet těch, kteří zasednou v září do školních lavic, je
755, což ve srovnání s minulým rokem je o dvaadvacet víc. Zbytek rodičů
možná požádá
o odklad pro své ratolesti. Největší nárůst přes
deset dětí zaznamenaly Základní škola 1. máje, Na Nábřeží a Generála
Svobody. Naopak na ZŠ Frýdecká je pokles čtrnáct a na Jarošové třináct.
Nejvíce prvňáčků bude mít ZŠ 1. máje osmdesát tři. Nejméně ZŠ v ulici
Selská celkem čtyři.
Přehled předpokládaných počtů žáků v 1. třídě podle jednotlivých
škol:
ZŠ Zelená – 16 (18), Gorkého – 60 (56), Marušky Kudeříkové 45 (37), Na
Nábřeží – 52 (37), 1. máje – 83 (67), Žákovská – 55 (48), Frýdecká (včetně
odloučeného pracoviště v Dolních Datyních) – 30 (44), Selská – 4 (9),
Františka Hrubína – 37 (36), Mládežnická – 72 (73), Karolíny Světlé – 51
(56), Generála Svobody – 59 (47), Jarošova – 25 (38), Moravská – 48 (43),
Marie Pujmanové – 62 (67), Školní
– 29 (28), Kpt. Jasioka – 27 (29).
V závorce skutečnost k 30. září 2012. Do zahájení nového školního roku
však ještě mohou nastat různé změny.

5. 2. – Městská policie hodnotila
Každoroční
vyhodnocení
činnosti
havířovských
strážníků,
bezpečnostní situace
a ocenění dlouholeté služby a
nejlepších loňských zákroků se konalo v úterý
5.
února odpoledne v restauraci Radnice.
Ředitel Městské policie Bohuslav Muras stručně shrnul statistické údaje ze
služby strážníků v ulicích města. Vyjádřil uspokojení především
s množstvím zákroků, které se strážníkům daří řešit přímo na místě, stejně
jako s počtem zadržených pachatelů a hledaných osob.
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Spokojen byl také Zdeněk Osmanczyk. „Bezpečnostní situace ve městě se
v poslední době zlepšila. Přesto připravujeme další opatření, která mají
pocit bezpečí občanů ještě zvýšit," řekl primátor.
Ocenění:
Strážníkem roku byl vyhodnocen Michael Karkoška. Ocenění se také
dostalo: Oldřichu Lapišovi, Daliboru Haramiovi za zadržení dvou pachatelů
loupežného přepadení na starší osobě. Dále Ivu Mrázkovi, Ivanu Moserovi,
René Wojcikovi, Jiřímu Podanému za zadržení dvou mužů podezřelých
z krádeže vloupáním
do prodejny jízdních kol. Jiřímu Hamrozimu
za zadržení pachatelů vloupání
do stánku Vánočního městečka.
Jiřímu Tesařovi za zadržení dvou pachatelů krádeže vloupáním do vozidla.
Jiřímu Kozubíkovi, Adamu Hladkému, Petru Veselému za záchranu života
při pokusu o sebevraždu. Václavu Antošíkovi
za záchranu života
při pokusu o sebevraždu. Jozefu Danihelovi, Petru Walaszkovi za zadržení
ozbrojeného
pachatele
trestného
činu.
Vladimíru
Zemanovi
za zadržení pachatele krádeže železného šrotu.
Za 20 let věrné služby:
Pavlu Zuziakovi, Lubomíru Cabákovi, Bohuslavu Murasovi, Eriku Jopkovi,
Jozefu Danihelovi, Vladimíru Hanzlovi, Janu Benešovi, Milanu Vojnarovi,
Jozefu Mydlárovi, Jiřímu Hamrozimu, Jaroslavu Šimonovi a Haně Durdilové.
Za 15 let věrné služby:
Veronice Maslowské, Jaroslavu Burkovičovi, Milanu Grycovi, Petru
Walaszkovi, Davidu Bajerovi, Miroslavu Procházkovi.
Za 10 let věrné služby:
Miroslavu Černouškovi, Miroslavu Ruskému, Petru Šataníkovi.
6. 2. – Zákaz návštěv v nemocnici
Vedení Nemocnice s poliklinikou v Havířově vyhlásilo dne 6. února
generální zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních z důvodu
chřipkové epidemie.
Stalo se tak na základě doporučení Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v důsledku zvýšení
respiračních onemocnění. Nařízení ředitele nemocnice platí do doby trvání
epidemie.
6. 2. – 51. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Výstavba Centra bydlení pro seniory – výpůjčka pozemků
 Dopravní terminál Havířov – Smlouva o zabezpečení přeložky
vodního díla vyvolané investiční výstavbou
 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířov
za rok 2012
 Bytové pořadníky
 V Havířově bude opět vlát tibetská vlajka
6. 2. – Z jednání Rady města Havířova
Rada schválila na svém zasedání 6. února zastavení přijímání
žádostí do všech bytových pořadníků města s účinností od 7.
února.
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Městská realitní agentura, s.r.o. vykonává při výkonu správy bytového
fondu
na základě mandátní smlouvy i činnost související s
přijímáním žádostí
a vedením bytových pořadníků na byty
ve vlastnictví města, a to v souladu
s platnými Zásadami
města pro uzavírání nájemních smluv k bytům. Vzhledem
k přijetí
nového občanského zákoníku vyvstala nutnost tyto zásady výrazným
způsobem upravit, popřípadě přijmout takové, které by byly v souladu s
touto novou právní úpravou a které by rovněž korespondovaly se
současnou bytovou situací v Havířově. Jako první krok se ukončí přijímání
žádostí do pořadníků
s tím, že do přijetí nových zásad bude při
přidělování bytů postupováno dle zásad, které jsou dosud platné.
7. 2. – Vernisáž: Pavel Hlavatý slaví sedmdesátiny výstavami
Prezentací volné a užité grafiky z let 1968 až 2013 kolorovanou
životními dokumenty zahájil v pátek 1. února v Kulturním domě
Leoše Janáčka významný, mezinárodně uznávaný český grafik a
malíř Pavel Hlavatý sérii tří výstav
u příležitosti svých
sedmdesátých narozenin.
Belgickým listem Graphia byl označen za jednoho z nejproduktivnějších
grafiků v Evropě. V pondělí 28. ledna mu bylo sedmdesát roků. Své výročí
slaví tvorbou a třemi výstavami. „Žiji naplno, užívám si práce, vnímám
krásy světa, lidských bytostí i bytí, dokud jsem ještě stár,“ říká jubilant.
Druhá výstava nazvaná Český pozdní symbolismus v grafické tvorbě první
poloviny 20. století byla zahájena
5. února v Kulturním domě Radost a
v pořadí třetí Protestkresby 68 aneb výstava, za kterou se zavíralo,ve
čtvrtek 7. února v Galerii Maryčka KD Petra Bezruče.

9. 2. – Volejbal: extraliga 17. kolo
Extraligový SVK Havířov vyhrál na domácí palubovce v sobotu 9. února
v 17. kole základní části soutěže nad VSK Hardman Staré město v poměru
3:1. Sezona 2012/2013.
10. 2. – Babský bál s tancem chlapů
Skvělá zábava, rodinné prostředí a pestrý kulturní program. To
vše patřilo Babskému bálu ze soboty na neděli 10. února v Domě
PZKO v Havířově-Bludovicích.
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Velký sál se zcela zaplnil. Ženy i muži byli většinou oblečeni v tmavém. U
dam nechyběla ani červená barva. Na stolech bylo připraveno šampaňské
a čerstvé koblihy. V jídelně čekala dobrá kuchyně. V plné permanenci byly i
tři bary. „Chodíme sem každým rokem. Tento ples je naprosto výjimečný
svou přátelskou atmosférou a dobrou organizací. Vždy se těšíme na Tanec
chlapů. Pokaždé je to příjemné překvapení. Tentokrát to byla Carmen,“
pochvalovala si Magdalena Poncza z Ostravy. Nejstarší havířovský ples
založený v roce 1928 v hospodě u Kolorza v Dolních Datyních má řadu
zvláštních pravidel. Kupříkladu celý večer je až na jedinou výjimku dámská
volenka. Za její porušení musí být hříšník potrestán. „Postižená žena má
za povinnost tuto událost ohlásit zvoníkovi. Ženský tribunál pak vynese
rozsudek. Jedním z oblíbených trestů je vyčištění bot aspoň jednomu hostu
plesu,“ vysvětlil hlavní organizátor bálu Stanislav Kolorz. Na závěr
sobotního večera zatančili chlapi Carmen. Po půlnoci pokračoval program
volbou nejsympatičtějšího a nejšarmantnějšího muže bálu. Nejvíce hlasů
od přítomných dam dostal Daniel Chobot z Havířova. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina Mr. Baby, v malém sále horalská kapela Lipka
z Jablunkova. Velkému zájmu se těšilo vystoupení tanečního souboru
Suszanie z Horní Suché. Programem provázela a vše parádně roztočila
moderátorka Ewa Troszok.

11. 2. – Knihovna: Pojď si hrát na indiány
Veselo a živo bylo v pondělí 11. února na dětském oddělení
Městské knihovny v ulici Svornosti. Knihovnice připravily pro malá
děvčata i chlapce zábavné prázdninové dopoledne s výtvarnou
dílnou.
Děti kreslily, lovily jako indiáni mezi regály s knihami zvířata a na závěr
vyráběly štěrkající nástroje z papírových trubek. Ty pak naplnily čočkou,
fazolemi a dalšími drobnostmi. Zvuky byly podivuhodné. „Chtěli jsme
vyzkoušet něco nového. Myslím, že se to celkem povedlo. Děti se snažily,
dobře se bavily, a to je podstatné,“ uvedla vedoucí dětského oddělení
Dana Kochová. Nechyběl ani rodičovský doprovod. „Do městské knihovny
chodím pravidelně. Jsem ráda, že ani přes jarní prázdniny se tu na děti
nezapomíná. Pro Esterku a Erika je to zpestření a dobře se zabaví,“
pochvalovala si akci Monika Widenková.
12. 2. – Městské policistky besedovaly s hospitalizovanými dětmi
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V úterý 12. února hostilo dětské oddělení havířovské nemocnice
dvě strážnice.
O své práci přišly povykládat deseti
malým pacientům a dvěma maminkám.
Během hodinové debaty předvedly své pracovní pomůcky, jako jsou pouta
či služební zbraň, povykládaly o pravidlech jízdy na kole a kolečkových
bruslích nebo jak se chovat k volně pobíhajícím psům. Na závěr policistky
nemocné děti potěšily drobnými dárky v podobě pexesa s dopravními
značkami, reflexními vestami, nálepkami, pastelkami a omalovánkami.
13. 2. – Veřejná schůze s občany v Dolní Suché
Výstavba kanalizace a rozvoj areálu bývalého Dolu Dukla. To byla
hlavní témata setkání obyvatel s vedením města, které proběhlo
ve středu 13. února v Dolní Suché. Svolal ho primátor Zdeněk
Osmanczyk spolu s předsedou občanské komise Jiřím Špiříkem.
Nejdiskutovanějším předmětem debaty byla dostavba veřejné kanalizace.
Jak přítomným sdělil vedoucí odboru investic Ing. Radoslav Basel, výstavba
probíhá podle harmonogramu a vše by mělo být hotovo do září letošního
roku.
Obyvatele Dolní Suché kvůli stavebním pracím trápí potíže s cestami a
vjezdy
k nemovitostem. Jedná se o zničené silnice a příjezdy
k jejich domům. Za firmu, která má výstavbu na starosti, uklidnil občany
Jan Blinka, který osobně dohlédne na odstranění veškerých závad.
„Všechny pozemky, které byly nějakým způsobem poznamenány stavbou
kanalizace, uvedeme do původního stavu. S vlastníky těchto nemovitostí
sepíšeme protokol, že je jejich pozemek po dokončení stavby v pořádku,"
slíbil Blinka. Všichni, kdo se na stavbě podílejí, věří, že stavebníci opustí
Dolní Suchou v lepším stavu, než když práci začali.
Dalším bodem programu schůze byly možnosti bývalého Dolu Dukla.
Město chce zajistit rozvoj této oblasti a přispět tím ke snížení
nezaměstnanosti.
„Snažíme se získat investory, kteří by v tomto místě vybudovali výrobní
haly. Nechceme sklady, kde by provoz zajišťovalo pár lidí, ale výrobu,
která by vytvořila co nejvíce pracovních míst pro občany Havířova," řekl
náměstek primátora Eduard Heczko. Primátor Zdeněk Osmanczyk krátce
zhodnotil rok 2012. „Loňský rok si cením velmi pozitivně, co se týče
velkých investičních akcí. Podnikli jsme v něm také spoustu kroků
k upevnění bezpečnosti našich občanů," sdělil primátor, který se dále
pozastavil nad problémy se šířkou silnic. Město má v tomto případě
svázané ruce. Pozemky kolem cest patří soukromým vlastníkům a bez
jejich svolení nelze silnice rozšířit nebo na nich vybudovat místa pro míjení
vozidel.
16. 2. – Masopustní průvod v Dolních Datyních
Sychravo, smog, pestré kostýmy s maskami a skupinka čiperných
fašankových lidiček. To vše patřilo v sobotu 16. února k
Masopustnímu průvodu v Dolních Datyních.
„Letos nám počasí moc nepřálo. V průvodu scházely děti. Přesto jsme
spokojeni. Navštívili jsme kolem třiceti domácností. Všude jsme velmi
důrazně připomínali domácím, že období zábav již skončilo a nastal
čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Upozorňovali jsme i na výskyt
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závadných potravin. Pro případ potřeby jejich zabavení chodil s námi i
exekutor a zdravotnická služba. Naštěstí nikdo naši pomoc nepotřeboval.
Trochu nás mrzí, že se někde za záclonami dívali, ale neotevřeli. Všechno
jsme v naprosté pohodě zvládli,“ s úsměvem se svěřila jedna ze
znovuzakladatelek této tradice v Dolních Datyních Miroslava Olšáková.
Jako dík za návštěvu dostali různé dobroty, koláče, pomeranče a také
nějakou lahvičku. Nechyběl ani přípitek trochu sladkou někde hořkou nebo
i ostřejší tekutinou. Více než dvouhodinové putování skončilo pochováním
basy u dřevěné zvonice poblíž základní školy a posílením se fazolovou
polévkou v místní knihovně. Hlavními aktéry byly tradičně členky
Datyňského amatérského divadla a pár dalších nadšenců.

16. 2. – Volejbal: extraliga 18. kolo
SK Volejbal Ústí nad Labem – VK Havířov 0:3. Základní část soutěže. Hrálo
se v sobotu 16. února v Ústí nad Labem. Sezona 2012/2013.
16. 2. – Stolní tenis: extraliga 18. kolo
STEN marketing HB Ostrov A – Charvát Baník Havířov A
v neděli 17. února v Havlíčkově Brodu. Sezona 2012/2013.

4:1. Hrálo se

17. 2. – Stolní tenis: extraliga 17. kolo
DTJ Hradec Králové Pinec.cz A – Charvát Baník Havířov A
v sobotu 16. února v Hradci Králové. Sezona 2012/2013.

4:1. Hrálo se

20. 2. – AZ rozstřílel Bobry a v play-off se utká s Opavou
42.kolo, středa 20.února
AZ Havířov – HC Bobři Valašské Meziříčí
7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 20. Kanko (Kolařík, Hegegy), 27. Bursík (Pechanec,
Klimša), 32. Bursík (Klimša, Pechanec), 40. Bursík (Pechanec, Klimša), 44.
Prokop (Najdek), 48. Říčka (Sztefek, Haas), 53. Pechanec (Klimša, Bursík).
Rozhodčí: Mrkva- Barteček, Bojda. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:0. V
oslabení: 0:0. Diváci: (vstupné zdarma). Průběh utkání: 7:0.
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AZ Havířov: Daneček L. - Prokop, Zientek L., Krisl - Hegegy, Zientek
M., Rimmel, Hartmann - Haas, Říčka, Sztefek - Kolařík, Kanko, Najdek
- Stránský, Daneček J., Maruna - Klimša, Pechanec, Bursík - Pavlas
21. 2. – Radegast Líheň začíná
V Jazz clubu se ve čtvrtek 21. února konalo první kolo soutěže
amatérských hudebních skupin Radegast Líheň 2013. Vystoupily rockové
skupiny Under the skin, BASStards a Fall to the Ground.
23. 2. – Volejbal extraliga 19. kolo
VK Havířov – VK Jihostroj České Budějovice 1:3. Základní část soutěže.
Hrálo se v sobotu 23. února v Českých Budějovicích.
23. 2. – Cvičení sebeobrany zvyšuje pocit bezpečnosti
Mladí vyznavači korejského bojového sportu Taekwondo v sobotu
23. února předvedli svou technickou vyspělost před zkušebním
komisařem, lékařem Mozamelem Hamidim z Ostravy.
V tělocvičně ZŠ 1. máje v Havířově se konalo páskování absolventů kurzů
sebeobrany z Oddílu Taekwondo W. T. F. Havířov a ze Základní školy
Jugoslávská Ostrava. Cílem bylo úspěšně složit zkoušku v kategorii
začátečník
a stát se tak nositelem jednoho ze čtyř pásků (bílý,
bíložlutý, žlutý nebo žlutozelený) vyjadřujících technickou zdatnost. Svých
úkolů se naprostá většina cvičenců zhostila dobře. Na závěr byly uděleny
pásky až do nejvyšší obtížnosti žlutý se zeleným pruhem, který je
symbolem světla, budoucnosti a plodnosti. Trenér Petr Gřešek si výsledky
svých svěřenců pochvaloval. „Jsem rád, že naše společné šestiměsíční
snažení bylo úspěšné. Získání pásku bez ohledu na barvu je pro každého
nejen velkou motivací pro další zdokonalování, ale také zvyšuje
sebevědomí a pocit bezpečnosti,“ uvedl trenér.

23. 2. – Reprezentační ples města Havířov
Ve Společenském domě se v sobotu 23. února od 19. 30 hodin
konal Reprezentační ples města.
Účinkovali: La Giola, Bára Basiková, Kamil Střihavka, Taneční klub Jarky
Calábkové Ostrava, Roman Vojtek s partnerkou. K poslechu a tanci hrál
Joker Band Ivana Muchy. Večerem provázel Roman Vojtek. V Prestige clubu
hrála Cimbálová muzika Pentla. Večeře byla formou teplého a studeného
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rautu. Velkému zájmu se těšila průběžná i půlnoční tombola. Vstupné ve
velkém sále bylo 1 200 Kč, v Prestige clubu 1 000 Kč.
27. 2. – Vernisáž: Výstava k výročí evangelického kostela
V půjčovně Městské knihovny se zaměřením na hudbu a umění v ulici
Svornosti byla ve středu 27. února vernisáží zahájena výstava dokumentů
a fotografií
k 230. výročí založení evangelického kostela v Dolních
Bludovicích. Slovem provázel farář Vladislav Volný. V hudební části večera
vystoupil pěvecký sbor Laudate pod vedením sbormistryně Pavlíny Volné.
Výstava trvala do 22. března.
27. 2. – 52. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění
městské hromadné dopravy (MHD) na území města v roce 2013
uzavřená s ČSAD a.s. Havířov ke krytí prokazatelné ztráty dopravce
ve výši 56 000 000 Kč
 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města – rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky. Veřejná zakázka byla přidělena
společnosti RI Okna a.s., která předložila ekonomicky nejvýhodnější
nabídku s cenou ve výši 94 018 013 Kč
 Přehled všech organizací poskytujících sociální služby na území
Havířova
 Ocenění pedagogických pracovníků, studentů, žáků a družstev
 Ubytovací řád k ubytovně pro potřebné
28. 2. – Maximální a minimální teplota vzduchu v únoru
Nejvyšší naměřená teplota: 1. února +7 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 20. února –11 stupňů Celsia.
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BŘEZEN
1. 3. – Poplach na Základní škole Žákovská
Základní škola Žákovská musela být v pátek 1. března před
polednem evakuována kvůli anonymnímu oznámení o uložení
bomby. Policii se později přiznal dvanáctiletý žák jiné školy.
Oznámení přijali policisté zhruba v 11 hodin. „O hrozbě bylo bezprostředně
po přijetí oznámení informováno vedení školy, aby neprodleně začala
evakuace. V té bylo pokračováno po příjezdu policejních hlídek. Policisté
také uzavřeli nejbližší okolí, aby se ke škole nedostali žádní lidé. Prohlídku
školy provedli policisté společně s psovody a psy cvičenými k vyhledávání
trhavin," řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková s tím, že evakuováno bylo
celkem 380 osob. Prohledávání školní budovy bylo ukončeno po
13. hodině. Děti i zaměstnanci se pak mohli vrátit zpátky do školy. „Žádný
nástražný výbušný systém nebyl nalezen. Výhrůžný telefonát budeme
šetřit pro přečin šíření poplašné zprávy. Trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody na tři roky," dodala mluvčí Viačková. Ještě v průběhu odpoledne
se policistům podařilo odhalit pachatele anonymního telefonátu.
„Policistům se přiznal dvanáctiletý chlapec, který navštěvuje jinou
havířovskou školu. Tímto nevhodným způsobem, který neplánovaně
zaměstnal desítky policistů, strážníků i posádku záchranné služby, chtěl
zřejmě zpestřit vyučování svým kamarádům, kteří navštěvují ZŠ
Žákovská," řekla mluvčí.

1. 3. – Otevřena ubytovna pro potřebné
Město otevřelo ubytovnu v jedné třetině panelového domu na
Střední ulici
v Havířově-Šumbarku. Výšková budova je
určena pro byty zvláštního určení.
Mimo jiné jsou v části objektu byty s pečovatelskou službou a vznikají také
malometrážní. Ubytovna pro potřebné má zvláštní vchod s recepcí a
vstupem na čipovou kartu. Je umístěna v rozsahu dvanácti pater vždy po
pěti pokojích se třemi lůžky a sociálním zařízením. Celkem je k dispozici
180 lůžek, v objektu je rovněž kuchyňka a prádelna. Lidé se tady mohou
ubytovat na minimální dobu jednoho měsíce. Jednou z podmínek pro
ubytování je například to, že žadatel má trvalé bydliště v Havířově. Cena
jednoho lůžka na ubytovně je stanovena měsíčně na 4 300 korun včetně
DPH. V pokoji mohou bydlet 3 osoby, v případě ubytování dítěte do 3 let
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bez nároku na lůžko ubytovatel požaduje tisíc korun na jeden měsíc. Ceník
je součástí ubytovacího řádu.
2. 3. – Volejbal: extraliga 20. kolo
Volejbal Brno, a.s. – VK Havířov 3:2. Základní část soutěže. Hrálo se
v sobotu 2. března v Brně. Sezona 2012/2013.
2. 3. – Halová pohárová soutěž hasičů
SDH Havířov Město pořádalo v pořadí už XXIV. ročník halové
pohárové soutěže mladých hasičů, který je současně XXII.
ročníkem neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a
Slovenska. Letos výjimečně se soutěž nekonala v tradiční poslední
sobotu v únoru, ale kvůli obsazení haly jinou akcí to bylo o týden
později 2. března.
Zájem o účast v soutěži pro děti od 5 do 15 let byl opět vysoký. Pozvání
přijalo 62 týmů. Na start se postavilo 26 mladých a 36 starších družstev.
Soutěž v kategorii mladších vyhráli hasiči z Těškovic, před Bludovem a
Lukavicí. V kategorii starších Bludov, před Lukavicí a Popovem. Kromě
pohárů a medailí vítězové dostali řadu pěkných věcných a hodnotných
cen.
„Především díky našim letitým zkušenostem s touto ojedinělou halovou
soutěží
a disciplinovaností všech týmů měla soutěž velmi rychlý a
bezproblémový spád. S průběhem jsem velmi spokojen a už se těším na
další ročník, tentokrát už pětadvacátý,“ zhodnotil Došlík.
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3. 3. – Pavel Maslák halovým mistrem Evropy
Zlatou medaili na Halovém mistrovství Evropy ve dnech 1. až 3.
března v Göteborgu vybojoval havířovský rodák Pavel Maslák v
běhu na 400 metrů.
Finálový závod ovládl zcela suverénně. Časem 45,66 vylepšil vlastní český
rekord téměř o půl vteřiny. Finále: 1. Maslák (ČR) 45,66 s.,2. Levine (Brit.)
46,21 s., 3. Burakov (Ukr.) 46,79 s.
5. 3. – Lékaři přednášeli o hyperaktivitě dětí
Dětské oddělení NsP Havířov uspořádalo pro zdravotníky v pořadí
již XI. odborný seminář tentokrát na téma ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder).
Dne 5. března se ho zúčastnilo 23 lékařů a 21 sester. ADHD je vývojová
porucha, která se u dětí projevuje neschopností udržet pozornost,
zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním. Velikou
zásluhu na zorganizování semináře měla MUDr. Irena Furčáková. Téma
ADHD spadá do jejího oboru – dětské neurologie. Oslovila také své
kolegyně – dětskou neuroložku MUDr. Andreu Zákoutovou, dětskou
psycholožku PhDr. Olivii Frankovou a speciální pedagožku Mgr. Petru
Frankovou, které se rády přišly podělit o své zkušenosti. Seminář uzavřela
široká diskuze.
7. 3. – Mezinárodní den žen
Stalo se již tradicí, že MěV KSČM společně s Klubem zastupitelů si
připomíná MDŽ. Letošní setkání se konalo ve čtvrtek 7. března ve
velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče. Zájem žen byl, stejně
jako v minulých letech, mimořádně velký.
Komunističtí funkcionáři a zastupitelé každé účastnici věnovali karafiát.
Úvodní slovo přednesl předseda místní stranické organizace František Fic.
Krátce připomněl, proč svátek vznikl a od kdy se slaví. Pak již pomyslné
žezlo předal vynikajícímu pěveckému sboru Permoník z Karviné. Dívky a
chlapci přednesli program na téma muzikálové a filmové melodie z české i
světové tvorby. Zejména skladby Jaroslava Ježka ženy hodně potěšily.
Program byl výborně koncipován nejen po hudební stránce, ale i
scénickými a kostýmovými změnami. Publikum svým potleskem ocenilo
výkony sólistů i celého sboru.
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7. 3. – Vernisáž: První evropští kosmonauti ve vesmíru
Vladimír Remek, Mirosław Hermaszewski a Sigmund Jähn se v roce
1978 navždy zapsali do historie kosmického letectva. Stali se
prvními nesovětskými evropskými kosmonauty.
Výstava Jaroslava Navary a Daniela Lazeckého k 35. výročí letů
kosmických lodí Sojuz 28, 30 a 31 byla ve čtvrtek 7. března slavnostně
zahájena v Galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče. Na dvaceti
velkých panelech se může návštěvník seznámit se zajímavými
fotografiemi, dobovými novinovými články
a dalšími písemnostmi,
které podávají svědectví o kosmických letech v rámci mezinárodního
programu Interkosmos. „Materiály o kosmonautice a o všem, co se kolem
této problematiky děje, sbírám od prvního letu Jurije Gagarina do vesmíru
v dubnu 1961. Tentokrát jsme si s kolegou Lazeckým dali za cíl seznámit
veřejnost nejen s naším kosmonautem, ale také dalšími dvěma ze
sousedních států, kteří v roce 1978 vzlétli do vesmíru. Nezapomněli jsme
ani na jejich náhradníky,“ uvedl sběratel Jaroslav Navara.
Let tehdy devětadvacetiletého Remka se uskutečnil od 2. do 10. března.
Na oběžnou dráhu ke kosmické stanici Soljut 6 ho vynesla loď Sojuz 28.
Velitelem byl sovětský kosmonaut plukovník Alexej Gubarev. Po něm se z
první výcvikové skupiny podíval na planetu Zemi z kosmu i šestatřicetiletý
Polák Hermaszewski a v pořadí třetí jednačtyřicetiletý Němec Sigmund
Jähn. Každý z nich měl
i náhradníka. Československým byl
čtyřiatřicetiletý vojenský pilot, inženýr Oldřich Pelčák, rodák ze Zlína, který
se nakonec stal kosmonautem kandidátem. Na kosmonautiku nezanevřel a
dnes patří k jejím popularizátorům. Výstava skončila 30. března.

7. 3. – Stolní tenis: extraliga 19. kolo
SF SKK EI Niňo Praha A – Charvát Baník Havířov A 4:0. Hrálo se ve čtvrtek
7. března v Praze. Sezona 2012/2013.
7. 3. – Mrtvá žena ve sklepě
Ve sklepních prostorech domu na Dlouhé třídě byla ve čtvrtek 7.
března ráno nalezena mrtvá žena. Tělo tam objevil jeden
z nájemníků, který přivolal policii.
Na místo přijel lékař, který mrtvolu ohledal, aby zjistil příčinu úmrtí, a
rovněž byl přivolán policejní technik. „U zemřelé se prokázala její
totožnost. Jednalo se o šestačtyřicetiletou ženu bez domova, která
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přespávala ve sklepích. K úmrtí došlo zřejmě několik dnů před nalezením.
Cizí zavinění na úmrtí zjištěno nebylo," řekl policejní mluvčí Miroslav
Kolátek.
9. 3. – Volejbal: extraliga 21. kolo
VK Havířov – VK Karbo Benátky nad Jizerou 1:3. Základní část soutěže.
Hrálo se v sobotu 9. března v Havířově. Sezona 2012/2013.
10. 3. – Vlajka pro Tibet
Havířov se připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března před budovou magistrátu.
Je to u příležitosti 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Hnutí vzniklo v polovině devadesátých let minulého století v
západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996.
V loňském roce kampaň v ČR podpořilo 410 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. V okrese Karviná pouze Havířov.
11. 3. – Skok z věžáku skončil smrtí
Sebevraždu skokem z okna v Lidické ulici spáchal v pondělí 11.
března muž z Havířova-Šumbarku.
Ráno přišel ke vchodovým dveřím, a protože byly uzamčené elektronickým
zámkem, počkal, až některý z nájemníků bude vycházet. Pak vyjel
výtahem
do
nejvyššího
patra,
odkud
vyskočil
z okna. Šlo
o jednačtyřicetiletého muže. Podnětem k sebevraždě byly pravděpodobně
finanční a rodinné problémy.
12. 3. – Na nové resuscitační postele a mikroskopy přispěli také
sponzoři
Resuscitační postel a dva mikroskopy přibyly na začátku března
do majetku Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. U obou přístrojů
se stali významnými přispěvateli dárci.
Lůžko v hodnotě 401 350 Kč (100% uhradili sponzoři) bude sloužit
pacientům na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Mikroskopy
nemocnice zakoupila za 541 301 Kč (z toho 130 000 Kč uhradili sponzoři)
pro oddělení klinické hematologie a klinické biochemie. Nemocnice
jménem svých pacientů všem ochotným sponzorům děkuje. Každý rok
vybírá jeden přístroj, který se stává tzv. sponzorskou aktivitou – na tento
přístroj se střádají celý po rok peníze a na konci roku je předán na
slavnostním benefičním koncertě nemocnici. Pro loňský rok nemocnice
jako sponzorskou aktivitu vybrala zakoupení resuscitační postele na ARO
z důvodu, že zásadně ovlivňuje úspěch léčby pacienta na tomto
oddělení. Zakoupení špičkových mikroskopů výrazně zlepší diagnostické
metody používané na odděleních OKH a OKB.
13. 3. – 53. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Plnění rozpočtu a hospodářské činnosti města za období leden –
prosinec 2012
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Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012
Rozpočtový výhled města na roky 2013 až 2015
Podpora činnosti porodnice NsP Havířov
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku o
výměře 6 375 metrů čtverečných od vlastníka Hotelová škola a
Obchodní akademie Havířov za smluvní cenu 3 745 440 Kč nebo za
cenu ve výši dohodnuté vlastníkem ke dni 25. března 2013
Přehled veřejných zakázek nad 1 milion Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011 a 2012
Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku Dopravní
terminál Havířov (změna usnesení) z částky 124 550 000 Kč na
částku 157 003 154 Kč
Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013
až 2017
Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady

14. 3. – Missis senior je Ludmila Vandíková
Dobrá nálada, veselí a hlavně pravá soutěžní atmosféra ovládla ve
čtvrtek
14. března Domov seniorů Helios. Na programu byl
4. ročník netradiční soutěže Missis senior.
Pozvání na nevšední ženské klání přijalo celkem osm čiperných seniorek ze
čtyř domovů důchodců. Tentokrát to nebyly pouze ženy z Havířova, ale
také z Ostravy a Karviné. Hned na začátku se odehrálo malé drama. Osmá
přihlášená vše tak prožívala, že svou účast nakonec vzdala těsně před
zahájením soutěže. Každá uchazečka o titul Missis senior se nejdříve
představila. Navazující vědomostní soutěž s tematikou Čas byla vtipná,
zábavná a také poučná. Na závěr se konala v pestrobarevných kostýmech
módní přehlídka se zaměřením na roční období. Po téměř dvouhodinovém
zápolení byla za Missis senior vyhlášena Ludmila Vandíková z Domova
seniorů Helios. Diváci jí dali také nejvíce hlasů v soutěži Missis sympatie.
Titul první vicemissis získala Vlasta Vašíčková z Domova pro seniory
Slunečnice v Ostravě. Druhou vicemissis si vybojovala Jindřiška Robenková
z Domova seniorů Luna v Havířově. Manželé Osmanczykovi věnovali
zvláštní cenu Elišce Hlisníkovské z Domova Helios. Vítězka soutěže pochází
z Valašska. V Havířově žije padesát šest let. „Poprvé v životě jsem takto
před publikem vystupovala. Zpočátku jsem byla dosti nervózní, pak jsem
se po první disciplíně uklidnila. Je to krásný pocit a mám velkou radost.
Soutěž byla zajímavá, a že vyhraji, jsem vůbec nepočítala. Chtěla bych
organizátorům moc poděkovat za překrásné odpoledne,“ svěřila se
třiaosmdesátiletá paní. O kulturní program se zpěvem a tancem se
postaraly nestárnoucí Havířovské babky.
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14. 3. – Světový den ledvin v havířovské nemocnici
Světový den ledvin proběhl 14. března v havířovské nemocnici,
která se k této akci připojila podruhé.
V rámci čtvrtečního dopoledne se konal den otevřených dveří, během
něhož si návštěvníci nechali změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru a
provést základní vyšetření moči. Na místě tak orientačně zjistili, jak na tom
jejich ledviny jsou a jaké jim hrozí případné riziko onemocnění ledvin.
Dialyzační a nefrologické centrum navštívilo během dopoledne celkem 88
návštěvníků, kteří podstoupili vyšetření. Z nich 15 mělo pozitivní výsledky
testů a byla jim doporučena další konzultace s odborným lékařem. „Za
hlavní přínos této akce pro pacienty považuji edukaci o prevenci a včasný
záchyt možných vážných onemocnění,“ říká primářka Dialyzačního a
nefrologického centra MUDr. Kateřina Heřmanová.
14. 3. – Nemocnice podporuje bonding
14. března 2013 se v havířovské nemocnici uskutečnil první
workshop z cyklu přednášek Podpora bondingu posilování rané
vazby mezi matkou a dítětem. Přednášky klinické psycholožky,
psychoterapeutky a soudní znalkyně Mgr. Michaely Mrowetz navštívili
nejprve zdravotníci ze zdejší porodnice a dětského oddělení, pak i budoucí
maminky s partnery. O metodu zvanou bonding je mezi nimi rostoucí
zájem, a proto se havířovská porodnice rozhodla ji rodičkám od dubna
nabídnout. „Jde o to, abychom za daných podmínek co nejlépe přilepili dítě
a matku k sobě,“ vysvětluje psycholožka Michaela Mrowetz a dodává:
„Čím více matku a dítě ve vzájemném kontaktu podpoříme, tím více jim
ulehčíme start do života. Podpora bondingu je podporou nové rodiny a
podporou zdravotníků, aby dokázali sebevědomě pečovat o matku a dítě
jako jednu ošetřovatelskou jednotku. Má zásadní význam i u dětí zdravých,
neboť léčí přirozené trauma způsobené porodem. Ještě důsledněji je třeba
podporovat bonding u dětí nemocných
a předčasně narozených.“
Přednášky se setkaly s velkým ohlasem jak zdravotnických pracovníků, tak
přítomných budoucích rodičů, o čemž svědčila plodná diskuze na konci
každého přednáškového bloku.
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15. 3. – Na náměstí TGM se začaly kácet stromy a keře
Kácení stromů a dřevin začalo na náměstí T. G. Masaryka na
Šumbarku. Odstraňují se kvůli rekonstrukci náměstí, která začne
ve druhé polovině letošního roku.
„Stromy z dané oblasti výstavby je nutné odstranit v době vegetačního
klidu," vysvětlil Marek Vlachopulos z Odboru investiční výstavby
havířovského magistrátu. Po ukončení rekonstrukce náměstí budou
nahrazeny novými platany, sakurami, keři tavolníků, skalníků a jalovců.
Hlavním cílem připravované rekonstrukce náměstí TGM je výstavba
nových parkovacích stání, rekonstrukce plochy náměstí s vytvořením
klidové a společenské zóny, osazení městského mobiliáře, výstavba
nových chodníků a cyklostezek, dojde k přesunu autobusové zastávky a
také nezbytné rekonstrukci inženýrských sítí. Realizace akce se plánuje ve
druhé polovině letošního roku, náklady jsou vyčísleny na cca 60 milionů
korun.
16. 3. – Město se představilo na veletrhu investičních příležitostí
ve Francii
Své rozvojové plochy a projekty ukázal Havířov ve dnech 12. - 15.
března na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM ve
francouzském Cannes. Podobně jako loni byl spoluvystavovatelem v
rámci expozice Moravskoslezského kraje. Městu šlo především o vlastní
plochy vhodné na investiční akce a rovněž další dvě ve spolupráci se
společností RPG RE Land. Jedná se o areál bývalého Dolu Dukla a areál
Skleníky-Nový Svět. Právě v areálu bývalého dolu byla zahájena rozsáhlá
revitalizace a budování komplexní infrastruktury pro budoucí využití s
termínem dokončení na jaře 2014. Mění se a rozšiřují rozvody elektrické
energie včetně příprav pro budoucí instalaci telekomunikačních a
datových sítí, budují se rozvody horkovodů pro budoucí zásobování teplem
z výměníkové stanice, rozvody pitné a užitkové vody, splašková a dešťová
kanalizace, řeší se dopravní napojení.
16. 3. – Volejbal: extraliga 22. kolo
Extraligový SVK Havířov prohrál v sobotu 16. března ve 22. kole základní
části soutěže v Ostravě s celkem VK Ostrava v poměru 3:0. Sezona
2012/2013.
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17. 3. – Vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku se v neděli 17. března konalo již
v pořadí třetí letošní slavnostní vítání nejmenších občánků města.
Do pamětní knihy bylo postupně zapsáno celkem šestnáct dětí, z toho šest
děvčátek a deset chlapečků. Mezi ně patřil například Michal Vudarčík,
Sebastian Kuča, Petr Kryštof Sameš nebo Nela Procházková. Rodičům
poděkovala členka městského zastupitelstva Eva Radová. Jako vzpomínku
na tento významný den dostali rodiče pro své ratolesti od radnice dárky,
pamětní list a kytičku. Krátký kulturní program připravila Základní škola
1. máje. Tradičně asistovaly studentky ze Střední zdravotnické školy
v Karviné.

Michal Vudarčík

Sebastian Kuča

46
Petr Kryštof Sameš

Nela Procházková

20. 3. – Tisková zpráva: Revitalizace dětského hřiště na Šumbarku
Částkou 405 500 korun z programu Sídliště žije 2013 podpoří
Nadace OKD revitalizaci dětského hřiště ve vnitrobloku ulic
Dukelská a U Nádraží
v Šumbarku.
Zbývající částku do výše vyčíslených nákladů (kolem 520 000 korun)
uhradí město ze svého rozpočtu. Projekt umožní vznik víceúčelové herní
plochy s prvky
a zařízením pro děti ve věku od 4 do 12 let (houpačka,
skluzavka, šplhací síť, lezecká stěna) a na místě vznikne také sportovní
hřiště pro mládež od 12 do 18 let. Počítá se s využitím pro streetball, tenis,
volejbal nebo nohejbal.
Práce na původním betonovém plácku začnou na jaře. Finální úpravy jsou
naplánovány na konec srpna, aby v září mohlo hřiště začít sloužit svému
účelu. Správcem hřiště se stane Magistrát města Havířova, který bude
rovněž provádět jeho běžnou údržbu.

20. 3. – Program Velikonočního městečka

47

21. 3. – Otevření „staronové“ pobočky Muzea Těšínska Musaion
Původní prostory na Dělnické ulici opustil Musaion koncem
minulého roku. Nové sídlo bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 21.
března.
Důvodem k přesunu do nových prostor v ulici Pavlovova 2, kde v minulosti
sídlilo hudební oddělení městské knihovny, byl hlavně vysoký nájem.
Kladem nového působiště je, že získaná plocha se mohla rozdělit na dvě
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části. V jedné se nachází stálá expozice, druhá je určena pro proměnné
výstavy. Programovou náplň budou i nadále zajišťovat průvodkyně Mgr.
Petra Macáková a Eliška Svatoňová.

23. 3. – Rvačka hokejových fanoušků
Přestože se zdálo, že fanoušci hokejových týmů z Havířova a
Karviné se v průběhu utkání v sobotu 23. března chovají v mezích
slušného sportovního chování, přece jen si čas na vzájemnou
potyčku našli.
Podle nepsaných pravidel si skupinky fanoušků ze stadionu odskakují
v průběhu přestávky mezi třetinami. Spěchají mimo areál stadionu
z dohledu policejních jednotek. Tak tomu bylo zřejmě i v sobotu. Poblíž
domu v Hálkově ulici se pak porvali tak, že se kvůli jednomu zraněnému
musí případem zabývat policie. „Dva muži měli napadnout 24letého
mladíka z Havířova. Podle jeho výpovědi ho nejprve udeřili do obličeje, a
když spadl na zem, kopali do celého jeho těla. K útoku se následně přidali
další dva pachatelé. Napadený má zlomený nos, roztržený ret,
pohmožděnou pravou ruku a podle vyjádření lékařů přesáhne doba léčení
sedm dní," informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
25. 3. – 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 25. března v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města – 2. etapa,
odůvodnění významné nadlimitní veřejné zakázky
 Rozpočtový výhled města na roky 2013 až 2015
 Podpora činnosti porodnice NsP Havířov
 Přehled veřejných zakázek nad 1 milion Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011 a 2012
 Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013
až 2017
Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti porodnice Nemocnice
s poliklinikou Havířov ve výši 400 tisíc Kč (max. 500,- Kč/na jedno narozené
dítě) k nákupu jednorázových dětských plen.
25. 3. – Přísedící Okresního soudu v Karviné
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Celkem šedesát přísedících Okresního soudu v Karviné schválilo
Zastupitelstvo pro volební období 2013 až 2017.
Banotová Iveta, DiS., Bilan Věslav, Brandstiller Josef, Brůnová Dana,
Byrtusová Jana, Dobeš Martin, Mgr. Bc., Drápal Petr, Elischerová Renata,
JUDr., Formánková Anna, Fuzková Marie, Hakenová Karla, Hladký Jan,
Hradilová Jana, Hruška Jaroslav, Jarošíková Štefania, Jasiok Václav,
Kasalovská Milada, Mgr., Klemsa Miroslav, Kleslo Jan, Kocourková Marie,
Kostelníčková Marie, Mgr., Koštiál Karel, Krátký Ota, Kristian Libor, Mgr.,
Krzyžánková Jana, Ing., Kubátová Martina, Mgr., Kupczak Stanislav,
Kupczaková Irena, Kurcová Olga, Kurej Vasiĺ, Kyselková Jarmila, Lišková
Zlatuška, Malíř Dalibor, Menšík Milan, Ing., Michalová Irena, Mrózková
Jarmila, Omamiková Jiřina, Opavský Mario, Ošívka Vojtěch, Paloncová Ilona,
Petr Petr, Podlucká Jana, Probošt Adolf, Rovňan František, Mgr.Ing. Sladčík
Zdeněk, Slívová Růžena, Staňurová Olga, Stoklasa Jaroslav, Ševčíková
Lenka, Šiška Dezider, Tlolková Věra, Treichelová Rudolfa, Mgr., Valvodová
Marie, Vašutová Daniela, Veselá Agnesa, Vojáčková Anežka, Wernerová
Aurelie, Zelinová Charlotta, Zetochová Lydie, Zigmundová Marie.
26. 3. – Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Písničkou My Way v podání jazzového a swingového zpěváka Ládi
Kerndla byl
v úterý 26. března ve Společenském domě
zahájen Den učitelů. Město ocenilo pět pedagogů, tři žáky a dvě
žákovská družstva.
Slavnostní pořad byl průběžně doprovázen hudebními a tanečními vstupy.
Primátor města Zdeněk Osmanczyk spolu s náměstkem pro sociální rozvoj
Danielem Pawlasem oceněným pogratulovali, předali diplomy, květiny a
věcné dary. Mezi vyznamenanými byl i dlouholetý učitel Jan Bystroň. „Je to
hezká tradice. Z ocenění mám radost. Dnes to tak jemně i oslavím. Den
učitelů je
i příležitostí setkat se s kolegy a známými. Kulturní
program byl na úrovni,“ uvedl bývalý ředitel zaniklé Základní školy
Vítězslava Nezvala, který dnes učí na ZŠ Františka Hrubína. Úspěšní žáci
vynikli v různých krajských i celostátních soutěžích. Devadesátiminutový
program obohatil zpěvem a americkými vtipy Láďa Kerndl, dále umělci z
Národního divadla Moravskoslezského, sólistka opery Marianna Pillárová s
klavírním doprovodem Michala Bárty a sólisté baletu Barbora
Kaufmannová a Jan Krejčíř. Z domácí scény se představily žákyně Školního
sportovního klubu ZŠ Karolíny Světlé pohybovou skladbou v choreografii
Aleny Přehnilové. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno rautem.
Ocenění pedagogové za dlouholetou nadstandardní pedagogickou
činnost:
Mgr. Jan Bystroň (ZŠ Františka Hrubína), Mgr. Dagmar Volfová (ZŠ
Mládežnická), Mgr. Alice Rybáková (ZŠ Gorkého), Pavla Dedková (Mateřská
škola Mateřinka) a Mgr. Halina Chmielová (ZŠ a MŠ Selská).
Ocenění žáci a studenti za příkladnou reprezentaci Havířova:
Anna Kadlubcová (ZŠ a MŠ Selská), Daniela Mlčúchová (ZŠ Jarošova),
Rudolf Šmolka (Gymnázium Havířov-Podlesí).
Oceněná družstva za příkladnou reprezentaci Havířova:
Gymnázium Havířov-Podlesí ve složení Michaela Maroszová, Johana
Bobreková, Jan Hýl, Nikolas Schellong, Jiří Pawera.
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Základní škola Gorkého ve složení Magdaléna Firlová, Nela Chrapková,
Hana Kuzníková, Karolína Smyčková, Lucie Ženčuchová.

28. 3. – Havířovská porodnice bojuje s poklesem porodnosti
Je všeobecně známo, že křivka porodnosti v České republice klesá.
Tento fakt se odráží také v počtech porodů havířovské nemocnice.
Zatímco v roce 2008 se v Havířově narodilo 766 miminek, během
loňského roku to bylo už jen 659. Představuje to pokles o více než
100 porodů za pět let.
„Důvodem poklesu porodů v naší porodnici v posledních pěti letech je
kromě kopírování celostátního trendu a vylidňování našeho regionu kvůli
vysoké nezaměstnanosti také rozhodnutí některých budoucích maminek
rodit ve větších porodnicích v Ostravě,“ uvádí primář havířovského
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porodnicko-gynekologického oddělení MUDr. Petr Wiecek a dodává:
„Přitom aktuální odborná studie tvrdí, že právě menší porodnice zaručují
větší komfort a soukromí se zachováním vysokého standardu lékařské
péče.“ Cíl, aby rodičky z havířovského regionu neodcházely především do
ostravských velkých nemocnic, bedlivě sleduje i ředitel nemocnice Jan
Ferenc. „Rodičky mají k dispozici nově rekonstruované oddělení
s
dvoulůžkovými pokoji se sociálním zařízením, porodnice je vybavena
špičkovou lékařskou technikou a kvalitním personálem. Máme nádherně
zrekonstruované porodní sály včetně operačního. Dále provádíme
pravidelné předporodní kurzy pro nastávající maminky. Jako vůbec první
nemocnice v ČR jsme zrušili poplatek za přítomnost otce u porodu,“
vypočítává ředitel několik důležitých opatření, která už nemocnice učinila
pro zvýšení úrovně i oblíbenosti porodnice.

31. 3. – Vydatné sněžení
Ze soboty 30. na neděli 31. března
republiky husté sněžení. Na mnoha
kalamita.
Téměř dvaceticentimetrová vrstva sněhu
teplota vzduchu poklesla pod bod mrazu.
města zmizely
17. dubna.

zastihlo zejména východ
místech vznikla sněhová
pokryla také Havířov. Noční
Poslední zbytky sněhu z ulic

31. 3. – Město žije hokejem, AZ je po roce opět mistr!
Neděle 31. března:
AZ Havířov – HC Baník Karviná
8:2 (2:0, 3:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 7. J. Daneček (Říčka, Kasperlík), 15. Daneček J.
(Říčka), 23. Prokop (Maruna, Říčka), 33. Kanko (Pechanec, Kolařík), 39.
Pechanec (Kanko, Kolařík), 46. Bursík (Diviš, Rimmel), 54. Rimmel
(J.Daneček, Kolařík), 59. J.Daneček (Pechanec, Kolařík) – 52. Zuber (Badžo,
Holý), 53. Ivan (Luka). Rozhodčí: Čech, Vampola – Guth, Rittich.
Vyloučení: 5:8. Využití: 4:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3 657. Střely na
branku: 30:24. Průběh utkání: 6:0, 6:2, 8:2.
AZ Havířov: Daneček L. – Graca, Prokop, Krisl, Hegegy, Rimmel, Zientek
M., Hartmann – Kasperlík, Říčka, Daneček J. - Bursík, Diviš, Maruna Kolařík, Pechanec, Kanko - Pavlas, Klimša, Matějek
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31. 3. – Havířovské pracoviště katastrálního úřadu končí
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj svůj krok zdůvodňuje vysokou
hustotou katastrálních pracovišť v ostravské aglomeraci, což je pro stát
finančně velmi nákladné. Obyvatelé Havířova a okolí od 1. dubna budou
jezdit na Katastrální úřad do Ostravy. „Dochází tak k dalšímu zhoršování
služeb pro naše občany ze strany státu, a to není dobře,“ míní primátor
Zdeněk Osmanczyk.
31. 3. – Letní a zimní čas v roce 2013
Letní čas začíná poslední nedělí v březnu, kdy se ve 2:00 hodiny posunou o
jednu hodinu napřed, na 3:00. Končí poslední nedělí v říjnu, kdy se ve 3:00
hodiny posunou o jednu hodinu nazpět, na 2:00. Letní čas tedy trvá sedm
měsíců.
Změna v roce 2013: Zimní čas na letní: neděle 31. března, z 2.00 na 3.00
hodiny
Letní čas na zimní: neděle 27. října, z 3.00 na 2.00 hodiny
31. 3. – Maximální a minimální teplota vzduchu v březnu
Nejvyšší naměřená teplota: 6. března +14 stupňů Celsia
Nejnižší naměřená teplota: 23. března –11 stupňů Celsia
DUBEN
2. 4. – Sněhová kalamita v Havířově
V průběhu velikonočních svátků napadlo velké množství sněhu.
Přímo ve městě se odhaduje 40 až 60 centimetrů silná vrstva.
Veškeré úsilí silničářů se v neděli a pondělí soustředilo na udržení
sjízdných cest.
Chodníky si lidé museli prošlapávat sami, technika se na ně dostala až
později. V úterý 2. dubna se pracovní čety zaměřily na přechody pro
chodce a autobusové zastávky. Mnozí motoristé dále vykopávali své
automobily ze závějí. Nejsvízelnější situace panovala v neděli večer. Přes
snahu cestářů i zaměstnanců ČSAD se nedařilo zajistit všechny spoje a
večer dokonce autobusy přestaly jezdit úplně. Autobusy měly potíže
s rozjezdy na křižovatkách a zastávkách, stejně jako s otáčením na
točnách. Několik jich uvízlo v kopcích. „Po celý den, kdy vydatně sněžilo,
jsme se snažili dopravu udržet. Autobusy však nabíraly zpoždění
a
postupně nemohly zajíždět do částí, kde by neprojely. Postupně nám
zapadlo 12 autobusů a dokonce i vyprošťovací Tatra. Zatímco běžně
zajišťuje nedělní provoz 60 zaměstnanců, tentokrát jsme povolali posily.
Dále než k vlakovému nádraží se autobusy nedostaly. Bohužel, potom už
musel být vydán úplný zákaz provozu MHD," vysvětlil ředitel osobní
dopravy ČSAD Havířov Jakub Vyvial.
„Teprve v pondělí kolem sedmé hodiny ranní se začalo dařit síť MHD
obnovovat. K úplnému odstranění překážek přesto došlo až odpoledne,"
doplnil Vyvial.
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3. 4. – AZ veze z Brna první důležité barážové body
BAR 1, středa 3. dubna
VSK Technika Brno – AZ Havířov
1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Rajnoha – 20. Kanko (Pechanec, Hegegy), 36.
Maruna (Pavlas), 47. Kanko (Kolařík). Rozhodčí: Doležal, Hejduk - Guth,
Rittich. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na
branku: 34:35. Diváci: 500. Průběh utkání: 1:0, 1:3.
AZ Havířov: Daneček L. – Hartmann, Rimmel, Hegegy, Zientek, Vydra,
Krisl, Graca - Kanko, Pechanec, Kolařík - Klimša, Říčka, Daneček J. - Bursík,
Maruna, Pavlas - Matějek, Kotala, Mráz
3. 4. – Vernisáž: obrazy výtvarníků z pěti slovanských zemí
V Galerii Kulturního domu Radost byla ve středu 3. dubna
vernisáží otevřena putovní výstava obrazů patnácti umělců z pěti
slovanských zemí. Bílá, modrá
a červená je symbolickým
propojením tvorby autorů z České republiky, Slovenska, Slovinska,
Chorvatska a Ruska.
Výstavu zahájil Zdeněk Heiser z Městského kulturního střediska v Havířově.
„Ke zhlédnutí je celkem čtyřicet pět obrazů. Až na malé výjimky z každé
země je jich devět. Tematika i použitá technika je pestrá. Věková skladba
vystavovatelů je různorodá. Je to taková malá ochutnávka z tvorby
jednotlivých zúčastněných autorů,“ přiblížil havířovský výtvarník
z pořadatelské organizace MKS. Česko zastupuje Jiří Neuwirt, Pavel Vácha a
František Tomík. „Koncepce tříbarevné výstavy bílá, modrá, červená na
vlajkách má mnoho společného. Proto i vznikla. Je v ní velikost
slovanského ducha z poznání umění a jeho hodnoty, hledání souvislostí,
kontakt s globalizací a úvaha, že nás všechny na této zemi něco spojuje,“
uvedli Miloš Prekop a Ľuboslav Moza ve vydaném pestrobarevném
katalogu. O pravou vernisážovou atmosféru se postarala hudební skupina
Harmony učitelky Věry Duszkové ze Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů. Zazněly skladby pěti zemí.
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3. 4. – 54. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Přehled základních informací o provozu městské hromadné dopravy
na území města v období let 2008 až 2012
 Záměr pronájmu a výpůjčky pozemku v k. u. Havířov-Město pro
výstavbu Restaurace McDonald´s
 Nové občanské komise
3. 4. – Dvě nové občanské komise
Zřízení dvou nových občanských komisí pro části Havířova Město a
Podlesí schválili na své schůzi radní města.
Činnost občanských komisí se řídí Statutem a radní na své schůzi schválili
rovněž dodatek tohoto dokumentu, ve kterém je mimo jiné zdůrazněno, že
členem komise může být občan Havířova, který má trvalý pobyt v části
města, pro kterou je občanská komise zřízena. Pro nesoulad názorů napříč
politickým spektrem bylo jmenování členů nových komisí odloženo. Na
území města působí 6 občanských komisí: v částech Šumbark, Prostřední
Suchá, Dolní Datyně, Životice, Dolní Suchá a Bludovice.
3. 4. – Město obdaruje každého novorozence havířovské porodnice
Dar města v podobě jednorázových dětských plen v hodnotě
kolem 500 Kč obdrží každá maminka, která své děťátko přivede na
svět v havířovské nemocnici. K tomuto kroku se rozhodli havířovští
zastupitelé, aby tak podpořili zdejší porodnici a přispěli ke zvýšení
porodnosti ve svém městě. Zastupitelé města na svém březnovém
zasedání schválili pro Nemocnici s poliklinikou Havířov celkovou částku 400
tisíc Kč. „Uvědomujeme si, jak je důležité, aby především ženy z
Havířova, ale i z okolí, mohly děti rodit ve svém městě. Proto jsme také
odsouhlasili tuto finanční dotaci," vysvětlil primátor Havířova Zdeněk
Osmanczyk.
4. 4. – Sociální šatník funguje rok
Rok má za sebou sociální šatník organizace ADRA. „Od založení
nás navštívily dva tisíce potřebných, kterým jsme vydali
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pětadvacet tisíc kusů oblečení, což představuje asi tři a půl tuny
šatstva nebo dek a přikrývek," řekla ve čtvrtek 4. dubna na
výročním setkání vedoucí sociálního šatníku Marcela Holková.
Sociální obchod sídlí na Dlouhé třídě. Okolo sto metrů čtverečních získala
ADRA od města za symbolickou cenu. Momentálně má 6 zaměstnanců.
Tržby z prodeje jdou zpět na sociální programy v Havířově.
„Potřebnost takových organizací jako je ADRA je bohužel v naší
společnosti stále vyšší. Velmi si vážíme působení ADRY na území našeho
města, pomáhá to mnoha lidem," řekl při výročním setkání primátor
Zdeněk Osmanczyk. Ženy ze sociálního šatníku navíc třikrát týdně uvaří 23
litry domácí polévky, kterou rozlévají v Armádě spásy. Náklady pokrývají
sponzoři.

5. 4. – Knihovna: Noc s Andersenem
Od pátečního večera 5. dubna do sobotního rána patřily čtyři
pobočky havířovské Městské knihovny dětským čtenářům. Mezi
knižními regály prožilo přes padesát dětí kouzelnou noc plnou
pohádek, čarodějnic, výtvarných dílen, strašidelných příběhů,
soutěží a nevšední zábavy.
Letos poprvé se do Andersena zapojilo i dětské oddělení v pobočce na
Šrámkově ulici. Tématem tajemné noci byly čarodějnice, strašidla a jiné
hrůzné bytosti.
„V rámci našeho výtvarně literárního projektu,
oslavujícího české ilustrátory, jsme se tentokrát zaměřily na Galinu
Miklínovou, která ilustrovala nejznámějšího čarodějnického učně Harryho
Pottera. To nás inspirovalo, že Noc s Andersenem bude o čarodějnicích,“
vysvětlila volbu programu knihovnice Tereza Jačmeníková. Do půlnoci si na
spánek nikdo nevzpomněl. První spáči usnuli něco po půlnoci, poslední
kolem půl třetí ranní. V šest hodin ještě byl klid, ale o hodinu později se
spací pytle vyprázdnily. Jak děvčata, tak i chlapci byli čiperní a spokojení.
„Jsem ráda, že všech čtrnáct přihlášených čtenářů přišlo. Na naše
prostorové podmínky je to tak akorát. Děti byly velice hodné. Spojení
s jinými knihovnami přes internet jsme v programu neměli. Na počítače si
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ani nevzpomněly. Hlavně, že se dobře bavily,“ hodnotila prožitou noc
knihovnice Taťána Sihelníková.

8. 4. – Beseda o loutkách
Havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
uspořádala v pondělí 8. dubna besedu v loutkovém sále Kulturního
domu Petra Bezruče
o loutkách.
Předseda pobočky nejdřív informoval přítomné o konání plenární schůze
Klubu, která se koná v Landek parku 7. května. V rámci společenské
kroniky účastníci besedy blahopřáli k 85. narozeninám panu Kochanovi z
Petřvaldu, který se aktivně věnuje hornické historii. Pak už dostal slovo
velice aktivní mladý muž Bc.A David Velčovský, loutkář tělem i duší.
8. 4. – Informace: Havířov bude mít protipovodňový varovný
systém
Vybudování varovného a informačního systému, který bude
obyvatele města včas a bezprostředně upozorňovat na případnou
zvedající se hladinu řeky Lučiny, plánuje havířovský magistrát do
konce roku 2013.
Město pořídí mimo jiné automatická čidla měření vodní hladiny Lučiny,
která umožní mít okamžité informace o stavu vody v řece nebo při
bleskových povodních. „Nový systém také ozvučí území pomocí
akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varování
obyvatel v případě povodní,“ vysvětlil referent krizového řízení
havířovského magistrátu Jiří Pacák. Bezdrátové hlásiče budou umístěny
jednak v hustě zabydlených oblastech města, ale také v okolí meandrů
řeky Lučiny, v zahrádkářských osadách nebo poblíž psího útulku.
„V
případě nebezpečí tak ihned získají informaci návštěvníci nebo turisté v
okolí meandrů nebo i lidé ve městě například při úniku chemických látek,“
doplnil Pacák. Hlásiče lze využít pro informovanost veřejnosti například o
stavu ovzduší nebo o blížící se vichřici, průtrži mračen, hustém sněžení
nebo o požárech lesních porostů v okolí města. Reakce na případná
nebezpečí tak může být velmi rychlá a bezprostřední. Cena komplexního
varovného systému je 23 miliony korun, 90 procent nákladů uhradí dotace
Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Zlepšení stavu
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
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11. 4. – Po dvou zápasech skončilo stolním tenistům play-off
Ve čtvrtek 11. dubna rozhodli v havířovské hale stolní tenisté
Havlíčkova Brodu o svém postupu do semifinále extraligového
play-off, když zopakovali domácí výhru z minulého týdne stejným
poměrem 4:1. Pro Havířov letošní sezona skončila.
Jediný bod domácích získala havířovská jednička Michal Beneš. „Hosté
ukázali, že jsou favoritem už v Havlíčkově Brodě, kde také vyhráli 4:1.
Čekali jsme, že je doma potrápíme víc, ale já prohrál s Kobesem, a tím
bylo rozhodnuto. Ale jsem v šoku z atmosféry, kterou dokážou brodští
fanoušci udělat. Stolní tenis hraji dvaadvacet let a tohle jsem doma ještě
nezažil," nechal se slyšet po utkání domácí hráč Ivan Karabec.
SKST Baník Havířov – STEN marketing Havlíčkův Brod 1:4
Zápasy: Karabec – Korbel 0:3 (5:11, 7:11, 9:11), Beneš – Bai He 0:3
(10:12, 9:11, 9:11), Crha – Kobes 0:3 (8:11, 6:11, 15:17), Beneš – Hrnčiřík
3:1 (8:11, 11:1, 11:6, 11:7), Karabec – Kobes 1:3 (12:10, 7:11, 5:11,
7:11).Konečný stav série: 0:2, postupuje H. Brod
12. 4. – Zdravotní sestra Jindřiška Sojková vítězka v krajské
anketě
Na vyhlášení ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2012 v pátek
12. dubna 2013 v Ostravě získala první místo v nové kategorii
porodní asistentka Jindřiška Sojková z havířovské nemocnice.
Jindřiška Sojková začala v Nemocnici s poliklinikou v Havířově pracovat
v roce 1986 a se čtyřletou přestávkou v ní pracuje dodnes jako porodní
asistentka a zástupkyně staniční sestry na gynekologicko-porodním
oddělení. Letošní anketa byla vyhlášena pro ambulantní, nemocniční a
sociální zařízení Moravskoslezského kraje.
13. 4. – Miniteatro Jiřího Tibitanzla zahájilo loutkovou pohádkou
Rozjařené dětské tváře plné smíchu a veselí, skvělí loutkoherci a
vyprodané hlediště. Tak vypadal víkend v loutkovém sále
Kulturního domu Petra Bezruče.
V sobotu 13. dubna odpoledne byl slavnostně zahájen 22. ročník festivalu
malých profesionálních divadel pro děti. Jako první se publiku představila
zájezdová loutková scéna Kašpárkův sen z Opavy s pohádkou O rozmařilé
princezně, aneb Kterak kašpárek na čerty vyzrál. „Pohádka byla hezká.
Nejvíce se mi líbila princezna. Čert byl hrozný, ale nebála jsem se ho.
Kašpárek šikovný. Ještě přijdu se školkou a v neděli s maminkou. Jí se
pohádka také líbila,“ řekla malá Karolína Rečičárová. Spokojeni byli i
loutkoherci z Opavy. „Havířovské publikum je pokaždé perfektní.
Organizace dobrá. Rádi se sem vracíme. Už se těšíme na příští rok,“ krátce
poznamenala Vladimíra Antošová. Rovněž předseda Občanského sdružení
Miniteatro David Velčovský si pochvaloval začátek devítidenní divadelní
přehlídky. „Jsem rád, že po oba dny bylo hlediště plné. Děti spontánně daly
najevo, že pohádka O rozmařilé princezně se jim líbila. Věřím, že i další
představení budou stejně úspěšná a obecenstvo spokojené. Premiéru má
u nás Divadlo Facka z Brna. Dík za spolupráci patří Městskému kulturnímu
středisku,“ uvedl hlavní organizátor a zanícený pokračovatel v divadelní
tradici, kterou v roce 1992 založil již zesnulý Jiří Tibitanzl. Návštěvníky
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v sobotu již tradičně vítaly mažoretky Kala z MKS.
chyběla populární vodnická kapela Rybníkáři.

Jen škoda, že letos

15. 4. – 55. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Kino Centrum – opatření ke snížení hlučnosti vzduchotechniky
15. 4. AZ Havířov vybojoval první ligu
Tři roky po svém znovuzrození vybojoval hokejový klub AZ Havířov
postup do první ligy.
Rozhodl barážový zápas na domácím ledu v pondělí 15. dubna s Technikou
Brno. Havířovští svého soupeře porazili v poměru 4:1. „Upřímně řečeno mě
nenapadlo, že se nám podaří po třech sezonách postoupit do první ligy, ale
na druhou stranu jsme si vytýčili strategii, které jsme se drželi, a tohle je
výsledek. Nestavíme vzdušné zámky a utrácíme jenom to, co máme,“
prohlásil prezident klubu Jaroslav Mrowiec. Na utkání s Brnem byl přítomen
také primátor Zdeněk Osmanczyk. AZ zvítězil v baráži i popáté a vybojoval
si postup do 1. ligy!
Vcelku suverénně porazil Techniku Brno a vzhledem k výsledku zápasu
hraného souběžně v Táboře už nemůže být v tabulce hůř než druhý. Skóre
zápasu otevřel už po minutě Tomáš Bursík a další branky pak přidali
postupně Jan Kolařík, Robert Říčka a Jan Daneček. Hosté v závěru 2. třetiny
jen snížili, ale na výhře havířovských už to samozřejmě nic neměnilo.
Hráčům, realizačnímu týmu
i vedení klubu patří k dosažení tohoto
obrovského úspěchu velké poděkování
a gratulace.
AZ Havířov – VSK Technika Brno
4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Bursík, 15. Kolařík (Pechanec, Kanko), 35. Říčka
(Maruna, J.Daneček), 37. J.Daneček (Říčka, Klimša) – 39. Hnilička
(Odehnal). Rozhodčí: Čech, Doležal – Reich, Klein. Vyloučení: 6:7.
Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2322. Střely na branku: 33:25.
Průběh utkání: 4:0, 4:1.
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AZ Havířov: Daneček L. (Matoušek) – Prokop, Vydra,Krisl, Hegegy ,
Rimmel, Zientek M., Hartmann, Graca – Daneček J., Říčka, Klimša –
Maruna, Bursík, Matějek – Kanko, Pechanec, Kolařík – Pavlas, Mráz, Kotala.
16. 4. – Změna ve vedení a řízení havířovské nemocnice
Od úterý 16. dubna má karvinská a havířovská nemocnice jednoho
ředitele. Obě povede Petr Kovařík z Karviné. Dosavadní ředitel
Nemocnice s poliklinikou v Havířově Jan Ferenc byl z funkce
odvolán.
Od jednotného manažerského řízení nemocnic, takzvaných personální unií,
si vedení Moravskoslezského kraje slibuje zejména ekonomické úspory, ale
také to, že si nemocnice, které sídlí blízko sebe, nebudou konkurovat.
„K tomuto rozhodnutí nás přiměl vývoj situace ve zdravotnictví, kdy
dochází k výraznému propadu příjmů nemocnic a zároveň k růstu jejich
nákladů," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek. Dodal,
že pro pacienty se dostupnost
a kvalita zdravotní péče nezmění. „Vše
bude fungovat jako doposud s tím, že předpokládáme úsporu nákladů na
správu, nákup služeb a materiálu," doplnil Martinek. Kraj zároveň očekává,
že by se mohla prohloubit spolupráce mezi jednotlivými nemocnicemi.
17. 4. – Den zdraví v havířovské nemocnici
Ve středu 17. dubna proběhl Den zdraví v havířovské nemocnici,
na kterém zdravotníci představili svou činnost u 17 stánků.
Slavnostního zahájení se zúčastnil nově jmenovaný ředitel Ing. Petr
Kovařík. Mezi přítomnými hosty nechyběl ani primátor Ing. Zdeněk
Osmanczyk a zástupci Moravskoslezského kraje. Novinkou, kterou přinesl
třetí ročník této akce, bylo vyšetření hlasu pomocí hlasového analyzátoru.
Během pěti hodin trasou zdraví prošlo několik stovek návštěvníků. Vyšetřit
se a dozvědět, co se děje pod pokličkou krajského zdravotnického zařízení,
přišlo také 150 starších žáků
a studentů ze tří základních a tří
středních škol Havířova. Největší zájem mezi návštěvníky vzbudila nabídka
o urologické a cévní vyšetření, o zjištění hodnot okysličení krve a krevního
obrazu.

19. 4. – Pěvecká soutěž Talent 2013
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Pestrá směs populární hudby, skvělá nálada a výborní zpěváci. Tři
stručné charakteristiky soutěže amatérských zpěváků Talent 2013
v Kulturním domě Petra Bezruče.
Početnému publiku se v pátek 19. dubna představilo celkem pětadvacet
finalistů ve čtyřech věkových kategoriích. Letošního pěveckého klání se
zúčastnily
i talenty partnerských měst Jastrzembie Zdrój a
Turčianské Teplice. K soutěži se krátce vyjádřil host a člen odborné poroty
Martin Chodúr. „V Havířově je skvělé publikum. Soutěž měla dobrou
úroveň. Rád se sem opět vrátím,“ uvedl Superstar z roku 2009.
Nejúspěšnějším účastníkem byla bez nadsázky devítiletá Adriana Habrdová
z Turčianských Teplic. Zvítězila nejen ve své kategorii, ale také
v internetové soutěži o Cenu sympatie 2013, kterou věnoval primátor
Zdeněk Osmanczyk. Rovněž si odvezla Cenu partnera soutěže portálu
Minibazar. „Zpívat se učím tři roky. Jsem moc šťastná z dosaženého
výsledku. Těší mě, že mi moc lidí fandilo. Ráda bych sem přišla i příští rok,“
řekla úspěšná zpěvačka. Programem provázela Kateřina Steinerová. Talent
připravilo Městské kulturní středisko.
Výsledky: I. kategorie 6 až 9 let: 1. místo Adriana Habrdová (Turčianské
Teplice), 2. Anna Janulek (Jastrzembie Zdrój), Lada Šindelová (Havířov), 3.
Aneta Schabjuková (Havířov), Nikol Indráková (Havířov). II. 10 až 12 let: 1.
Piotr Wdowczyk (Jastrzembie Zdrój), 2. Michaela Řepecká (Havířov), 3.
Michaela Janáčová (Ostrava). III. 13 až 15 let: 1. Wiktoria Nowomiejska
(Jastrzembie Zdrój), 2. Kateřina Pokorná (Havířov), 3. Adina Večeřová
(Havířov). IV. 16 let a výše: 1. místo Kateřina Masná (Havířov), 2. Zuzana
Struhárová (Turčinaské Teplice), 3. Miroslav Macáš (Vítkov). Cenu Martina
Chodúra získala Karolína Kroščenová z Havířova.

19. 4. – Pamětní deska na počest Jiřího Tibitanzla
K uctění památky Jiřího Tibitanzla byla v pátek 19. dubna za účasti
jeho přátel, příznivců a zástupců města slavnostně odhalena
pamětní deska na zdi u vchodu do loutkového sálu Kulturního
domu Petra Bezruče.
O jeho životě a tvorbě krátce pohovořil předseda Občanského sdružení
Miniteatro David Velčovský. „Byl velkou osobností, měl velké srdce, příliš
velké, než aby s ním mohl žít. Téměř celé Tibikovo velké srdce zabral svět
zvaný divadlo. Všechny jeho vůně, kousky a střípky důvěrně znal. Měl
spousty životních zkušeností, uměl psát scénáře, uměl režírovat, vymýšlel
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kostýmy a nejvíce ze všeho miloval jeviště a světla reflektorů, protože
nejšťastnější byl, když slyšel smích, když dokázal vyprovokovat dětskou
představivost na hranici únosnosti v sále, ve kterém sedělo tři sta až pět
set dětí,“ pronesl pokračovatel tradice dnes už Miniteatra Jiřího Tibitanzla.
Zazněly také písničky Stonožka a Život je jen náhoda, které velký herec
měl rád.
Jiří Tibitanzl, českobudějovický rodák, by se 17. března dožil 75 let. Byl
významným českým hercem, režisérem, autorem divadelních her pro děti,
principálem divadla Kruh v Havířově. Jeho uměleckým snem byla stálá
divadelní scéna, která by sloužila výhradně dětskému publiku. Dne 6.
března 2006 uprostřed práce, krátce před zahájením 15. ročníku
Miniteatro, jeho životní pouť skončila.

21. 4. – Oslava postupu hokejistů do 1. ligy
Na havířovský zimní stadion si našlo cestu odhadem téměř osm
stovek lidí
a rozhodně se nenudili.
Začalo se v 18 hodin, kdy se o první bod programu postarali hráči s
fanoušky na ledě. Zápas tzv. "Havířovské zvěře" proti samotným
hokejistům AZ se nesl
v přátelském duchu. Nehrálo se v žádném
převratném tempu, nicméně před výbornou diváckou kulisou, která místy
odpovídala napětí soutěžního utkání. Během zápasu si hráči vyzkoušeli
různé hokejové finty, které by jim v normálních zápasech soupeř
netoleroval. Program se poté přesunul ven před KK Pneu arénu, kde si lidé
při autogramiádě mohli požádat o podpis. To vše za doprovodu
hromadných slev. Ty platily jak ve stánku s občerstvením (pivo a klobása
za 20,-Kč), tak i ve fanshopu, kde si fanoušci mohli koupit zboží s
dvacetiprocentní slevou. Program završil slavnostní ohňostroj.
24. 4. – Cyklistická Gracie Orlová: prolog v Havířově
Bez avizované Martiny Sáblíkové odstartoval ve středu 24. dubna
prolog cyklistické Gracie Orlová, jejíž 27. ročník se letos jede
Moravskoslezským
a Zlínským krajem. Úvodní část závodu
vyhrála Nizozemka Ellen van Dijk.
Nakonec 149 závodnic, bez Martiny Sáblíkové, vyrazilo na start dalšího
ročníku mezinárodního silničního etapového závodu žen Gracia Orlová
2013.
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Stejně jako loni se na úvod představily jednotlivé závodnice světové
cyklistiky fanouškům na havířovském Nábřeží. Dvoukilometrovou
ochutnávku, kterou byla „zahřívací" časovka, vyhrála na krátkém úseku
v ulicích Havířova Nizozemka van Dijk ze stáje Specialized Lululemon,
která sdružuje hlavní favoritky celé Gracie včetně loňské vítězky
Američanky Stevensové. Z Češek byla nejrychlejší Lucie Záleská, celkově
dvanáctá. Hlavní program Gracie odstartuje jako obvykle ve čtvrtek ve
12 hodin od dětmarovické elektrárny.
Výsledky: 1. E. van Dijk (NED – Specialized Lululemon) 2:41 min., 2. L.
Brennauer (GER – Specialized Lululemon) + 0:05, 3. A. Burčenkova (RUS –
Rusvelo) + 0:06, 4. E. Stevens (USA - Specialized Lululemon) + 0:09, 5. M.
Mišina (RUS – Rusvelo) + 0:10, 6. A. Amjaljusik (BLR – BePink) + 0:10, …
12. L. Záleská (CZE – Český národní tým) + 0:12.

24. 4. – 56. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s., za období
červenec 2010 až březen 2013
24. 4. – Hokej: Výsledky sezony 2012 – 2013
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

datum
22.9.2012
26.9.2012
29.9.2012
3.10.2012
6.10.2012
10.10.2012
13.10.2012
17.10.2012
20.10.2012
24.10.2012
27.10.2012
31.10.2012
3.11.2012
7.11.2012

domácí
Havířov
Poruba
Havířov
Havířov
Prostějov
Havířov
Karviná
Havířov
Val. Meziříčí
Prostějov
Havířov
Přerov
Havířov
Vsetín

hosté
Přerov
Havířov
Vsetín
Nový Jičín
Havířov
Frýdek-Místek
Havířov
Opava
Havířov
Havířov
Prostějov
Havířov
Poruba
Havířov

3:1
1:3
8:2
6:2
3:2
6:1
3:2p
3:2p
5:4sn
3:4
4:3sn
2:1
3:2
4:1

(0:1, 0:0, 3:0)
(0:2, 0:1, 1:0)
(2:1, 2:0, 4:1)
(0:1, 2:0, 4:1)
(1:1, 0:1, 2:0)
(2:1, 3:0, 1:0)
(1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
(1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
(0:2, 1:1, 3:1 - 0:0, 1:0)
(1:3, 1:0, 1:1)
(1:1, 0:0, 2:2 - 0:0)
(0:0, 1:1, 1:0)
(0:0, 1:1, 2:1)
(1:0, 1:1, 2:0)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ČF 1
ČF 2
ČF 3
ČF 4
SF 1
SF 2
SF 3
SF 4
F1
F2
F3
F4
F5
BAR 1
BAR 2
BAR 3
BAR 4
BAR 5

10.11.2012
14.11.2012
17.11.2012
21.11.2012
24.11.2012
28.11.2012
1.12.2012
5.12.2012
8.12.2012
11.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
22.12.2012
27.12.2012
29.12.2012
5.1.2013
9.1.2013
12.1.2013
16.1.2013
19.1.2013
23.1.2013
26.1.2013
30.1.2013
2.2.2013
6.2.2013
9.2.2013
16.2.2013
20.2.2013
2.3.2013
4.3.2013
6.3.2013
8.3.2013
12.3.2013
14.3.2013
16.3.2013
18.3.2013
23.3.2013
25.3.2013
27.3.2013
29.3.2013
31.3.2013
3.4.2013
8.4.2013
10.4.2013
13.4.2013
15.4.2013

Nový Jičín
Havířov
Frýdek-Místek
Havířov
Opava
Havířov
Havířov
Přerov
Havířov
Poruba
Havířov
Havířov
Prostějov
Karviná
Havířov
Havířov
Karviná
Havířov
Val. Meziříčí
Přerov
Havířov
Vsetín
Nový Jičín
Havířov
Frýdek-Místek
Havířov
Opava
Havířov
Havířov
Opava
Havířov
Opava
Havířov
Poruba
Havířov
Poruba
Havířov
Karviná
Havířov
Karviná
Havířov
Technika
Havířov
Písek
Havířov
Havířov

Havířov
Prostějov
Havířov
Karviná
Havířov
Val. Meziříčí
Přerov
Havířov
Přerov
Havířov
Vsetín
Nový Jičín
Havířov
Havířov
Karviná
Frýdek-Místek
Havířov
Opava
Havířov
Havířov
Poruba
Havířov
Havířov
Prostějov
Havířov
Karviná
Havířov
Val. Meziříčí
Opava
Havířov
Opava
Havířov
Poruba
Havířov
Poruba
Havířov
Karviná
Havířov
Karviná
Havířov
Karviná
Havířov
Tábor
Havířov
Beroun
Technika

2:5
11:1
1:14
6:3
2:4
8:2
3:2
2:5
0:3
2:3
4:2
2:1
4:3
4:3
6:5sn
2:3p
5:3
3:1
4:3sn
2:4
3:2sn
4:1
0:3
1:2sn
1:4
3:5
1:2
7:0
6:4
3:0
3:1
1:4
2:1
3:2
1:0
1:3
8:3
6:3
5:1
5:3
8:2
1:3
8:0
1:3
4:1
4:1

(0:2, 2:2, 0:1)
(5:0, 3:1, 3:0)
(0:4, 0:6, 1:4)
(0:1, 5:0, 1:2)
(1:0, 1:1, 0:3)
(4:2, 3:0, 1:0)
(0:1, 1:0, 2:1)
(0:1, 2:3, 0:1)
(0:1, 0:0, 0:2)
(1:0, 1:1, 0:2)
(2:1, 0:1, 2:0)
(1:1, 0:0, 1:0)
(2:0, 1:1, 1:2)
(0:2, 2:1, 2:0)
(2:2, 3:3, 0:0 - 1:0)
(1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)
(2:1, 1:2, 2:0)
(0:1, 3:0, 0:0)
(1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)
(0:0, 2:2, 0:2)
(0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)
(4:0, 0:0, 0:1)
(0:0, 0:1, 0:2)
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
(0:3, 1:1, 0:0)
(0:1, 1:2, 2:2)
(0:1, 1:0, 0:1)
(1:0, 3:0, 3:0)
(2:1, 1:2, 3:1)
(2:0, 1:0, 0:0)
(1:0, 0:0, 2:1)
(1:1, 0:2, 0:1)
(0:0, 2:1, 0:0)
(1:0, 2:2, 0:0)
(0:0, 0:0, 1:0)
(0:0, 0:1, 1:2)
(4:0, 2:2, 2:1)
(3:0, 2:0, 1:3)
(2:1, 1:0, 2:0)
(3:3, 0:0, 2:0)
(2:0, 3:0, 3:2)
(1:1, 0:1, 0:1)
(4:0, 2:0, 2:0)
(1:0, 0:0, 0:3)
(1:1, 1:0, 2:0)
(2:0, 2:1, 0:0)

26. 4. – Z regionu: Těrlická přehrada ožila vodními sporty
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Teplý slunečný den, svižný vítr, fronta před startovním molem, bezplatné
jízdy, nechtěné koupele ve studené přehradní vodě. To vše patřilo
k pátečnímu zahájení provozu po zimní přestávce ve středisku vodního
lyžování a wakeboardingu na Těrlické přehradě. Tentokrát bylo hodně
návštěvníků z regionu. „Je to bezvadné. Na vodě jsem letos podruhé.
Překonání nějaké vodní překážky jsem zatím nezkoušela, i to ale přijde,“
řekla po ukončení jízdy na 800 metrů dlouhé dráze ještě udýchaná
Dominika Onderková z Havířova. Jezdci zatím vodní překážky
a
skokanský můstek využili poskrovnu. Přesto se některým odvážlivcům
podařil nad vodní hladinou parádní kotrmelec.

26. 4. – Požár v Pežgovském lese
Požár, který vypukl v pátek 26. dubna odpoledne v Pežgovském
lese mezi Havířovem a Petřvaldem, se hasičům podařilo kolem
sedmnácté hodiny dostat pod kontrolu. Požár byl nahlášen po
14. hodině. Silnice vedoucí z Havířova do Petřvaldu musela být uzavřena,
policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Dohašovaní dohořívajícího
požářiště a jeho prolévání vodou, aby oheň znovu nemohl vzplanout, trvalo
do večerních hodin. „U požáru zasahovalo celkem 14 jednotek hasičů,
před ohněm uchránili hájenku. Škoda byla vyčíslena na 1,1 milionu korun.
Vše se naštěstí obešlo bez zranění,“ řekl k události mluvčí
moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.
29. 4. – Dar havířovské nemocnici
V pondělí 29. dubna převzalo dětské oddělení havířovské
nemocnice sponzorský finanční dar od firmy Motozem.
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Jedná se o částku 50 120 Kč, kterou motorkáři získali z prodeje benefičního
motokalendáře. Zdravotníci dětského oddělení už mají jasno, co za peníze
pořídí. Bude to přístroj na vyšetření chloridu v potu sloužící k diagnostice
cystické fibrózy a oxymetr - přístroj pro měření fyziologických funkcí.
30. 4. – Simona Stašová mezi dětmi v nemocnici
Populární česká herečka Simona Stašová zavítala 30. dubna v
doprovodu prezidentky ostravského klubu Občanského sdružení
Kiwanis Evy Pastuškové na dětské oddělení havířovské nemocnice
s poliklinikou.
V průběhu přátelského a srdečného setkání s dětmi, přítomnými
maminkami
a zdravotnickým personálem předala malým pacientům
panenky věnované OS Kiwanis a další drobné dárečky. Nechybělo přitom
ani několik milých slov. „Jsem ráda, že můžu udělat nemocným dětem
radost. Všem přeji brzké uzdravení,“ řekla oblíbená herečka. Deníku se
svěřila se svým vřelým vztahem k zdejšímu regionu. „Tatínek žije
v Ostravě. Je doktorem přírodních věd v oboru seismologie a geofyziky.
Přestože letos oslaví své pětaosmdesátiny, je stále velmi aktivní a udržuje
si dobrou kondici. Bydlela tu i moje maminka a také babička. Mám tu
hodně příbuzných nejen v Ostravě, ale také v Havířově. Říkám tomu klan
Stašů,“ prozradila umělkyně. Herečka svou bezprostředností všechny
okouzlila. K zajímavostem patří panenky Kiwanis. Jsou látkové, čistě bílé,
plněné umělou střiží a čtyřicet centimetrů vysoké. Dítě si s ní může nejen
pohrát, ale
i vymalovat a pojmenovat. Spokojená byla také
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Renata Tydlačková. Vyzvedla
zejména význam spolupráce
s OS Kiwanis, ochotu a vstřícnost Simony
Stašové.

30. 4. – Maximální a minimální teplota vzduchu v dubnu
Nejvyšší naměřená teplota: 26. dubna +26 stupňů Celsia
Nejnižší naměřená teplota: 8. dubna –6 stupňů Celsia
KVĚTEN
1. 5. – Májové slavnosti
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Městské májové slavnosti se tradičně konaly na náměstí Republiky
ve středu
1. května. Komunisté slavili v areálu PZKO v ulici Na
Zborůvce.
Městské májové slavnosti začaly ve 13.00 hodin vystoupením folklorního
souboru Bledowianie. Dále se publiku představil folklorní soubor Vonička,
Tomáš Kočko s orchestrem, krojovaná dechová hudba Moravská veselka a
Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka. Na návštěvníky čekal stánkový
prodej s občerstvením, atrakce a soutěže pro děti. Pořadatelem bylo
Městské kulturní středisko.

Na prvomájové slavnosti Komunistické strany Čech a Moravy v areálu
PZKO Bludovice vystoupila Slovácká dechovka Rozmarýnka a populární
pěvecká dvojice Iveta a Jarek. Nechyběly ani dětské atrakce.
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1. 5. – Kotulova dřevěnka otevřela své brány
Na návštěvníky starobylé dřevěnky čekala 1. května pestrá směs
lidového umění a řemesel, jako práce kovářů, metláře, řezbáře,
brusiče nožů, košíkářek, perníkářky a řada dalších zajímavostí.
„Den řemesel na zahájení sezony v Kotulově dřevěnce navštěvujeme
každým rokem. Je to pěkná tradice se zajímavým programem. Pokaždé je
vidět něco nového. Moc se nám líbili kováři, metlář a malého Františka
nejvíce zaujal větrný mlýnek poháněný elektřinou. Jen těžko se s ním
loučil,“ svěřili se manželé Hořčicovi. Příjemnou atmosféru navodili lidoví
muzikanti Bukóń z Jablunkova. Spokojená byla také Soňa Kavanová
z Muzea Těšínska. „Lidé chodí už od rána. Rovněž počasí nám celkem
přeje. Těšíme se na další návštěvníky v letošní sezoně,“ uvedla kustodka
dřevěnky.

5. 5. – Divadlo Tom a Jeff
V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v sobotu 4. a
neděli 5. května uvedlo Divadlo Tom a Jeff za velkého diváckého
zájmu autorskou satiru Okna aneb Regulované nájemné.
Představení plné satiry, veselých scének a vtipného povídání sklidilo u
publika velký úspěch. Děj: Na počátku této hry byla jednoduchá
myšlenka…procházíte se nočním městem, prázdnou ulicí lemovanou
paneláky a činžovními domy
a najednou si přes pouliční osvětlení
všimnete, že několik oken stejnoměrně modře problikává na důkaz toho,
že lidé za nimi sledují tentýž televizní program…a přesto se za každým z
nich odehrává jiný životní příběh. Dělí je pouze pár zdí, jsou si tak blízko a
zároveň tak daleko. Hra o mezilidských vztazích v pavlačovém domě, kde
všichni všechno měří na štěstí. Divadlo působí při Městském kulturním
středisku.
9. 5. – Matušovič uspěl v trenérské premiéře
V důležitém utkání dvou sousedů v tabulce zdolali fotbalisté
Havířova mužstvo Nového Jičína a udělali tím další krůček
k vytoužené záchraně.
Havířovští fotbalisté poprvé pod vedením nového hlavního trenéra
Miroslava Matušoviče, který ve čtvrtek 9. května po sérii čtyř utkání bez
výhry vystřídal na lavičce dlouholetého trenéra Zoltána Beňa, dokázali
otočit nepříznivý vývoj utkání a třemi góly v závěrečné dvacetiminutovce
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zaslouženě zdolali své krajské rivaly. Nový kouč Indiánů k trenérské rošádě
krátce řekl: „Především bych chtěl trenérům Beňovi a Sáblíkovi moc
poděkovat za odvedenou práci, ale ve fotbale to tak bohužel občas chodí.
Sedli jsme si a vyhodnotili, že mužstvo potřebuje nový impulz. Oběma
trenérům byla nabídnuta další spolupráce, ale zatím to vypadá, že to spíše
nedopadne. S oběma se ale rozcházíme v dobrém," ujistil Matušovič, jenž
v havířovském klubu pracuje jako manažer. Jeho premiéra na trenérské
pozici dopadla výborně a Havířov se dál statečně pere o udržení. Bodově
už dohnal například tápající béčko Karviné a předstihl i svého posledního
soupeře. „Proti Novému Jičínu se nám dařilo hrát kombinační fotbal
s rychlým otáčením těžiště hry. Jsem rád, že chlapi dokázali zvrátit
nepříznivý vývoj utkání," chválil Matušovič.
MFK Havířov – FK Nový Jičín 3:1 (0:1)
Branky: 73. a 75. Michalčák, 87. Babič – 44. Moravčík.
Havířov: Mrozek – Babič, Aniol, Laryš, Vagner – Večeřa (90. Klejnot), Racko
(90. Zupko), Valla, Skoupý – Förster, Michalčák (87. Zielonka). Trenér:
Miroslav Matušovič.
10. 5. – Základní škola Generála Svobody slavila výročí
Pestrá, veselá a vtipná byla 10. května oslava třicátých narozenin
Základní školy Generála Svobody, která patří k nejmladším a
zároveň největším v počtu žáků v Havířově.
Na jevišti velkého sálu Kulturního domu Petra Bezruče na slavnostní
akademii s mottem Máme k sobě blízko se publiku představilo přes 340
žáků. Program s dvaadvaceti vstupy jako Budulínek, Pepa řepa a 3 čuníci,
Talentmánie, Zpíváme anglicky, Pomáda nebo Promovaní inženýři byl plný
pohybu, veselých a vtipných scének. Nechyběla ani hudba, tanec a líbivé
písničky. Vše doplňovaly krásné kostýmy. „Akademie byla velmi povedená.
Mně i mojí mamince se moc líbila. Vystoupení tříd oplývalo nápaditostí.
Určitě to stálo hodně času a úsilí žáků i učitelů, ale výsledek stál za to.
Byla to pěkná podívaná,“ chválila Lenka Nawalaná, maminka žákyně 6.
třídy. Šumbarská škola to při svém začátku před třiceti lety neměla
jednoduché. „Vyučování v nových prostorách bylo zahájeno
1. září
1983. Z plánovaných dvaadvaceti tříd předali stavbaři do užívání pouze
čtrnáct učeben. Dále se otevřela tři oddělení školní družiny. Zbytek
místností se dodělával za plného provozu. Měli jsme tehdy 389 žáků. První
ředitelkou byla Naděžda Hrabalová,“ vzpomíná zástupkyně ředitelky
Naděžda Mayerová, která stála u zrodu školy. V současnosti výuka probíhá
ve třiadvaceti třídách s počtem 530 žáků. Škola je také známá již skoro
dvacet let svou aktivitou při včleňování dětí s různými specifickými
potřebami do běžných tříd. Ředitelkou je Dagmar Kondělková. K výročí byl
vydán almanach s názvem 30 let. Jménem magistrátu poděkoval a popřál
náměstek primátora Daniel Pawlas.

69

12. 5. – Stolní tenis: MČR mládeže
Opět po čtyřech letech hostil Havířov a místní oddíl stolního
tenisu SKST Baník Mistrovství České republiky mládeže, tentokrát
kategorie staršího žactva a hráčů do 21 let. Nejlépe na něm
zahrála Karolína Mynářová z domácího celku.
O víkendu 11. a 12. května se sjela do Havířova celá mládežnická špička
a domácí klub stolního tenisu na šampionátu exceloval. Nejlepší hráčkou
celého víkendového klání, kterého se celkem zúčastnilo 112 hráčů, se stala
Karolína Mynářová, která získala tři tituly ve všech soutěžích, do kterých
nastoupila, tedy ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře hráček do 21 let.
„Pro Karolínu je to obrovský úspěch, protože ve svých šestnácti letech
porazila hráčky i o několik let starší," informoval hlavní pořadatel akce a
manažer SKST Baník Havířov Nikolas Endal. Právě domácí Baník se stal
navíc nejúspěšnějším klubem mistrovství, když získal tři zlaté (Mynářová),
jednu stříbrnou (čtyřhra starších žákyň Petrovová-Čechová) a hned sedm
bronzových medailí (Rozínek 2 – dvouhra starších žáků a čtyřhra starších
žáků, Beneš 2 – čtyřhra a smíšená čtyřhra hráčů do 21 let, Štrof 2 –
dvouhra a čtyřhra hráčů do 21 let, Sikorová – čtyřhra hráček do 21 let).
14. 5. – Knihovna s tituly pro všechny sporty
Sportovní, tělovýchovná a literatura s rekreační tematikou. Knihy
o olympijských hrách. Nejrůznější časopisy, skvosty v podobě
Závodních řádů české atletické amatérské unie z roku 1907. To
vše najde čtenář v nově otevřené knihovně v Městské sportovní
hale v ulici Astronautů.
„Doma jsem měl spoustu knih a časopisů se sportovní tematikou.
Přemýšlel jsem, co s nimi. Jak je co nejlépe využít. Postupně se začala
rodit určitá forma řešení. Vzal jsem některé knihy z domu a od dalších
osmnácti dárců. Díky vstřícnosti vedení správy sportovních a rekreačních
zařízení jsem je soustředil v prostorách městské sportovní haly. Tak vznikl
tento archiv,“ říká duchovní otec myšlenky Rudolf Šimek, dlouholetý atlet,
nadšenec lezení a učitel. Vzpomíná také, jak kdysi psal diplomovou práci
na sportovní téma a potřeboval jakékoli podklady. „Myslím si, že archiv
bude přínosem i pro studenty,“ dodal provozovatel knihovny. Už dnes
v regálech lze vidět z namátkově vybraných titulů Olympijské hry – Tokyo
1964, Olympijské hry 1968, Zlatá kniha atletiky, Moderní kopaná, Metodika
sportovní gymnastiky, atletické ročenky, svazky sokolských časopisů z roku
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1930 a řadu dalších zajímavostí. Velký význam knihovně a její zpřístupnění
veřejnosti přikládá ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Ing.
Václav Wicher. „Mám za to, že dnešní den je pro naši organizaci zvláštním
okamžikem v její historii. Byli bychom rádi, kdyby nám lidé knížky s danou
tematikou věnovali, pokud by je chtěli vyhodit nebo se jich zbavit," uvedl
ředitel a ještě dodal přání zmapovat sport a dění v této oblasti v Havířově
od roku 1955, kdy město vzniklo.

15. 5. – Jäklácká hodinovka
Atletický oddíl Slavia Havířov hostil ve středu 15. května
účastníky
29. ročníku Jäklácké hodinovky. Absolutním vítězem se stal Tomáš
Blaha.
Na startovní čáru běžeckého oválu Slavie Havířov nastoupilo za teplého
slunečného počasí třicet sedm závodníků, o pět méně než v minulém roce.
Poměrně slabé obsazení měly ženy. Nejstarším závodníkem byl
osmasedmdesátiletý Jaroslav Gaman, který má na triku již 140 maratónů.
„Běželo se mi dobře. Čím je tepleji, tím lépe pro mě. Jsem rád, že se mi
podařilo opět překonat hranici deseti kilometrů,“ řekla havířovská legenda.
Tentokrát
o absolutním vítězi bylo poměrně brzy rozhodnuto.
Rovnoměrným tempem běžící kroměřížský běžec zvítězil o více než 300
metrů a nechal za sebou domácího závodníka Jana Poláška.
Umístění na prvních třech místech:
Muži:
Kategorie A (19 – 39 let): 1. Tomáš Blaha (Kroměříž) 16 995 m, 2. Jan
Polášek (Havířov) 16 680 m, 3 Radim Lipták (Frýdek - Místek) 14 550 m.
Kategorie B (40 – 49 let): 1. Marek Škapa (Ostrava) 15 825 m, 2. Roman
Baláž (Ostrava) 15 445 m, 3. Petr Karkoška (Karviná) 14 955 m
Kategorie C (50 – 59 let): 1. Libor Mikloš (Raškovice) 13 665 m, 2.
Ladislav Březina (Ostravice) 13 190 m, 3. Stanislav Skomorowski (Rybnické
Kužnice) 12 530 m
Kategorie D (60 a více let): 1. Miroslav Kravčík (Karviná) 13 955 m, 2.
Jaroslav Gaman (Havířov) 10 272 m, 3. Václav Supík (Řepiště) 9 253 m
Ženy:
Kategorie E (19 – 34 let): 1. Aneta Chalupová (Havířov) 11 412 m.
Kategorie F (35 – 44 let): 1. Karin Javorská (Karviná) 12 067 m, 2.
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Dominika Chudá (Karviná) 11 100 m, 3. Eva Kopcová (Frýdek - Místek) 10
905 m
Všichni:
Kategorie X (všichni): 1. Tomáš Blaha (Kroměříž) 16 995 m, 2. Jan
Polášek (Havířov) 16 680 m, 3. Marek Škapa (Ostrava) 15 825 m.

15. 5. – 57. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Zapojení základních škol do Globálního grantu Moravskoslezského
kraje (ZŠ a MŠ Na Nábřeží, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Gorkého)
 Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2012 –
2013. Celková částka činí 14 913 000 Kč
 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 pro
projekt Havířov v květech ve výši 150 000 Kč
15. 5. – Veřejná schůze s občany v Prostřední Suché
Městská část Prostřední Suchá je podle primátora Zdeňka
Osmanczyka atraktivní místo pro bydlení.
Toto celkem odvážné tvrzení se ovšem nezamlouvá lidem, kteří v této
čtvrti žijí. Proto hlavními tématy veřejné schůze, která proběhla ve středu
15.
května
na
Základní
škole
Kpt.
Jasioka,
byly
převážně
bezpečnost, problémy s etnickou menšinou a otázky ohledně bytů RPG.
Podle mluvčího RPG Petra Handla proběhla v dubnu v 60 bytech kontrola
obyvatel podle evidenčních listů. Společnost RPG nemůže však podle
zákona do bytu vstoupit a nijak zkontrolovat podrobnosti. „Pokud víte, že
ve vašem okolí žije v bytě RPG více lidí, než je povoleno, důrazně vás
žádám, nahlaste nám to," vyzval Handl přítomné. Spousta lidí nadále
považuje Suchou za velmi problémovou lokalitu. Mají obavy, aby se jim
venku v okolí jejich domů nic nepřihodilo. Vedení města i RPG místní
ujistilo, že se sami chtějí od problémových nájemníků oprostit, což
se jim může podařit i díky spolupráci s občany.

16. 5. – Nájem za nebytové prostory se nezvýší
Zvýšení nájemného za nebytové prostory využívané k podnikání v
Havířově radní města na své schůzi 16. května 2013 neschválili.
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Návrh podle novelizované metodiky pronájmu nebytových prostor v
majetku města Havířova z roku 2003 stanoví upravit nájemné vždy k 1.
červenci o výši inflace, pokud ta přesáhne 2%. Průměrná inflace za
uplynulý rok je podle Českého statistického úřadu 3,3%, přesto radní
navýšení neschválili. „Současná situace na trhu není vhodná pro zvyšování
nájemného v nebytových prostorách," řekl k tématu primátor Zdeněk
Osmanczyk. Sídlí v nich podnikatelé nabízející vesměs služby, jejichž zisky
často nejsou nijak velké. Roční výnos z nájmů nebytových prostor pro
město je okolo 20 milionů korun, navýšení o inflaci by znamenalo nárůst v
řádu stovek tisíc.
17. 5. – Ozbrojený lupič přepadl poštu
Maskovaný muž přepadl v pátek 17. května dopoledne pobočku
České pošty v ulici Jurije Gagarina.
Podle dostupných informací byl lupič ozbrojen střelnou zbraní nebo její
maketou. Do pobočky vstoupil chvíli po 11. hodině, právě v době, kdy
pracovnice pobočku uzavírala před polední pauzou. Hrozil jí zbraní a žádal
peníze. Z pošty utekl s částkou kolem 450 tisíc korun. Po stopě pachatele
se vydali strážníci městské policie, kteří v okolí hledali podezřelého muže.
Nasazen byl také služební pes, aby určil směr, kterým pachatel utekl,
případně aby našel věci, kterých se na útěku zbavil. Další stopy zajišťovali
přímo na místě činu policejní technici.
18. 5. – Ragbisté Havířova sezonou zakončili debaklem
Extraligoví ragbisté Havířova odehráli v sobotu 18. května
závěrečné utkání sezony. Bylo pro ně zároveň minimálně na rok
posledním v nejvyšší soutěži, jelikož sestupují do první ligy.
Ani závěrečný zápas nevybočil z jarních zavedených kolejí. Výsledkem byl
opět debakl domácích, kterým slouží ke cti alespoň to, že se na utkání
nevykašlali jako před týdnem proti Spartě v Praze a nastoupili do něj.
„Bylo už však citelně znát, že jde o poslední utkání sezony. Hráči
postrádali motivaci, bylo to bez nasazení. Na mužstvu ležela deka
z aktuální situace, kdy nastupuje dlouhodobě bez opor
a nějakou dobu
je už jasné, že sestupujeme," komentoval rozpoložení havířovských borců
sekretář domácího klubu Karel Gaman.
Vzhledem k mnoha absencím hráčů muselo do zápasu nastoupit i několik
dorostenců, na kterých se ovšem projevily scházející zkušenosti. I to mělo
za následek, že Havířov inkasoval deset pětek! Řadu z nich právě po
takticky špatném postavení svých hráčů v obraně. Sezonu zakončil
očekávanou porážkou.
RC Havířov – Praga Praha 5:68 (5:21)
Body domácích: Macháček 5.
Havířov: Macháček, Fajkus (Sittek), Kokinda (Aberle), Wantulok, Olšanský,
Leroch, Procházka, Fric, Uhlíř, Tomčík, Pavel Kozubík, A. Kloda, Veselý
(Kolodziejczyk), Harenčák, Pieter (F. Hanák). Trenér: Radomír Kloda.

18. 5. – Ragby: výsledná tabulka
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TABULKA k 18.5.2013
Poř.

Klub

Z

1.

Tatra Smíchov

2.

V

R P

Skóre

+/-

+4p

-7b Body

14 11 0 3

452:177

275

9

1

54

Praga Praha

14 9

0 5

389:194

195

6

4

46

3.

Dragon Brno

14 9

0 5

301:262

39

7

1

44

4.

Sparta Praha

14 6

1 7

391:248

143

7

5

38

5.

Slavia Praha

14 7

0 7

284:284

0

5

3

36

6.

Mountfield Říčany

14 7

1 6

238:259

-21

2

1

33

7.

JIMI RC Vyškov

14 3

1 10 233:374

-141

1

0

15

8.

Havířov

14 2

1 11 157:647

-490

0

0

-2

Havířovu odečteno 12 bodů za kontumační výsledek
18. 5. – Pro vážně zraněného motorkáře letěl vrtulník
V sobotu 18. května kolem šesté hodiny ranní se srazil jednašedesátiletý motorkář
s autem.
„Motocyklista utrpěl těžké poranění nohy a vícečetná drobnější zranění na
dalších částech těla. Jeho život byl v přímém ohrožení. Zasahující lékař
uvedl muže do umělého spánku, zajistil jeho dýchací cesty a umělou plicní
ventilaci. Posádky se dále postaraly o ošetření poraněné nohy," informoval
tiskový mluvčí zdravotníků Lukáš Humpl.
Posádka leteckých záchranářů muže transportovala do Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Vše nasvědčuje
tomu, že jeden z účastníků kolize nedal přednost v jízdě. „Podle prvotních
informací z vyšetřování měl motocyklista jet po Dělnické ulici od Karviné a
35letý řidič osobního automobilu VW Bora mu nedal přednost při vyjíždění
z ulice Na Pavlasůvce. Vyšetřování však i nadále pokračuje," řekl policejní
mluvčí Miroslav Kolátek.
22. 5. – Koncert souboru Vonička
Ve středu 22. května podvečer v hudebním a uměleckém sále
havířovské Městské knihovny vystoupily spolu s malou muzikou
dvě skupiny mladých tanečníků folklorního souboru Vonička.
Ve více než hodinovém pořadu pod taktovou umělecké vedoucí souboru
Emilie Slavíkové se tančilo, zpívalo, hrála muzika, bylo veselo a
obecenstvo tleskalo. V programu byly lidové tance jako Já jsem malý
dráteníček, Pytala se kočka kočky, Haj husičky od vodičky, Janovice,
Janovice nebo Měla jsem frajíra hodináře a mnoho dalších. Již tradičně
k tanci patřily i krásné kroje. Emilie Slavíková na závěr řekla několik slov i
k účasti na 35. světovém festivalu folkloru, který se konal ve druhé
polovině dubna v tureckém Izmiru. „Obrovský dojem v nás zanechal velký
průvod všech souborů trvající přes tři hodiny. Měli jsme možnost poprvé v
živote vidět krásné kroje ze zemí, které jsou pro nás hodně vzdálené,
například Fidži a Vanuatu z Tichomoří, amazonské děti z Kolumbie, malé
Nigerijce a děti z Konga, evropské soubory a soubory mnoha asijských
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zemí,“ uvedla jednu ze zajímavostí z Turecka. Pořadem provázela Hana
Kuchařová.

24. 5. – Noc kostelů
Bohoslužba, prohlídka vstupního areálu, interiéru, varhan,
kostelní věže
a bohatý doprovodný program nabídla
v pátek 24. května Noc kostelů pod chrámovou klenbou kostela sv.
Anny.
„Ústředním tématem letošního ročníku v našem kostele bylo 1150. výročí
svatého Cyrila a Metoděje. Jejich poslání přiblížil poutavou přednáškou
František Valdštýn, který se řadí mezi přední odborníky na válečnou
historii a české dějiny u nás. Ke zhlédnutí je až do pátku také interaktivní
výstava, která přibližuje život, dílo a význam obou věrozvěstů,“ přiblížila
havířovská koordinátorka Dagmar Kotajná. Velkému zájmu se těšil také
výklad k historii a současnosti farního kostela sv. Anny v podání faráře P.
Marcela Krajzla. Návštěvník se dověděl, že původní dřevěný kostel
v Šumbarku stál v zámeckém sadu na kopečku, poblíž nynějšího zámku na
straně severní. V listině, která se do dnešního dne zachovala, je o něm
zmínka z roku 1596. V roce 1823 vypukl požár v zámecké prádelně a
přitom do základu vyhořel i kostel. Ten dnešní, zděný, byl postaven
v letech 1841 až 1845. O kulturní zážitek se postaral pěvecký sbor
Meandry pod taktovkou Oldřišky Honsové, farní sbor mládeže, dále
houslista
a zpěvák Vojtěch Michalčík. Děti si užily Trpasličí pohádku,
výtvarnou soutěž na cyrilometodějské téma a velkým magnetem byl
skákací hrad.
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29. 5. – Vernisáž: Jubilejní výstava obrazů Bohumila Kubíčka
Vynikající kulturní program, rekordní návštěva, pestrá paleta
líbivých maleb. Tak vypadala vernisáž ve středu 29. května
v Kulturním domě Radost.
Tvorbu
a
osobnost
autora
výstavy,
který
letos
oslaví
své
pětasedmdesátiny, představil výtvarník a pedagog Otta Dedek. „Obrazům
Bohuše Kubíčka lze porozumět bez teoretických výkladů, není třeba pro
jejich hodnocení sahat po filozofickém slovníku či brožurkách typu Jak
snadno pochopit umělecká díla. Stačí se jen dívat a vnitřně cítíte základní
slovní zásobu. To je strom, louka, les, to jsou oblaka. A pak se jen vnořit do
barev obrazu a hledat tu radost z tvorby, kterou do ní vložil malíř. Je
přesvědčen, že umění musí přinášet lidem krásu, lásku i pohodu,“ uvedl
docent Dedek. Výstavní síň zdobí pohledy na přírodu
a krajinu,
k vidění jsou zelené louky, hory, lesy, zvířata, architektura a mnoho jiných
zajímavostí. Obrazy jsou světlé, barevné, vyzařující optimistický pohled na
svět. Oblíbeným místem k malbě havířovského výtvarníka jsou hlavně
Jeseníky. Hostem jubilanta na výstavě s menší prezentací je fotograf Luboš
Kovář a malíř Bohumil Eineigel. O kulturní program se na vernisáži
postarala cimbálová muzika Jagár, houslistka Jarmila Gradková, kytarista
Martin Vaněk, pěvecká lékařská skupina a zástupci bývalého Dolu Dukla.
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29. 5. – Nový ředitel havířovské nemocnice
Před zahájením jednání Rady města Havířova ve středu 29. května
se vedení statutárního města oficiálně představil nový ředitel
havířovské nemocnice Petr Kovařík, který je zároveň ředitelem
Nemocnice s poliklinikou v Karviné.
Náměstek hejtmana pro zdravotní péči a radní Havířova Jiří Martinek na
úvod řekl, že k personální unii v krajských nemocnicích přistoupil zřizovatel
po dobrých zkušenostech v nemocnicích Opavy a Krnova. „Došlo tady ke
značným finančním úsporám mimo jiné také proto, že nemocnice si mezi
sebou přestaly konkurovat," řekl Martinek. Nastolení sjednocovacího
procesu vedení kraje očekává také ve zbývajících krajských zdravotnických
zařízeních. Jeho slova potvrdil Petr Kovařík, který hned na úvod řekl, že
provedl jen minimální personální změny ve vedení nemocnice a žádné
další změny nejsou v této chvíli nutné. Podobně není zapotřebí rušení lůžek
akutní lékařské péče. „Musíme sice doladit smlouvy s některými
zdravotními pojišťovnami, pacienti by to však
v žádném případě
neměli pocítit," míní Kovařík. Podtrhnul, že problematika nemocnic v
Karviné i Havířově je rozdílná, proto mají náměstci obou zařízení větší
kompetence a nesou si za svůj rezort práce také vyšší odpovědnost.
„Seznámil jsem se s některými pracovišti a odděleními nemocnice, někde
jsem mile překvapen úrovní, jinde méně,“ doplnil Petr Kovařík. Primátor
Havířova Zdeněk Osmanczyk poukázal na dlouhé čekání pacientů na
příjezd sanitek, jejichž provoz zajišťuje karvinská nemocnice. Také
připomněl nutnost pořídit pro havířovské imobilní občany sanitku s
plošinou a nezbytnost zabývat se využitím špičkových operačních sálů v
havířovské nemocnice. Radní rovněž překvapila informace o problémech s
realizací projektu již dříve zahájené rekonstrukce infekčního oddělení
nemocnice z dotací a jiná pochybení dřívějšího vedení.
V reakci na
primátorovo upozornění zaznělo mimo jiné vysvětlení, že vozový park je
zastaralý a je nutné situaci neprodleně řešit. Petr Kovařík radním také
poděkoval za postoj města k nemocnici a za dotace, které Havířov
každoročně krajské nemocnici různou formou poskytuje. V rámci
personální unie odvolali krajští radní letos v dubnu původního ředitele
nemocnice v Havířově Jana Ference a jmenovali ředitelem nemocnic v
Karviné a Havířově Petra Kovaříka.
K personální unii došlo také v nemocnicích ve Frýdku-Místku a Třinci, již
dříve v Opavě a Krnově.
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29. 5. – 58. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Výjimka nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice pro
školní rok 2013/2014. Škola má celkem 56 dětí
 Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení Havířova ze svazku
ke dni 31. prosince 2013
30. 5. – Zaniklý obchod: Místo fotoateliéru prázdné prostory
Na Hlavní třídě, poblíž Kulturního domu Petra Bezruče, byl
ve druhé polovině 50. let minulého století otevřen první
fotoateliér ve městě.
Poskytoval veškeré fotografické služby jako svatební a maturitní,
podobenky, focení dětí a různých rodinných událostí. Nedaleko byla
drogerie s fotografickým materiálem. Ateliér nezanikl ani v období
privatizace po roce 1990 a držel krok i s nastupující digitalizací. V květnu
se služby přemístily na Dělnickou ulici do Galerie Prostor. Místnosti na
Hlavní třídě zejí prázdnotou.

31. 5. – Otevřena Galerie Prostor
Galerie Spirála na Dělnické ulici skončila. V upravených
prostorách, na stejné adrese, ale s novými provozovateli byla v
pátek 31. května slavnostně otevřena Galerie Prostor.
Premiérová výstava má název Obojživelník Vladimír Hubeňák s podtitulem
Obrazy – barvy a čáry. Retrospektivní výstava rozsáhlého a působivého díla
je vzpomínkou na nedávno zesnulého významného havířovského
výtvarníka, malíře a kreslíře Vladimíra Hubeňáka. K vidění je přes třicet
jedinečných maleb
a několik kreseb ze soukromých sbírek s různou
tematikou. Jeho tvorbu snad nejlépe vystihl historik umění Petr Beránek.
„Vypravěč příběhů a vyznavač řeči figurální formy si ve svém výtvarném
rejstříku uchoval posedlost, pohotovou
a výstižnou kreslířskou zkratku,
bezprostředně zaznamenával obyčejné životní situace. Svědčí pro to mimo
jiné i dlouhá série jeho kreseb pořízených v čekárnách, hospodách, na
ulici. Výraz Hubeňákových obrazů je svou autentičností vzdálen formálním
spekulacím i snaze vyhovět aktuálně uznávaným uměleckým proudům,“
uvedl Petr Beránek. Vladimír Hubeňák má spíš než ke grotesce a
karikatuře blízko k poetice českých pohádek a báchorek s jejich
víceznačnou symbolikou, kde i hororové postavy Otesánků dokáží na naší
tváři vyloudit úsměv. Autor léta působil na Základní umělecké škole
Bohuslava Martinů jako pedagog.
31. 5. – Florbal Torpedo Havířov
Torpedo opouští extraligu
2012/2013 - AutoCont Extraliga
Tým
Z V VP R
1. Tatran Střešovice
22 15 2 1

P
4

Skóre
165:89

Body
50
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.SC Vítkovice
BILLY BOY Mladá Boleslav
TJ JM Chodov
SSK Future Praha
Panthers Otrokovice
FBC Ostrava
Bulldogs Brno
FbŠ Bohemians Praha
AC Sparta Praha
FBC Liberec
Florbal Torpedo Havířov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
14
10
9
7
9
5
4
4
3

1
2
3
2
2
5
1
1
2
0
1

3
0
0
3
3
2
3
2
1
2
2

3
5
5
7
8
8
9
14
15
16
16

169:82
165:133
171:124
119:106
115:108
112:118
112:119
85:141
80:124
103:179
111:184

50
49
48
37
34
33
32
19
17
14
13

31. 5. – Maximální a minimální teplota vzduchu v květnu
Nejvyšší naměřená teplota: 19. května +26 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 14. května +5 stupňů Celsia.

ČERVEN
1. 6. – Den dětí
V sobotu odpoledne se na náměstí Republiky uskutečnila oslava
Dne dětí.
Program zahájila ve 13 hodin hudební skupina Pískomil se vrací. Po
slavnostním zakončení 5. ročníku řezbářského sympozia Havířovská lípa se
o zábavu postarala Yveta Blanarovičová s dětskou pohádkovou Superstar.
Po jejím show vystoupily kapely Charlie Straight a Xindl X. Dále byly pro
děti připraveny různé soutěže, atrakce a hry. Nechyběl ani stánkový prodej
s občerstvením. Programem provázela Kateřina Steinerová.
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1. 6. – Mezinárodní sochařské sympozium
Sochy Medvídek, Kašpárek, Horymírův skok, Slunečný svět, Kozlík
Matěj, Hřib vytvořily šikovné ruce dřevořezbářů na 5.
mezinárodním řezbářském sympoziu Havířovská lípa.
Autorem jedné z nich je Igor Kučera z Havířova, který patří k nováčkům
mezi sochaři, přestože dřevo je pro něho magnetem už od dětství.
Sympozia se zúčastnil i minulý rok. „Když mi bylo šest let, rodiče koupili
rekreační chatu
v Beskydech. Dřevo bylo všude po ruce. Začal jsem
vyřezávat lodičky a zvířátka, protože mě to těšilo víc, než hračky koupené
v obchodě. Později jsem vymýšlel různé příšery a strašidla a dřevo sloužilo
k vytvoření konečné podoby. Dlouho jsem dělal jen malé věci, ale začalo
mě lákat vytvářet velké sochy,“ vzpomíná dnes už skutečný dřevořezbář.
Na sympoziu nechyběl ani zkušený havířovský řezbář Čestmír Slíva.
„Dřevořezba je pro mě prostorem pro realizaci, ponoření se do vlastního
světa představ a myšlenek, příjemný pocit z odvedené práce, která může
někoho potěšit,“ svěřil se tvůrce sochy Kašpárek. Dalšími účastníky
Havířovské lípy byli Stanislav Filip z Karviné, Robert Smrčák ze Slovenska a
Janus Wedzicha z Polska.

80

2. 6. – Děti závodily na kolech
V neděli 2. 6. června za krásného teplého počasí se v parku pod
Kulturním domem Leoše Janáčka konal 14. ročník cyklistického
závodu dětí do 15 let.
Zúčastnilo se ho celkem 48 chlapců a děvčat. Soutěžilo se v pěti věkových
kategoriích. Trasa dlouhá kolem pětiset metrů vedla po asfaltových
cestách
a travnatých úsecích s mírným převýšením. Účastníci ji
museli projet v návaznosti na věkovou skupinu jednou až třikrát. Boje a
také rodičovské fandění bylo obrovské. Zásluhu na zdařilé akci má hlavně
cyklistický nadšenec Miroslav Hrabiec a havířovský Junák.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Chlapci
A (ročník 2007-2008): 1. David Smetana, 2. František Sáňka, 3. Lukáš Řeha
B (2005-2006): 1. Jan Klimecký, 2. Štěpán Mihálik, 3. Kuba Sáňka
C (2003-2004): 1. Vojta Karásek, 2. Jan Čerňava, 3. Tomáš Řeha
D (2001-2002): 1. Mikuláš Sivek, 2. Vojtěch Hegedűs, 3. Libor Kiedroň
E (1999-2000): 1. Vojtěch Javůrek
Děvčata
A (ročník 2007-2008): 1. Hana Karásková, 2. Martina Dronská, 3. Lucie
Pezdová
B (2005-2006): 1. Adéla Kočková, 2. Lenka Hanzlíková
C (2003-2004): 1. Amálie Smetanová, 2. Iva Hanzlíková, 3. Eliška Černá
D (2001-2002): 1. Zuzana Klimecká, 2. Natálie Grobelná, 3. Barbora Tillová
E (1999-2000): 1. Barbora Křístková, 2. Lucie Rojíčková
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3. 6. – Nová kašna v Podlesí
První fáze komplexní regenerace nového náměstíčka v městské
části v Podlesí
u Terasy byla dokončena. Jeho součástí je i
kaskádovitá kašna.
Lavičky, městský mobiliář a stínící prvek prozatím odolává nepříznivému
počasí i slunečním paprskům. Součástí celé výstavby byly nutné přeložky
inženýrských sítí včetně instalace nového veřejného osvětlení. Došlo i na
obnovu stávajících travnatých ploch, výsadbu nových keřů a stromů. S
využitím náměstí se počítá po celý rok. Budou se tu například konat trhy, v
zimě se postaví vánoční strom. Celkové náklady na výstavbu jsou
vyčísleny na sedmatřicet milionů korun.
7. 6. – Rajko Doleček navštívil Havířov
Legendární bojovník proti obezitě, internista, endokrinolog,
profesor Rajko Doleček byl hostem 29. Salonu havířovského
literáta Lecha Nierostka.
Ostravský lékař v pátek 7. června v komorním sále Základní umělecké
školy Leoše Janáčka poutavým vyprávěním upozornil na nebezpečí
přejídání
a nevhodný jídelníček často spojený s nedostatkem
pohybu. Výsledkem je obezita, která se doslova stává epidemií. Jako
negativní příklad uvedl dlouhé hodiny vysedávání u televize a počítače. O
sobě prozradil. „Moje váha za posledních více,než čtyřicet let se pohybuje
v rozmezí 69 až 71 kilogramů. Snídani mám vydatnou, oběd slabší a večeři
minimální. Někdy na jídlo zcela zapomenu, a tak si večer dám jeden banán
nebo jedno až dvě jablka či pomeranče. Ovšem není to jen v jídle. Vždycky
si říkám maminko, tatínku, děkuji vám za vhodný genetický kód,“ uvedl
některé skutečnosti, kterým vděčí, že je mu obezita cizí a v plné vitalitě 1.
června oslavil své 88. narozeniny. „V jídelníčku mám hodně zeleniny,
zejména saláty, málo tučného, stejně tak i sladkostí. Asi dvakrát měsíčně
si dám hořkou čokoládu. Mám rád rajčata, která by měla mít i
protirakovinový účinek,“ dodal obezitolog. Jeho mottem je: Snídej sám,
obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli. Velmi zhoubné jsou slazené
nápoje, jejichž spotřeba se za poslední léta enormně zvýšila. Nezapomněl
zdůraznit důležitost pohybu v životě člověka. Také upozornil na některé
nesmyslné reklamy hlásající rychlé zhubnutí. Večerní posezení obohatila
koncertem kapela Benda kvartet (Petr Grabovský, Petr Benda, Marek
Šumník a Tomáš Svozil). Příjemnou atmosféru dotvořily malby
a kresby
žáků výtvarného oboru učitelky Bohumily Kohutové z umělecké školy.
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8. 6. – Jubilejní dětské radovánky na ZŠ Frýdecká
Slavnost v sobotu 8. června na školním hřišti byla zahájena podle
tradic vztyčením státní vlajky za zvuků hymny České republiky
Kde domov můj. V bohatém a pestrém programu za velkého zájmu
rodičů a přátel školy vystoupili žáci všech tříd s tancem, sportem nebo
hudbou. Nechyběly ani děti
z mateřské školy. Oku lahodící byly krásné
kostýmy. „Děti opět dokázaly, že mají radost z pohybu. Vystoupení nejen
nacvičovaly, ale mnohdy si samy vymýšlely, vybíraly hudbu, či ty pravé
kroky,“ řekla s uspokojením ředitelka školy Mgr. Jiřina Sivá.
Základní škola Frýdecká v Havířově se může pochlubit s devadesátiletou
historií dětských radovánek. První se konaly v roce 1923 na travnaté ploše
bývalého společenského centra kultury a sportu Stružník. Tradice se
zachovala, jenom místo se změnilo. Již řadu let se konají na školním hřišti.

9. 6. – Vítání nových občánků Havířova
V obřadní síni na Zámečku bylo v neděli 9. června slavnostně přivítáno
v doprovodu svých rodičů osmnáct nových občánků: Patřil k nim i Matěj
Rybárik, Karolína Helebrandová, Ema Studničková, Anna Vojtíšková, Eliška
Tvrdá, Adéla Vavříčková, dvojčata Daniel Suchý a Tereza Suchá.
9. 6. – MFK Havířov zůstává v divizi
Papírové předpoklady se tentokrát nenaplnily a po překvapivém
klopýtnutí s Lískovcem se divizní fotbalisté Havířova až do neděle
9. června klepali o záchranu.
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„Naštěstí pro nás Kravaře v neděli jen remizovaly s Hranicemi, což nám
zajistilo udržení v soutěži. Ale s výkonem, natož s výsledkem našeho
zápasu s Lískovcem nemůžeme být logicky spokojeni," zlobil se sekretář
havířovského klubu Libor Pristáš.
MFK Havířov – Sokol Lískovec 1:2 (0:1)
Branky: 71. vlastní Hlavatík – 13. Vokoun, 50. Šrámek. Rozhodčí: Dresler.
ŽK: 2:1. Diváci: 265.
Havířov: Mrozek – Valový, Laryš, Babič, Vagner – Večeřa, Racko, Förster,
Skoupý (69. Aniol) – Koubek (81. Blaho), Michalčák. Trenér: Miroslav
Matušovič.
11. 6. – Muž se zabil skokem z věžáku
V úterý 11. června ukončil život devětačtyřicetiletý muž, který
vyskočil z okna domu v ulici Jaroslava Vrchlického.
Sebevrah vyskočil z okna a dopadl na střechu samoobsluhy. Pádem si
způsobil těžká zranění, kterým na místě podlehl. Okolnosti pádu vyšetřují
policisté. Je potvrzeno, že muž v domě nebydlel. Lidé ho zahlédli až ve
chvíli, když už padal. Okno zůstalo otevřené v mezipatře mezi 9. a
10. poschodím. Protože tělo zůstalo na střeše prodejny, museli přijet
hasiči, kteří jej snesli a předali pohřební službě. Sebevraždy skokem
z výšky nejsou ve městě ojedinělé. Také v březnu si sebevrah vybral
k ukončení života dům, ve kterém nebydlel. I pro něj znamenal pád z okna
chodby 13. patra jistou smrt.
11. 6. – 59. výjezdní schůze Rady města Havířova
Konala se 11. června s řediteli příspěvkových organizací ve Pstruží
s programem Kontrola připravenosti zařízení pro ozdravné a jiné
pobyty. Nebylo přijato žádné usnesení.
12. 6. – 60. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Karolíny Světlé (Mgr. Jiří
Kotaška), ředitelky MŠ Čelakovského (Zuzana Nováková), MŠ
Horymírova (Bc. Drahomíra Smejkalová), MŠ Resslova (Mgr. Michaela
Durdiáková) a návrh na stanovení platů od 1. srpna
 Akademie III. věku Havířov v letech 2013 až 2015
 Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020
 Návrh na zvýšení dotace pro hokejový tým HC Havířov 2010 s.r.o.
pro rok 2013
 Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádaní a
závěrečný účet města za rok 2012
 Příprava rozpočtu města na rok 2014
 Schválení přijetí nadačního příspěvku z nadace OKD ve výši 21 100
Kč na projekt Štědrý večer pro osamělé seniory
 Stavba č. 10052 Dopravní terminál Havířov – odůvodnění významné
veřejné zakázky
 Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
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Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství od 30.
dubna 2013
Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna ředitele společnosti.
Odvolání Ing. Stanislava Nevřely z funkce ředitele na základě vlastní
žádosti k 31. červenci 2013 a zvolení Bc. Radima Hanzla ředitelem
od
1. srpna 2013
Organizační řád Magistrátu

ruší
-ke dni 30. června 2013 tiskové oddělení, jehož činnost od 1. července
bude vykonávat oddělení kanceláře primátora.
zřizuje
- oddělení technické infrastruktury a oddělení zeleně a veřejných
prostranství
v rámci odboru komunálních služeb Magistrátu města
Havířova od 1.7. 2013
- oddělení přípravy a realizace investic a oddělení podpory investic v rámci
odboru investiční výstavby od 1.7.2013
stanoví
celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova na
291 s účinností od 1.7.2013, mimo pracovníků, kteří zajišťují čistotu města
(veřejně prospěšné práce) a zaměstnané na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, z toho:
- v odboru komunálních služeb 19 zaměstnanců, včetně mistrů veřejně
prospěšných prací,
- v odboru investiční výstavby 13 zaměstnanců,
- v oddělení strategického rozvoje 5 zaměstnanců,
- v oddělení kancelář primátora 13 zaměstnanců,
tj. snížení celkem o 2 zaměstnance z důvodu zvýšení efektivity práce
Magistrátu města Havířova, která bude zajištěna sjednocením agend a
změnou organizace práce.
13. 6. – Malí gymnasté cvičili s olympioniky
Sportovní hala Žákovská ožila ve čtvrtek 13. června sportovní
gymnastikou.
Před
početným
publikem,
pod
taktovkou
olympijského medailisty a trenéra Jiřího Tabáka, cvičili jeho
svěřenci z havířovských mateřských škol.
V hledišti zasedli hlavně rodiče a prarodiče. Jejich tváře rozzářené z toho,
co viděli, prozrazovaly spokojenost. Mezi hosty byli také vynikající
reprezentanti bývalého Československa. „Stejně jako loni, tak i letos jsem
přijala Jirkovo pozvání do Havířova. Pokud je třeba, vždy mu ráda pomohu.
Kéž by bylo takových akcí, jako je ta dnešní, více,“ poznamenala sportovní
gymnastka Adolfína Tačová, která získala na olympijských hrách dvě
stříbrné medaile v soutěži družstev. Dalším čestným účastníkem byl zlatý a
stříbrný medailista v řeckořímském zápase Vítězslav Mácha. V závěrečné
části programu předvedli divákům své umění zástupci mladé generace.
Velkému obdivu se těšilo vystoupení olympionika Martina Konečného na
hrazdě. Nezůstalo to bez odezvy trenéra Tabáka, který se tak trochu
nechal vyhecovat a ukázal, že na tomto nářadí také ještě umí. O hezký
kulturní zážitek se postaral pěvecký sbor Hlásek pod vedením
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sbormistryně Dany Kusínové ze Základní školy Žákovská.
S
krátkým uvítacím projevem při zahájení vystoupil náměstek primátora
Daniel Pawlas. Pořadem provázel Jiří Jekl.

14. 6. – Goodfellas v Jazz clubu
V pátek 14. června zavítala do havířovského Jazz Clubu akustická
rockenrolová kapela Goodfellas.
Hudebníci slaví úspěchy především díky typickému akustickému zvuku a
energickým živým koncertům. Za pět let existence odehráli na čtyři stovky
vystoupení v Česku i po střední Evropě. Vzestup kapely zaznamenala i
Akademie populární hudby, která ji zvolila Objevem roku 2011.
14. 6. – Program: Havířov v květech

15. 6. – Havířov v květech jubilejní
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Počasí vyšlo organizátorům opět jako na objednávku. Průvod začal v 11
hodin.
„Podle hrubého odhadu přišlo na 25 tisíc lidí. Další více než dva tisíce
účastníků byly přímo v průvodu, z toho 1700 dětí mateřských a základních
škol. Přidělilo se celkem devadesát účastnických čísel, což je nejvíce
v novodobé pětileté historii slavnosti," informovala mluvčí havířovského
magistrátu Eva Wojnarová. Už před zahájením zazpívali Milan Drobný a
Yvetta Simonová a v hlavním programu pak Dara Rolins, Rytmus a No
Name. Večer zakončil ohňostroj.
Nedílnou součástí Havířova v květech byla soutěž profesionálních floristů.
Letos vytvářeli plastiky na téma Příroda je mocná čarodějka. Lidé
v hlasování jako nejhezčí vybrali dílo Páv. (V příloze fotogalerie)
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15. 6. – Výstava k historii Havířova v květech
V sobotu 15. června byla zahájena ve Společenském domě výstava
nazvaná Havířov v květech obnovená tradice.
Koná se při příležitosti 40. výročí vzniku květinové slavnosti Havířov
v květech
v roce 1973. Připravila ji Městská knihovna. Přibližuje
zajímavými fotografiemi a textem historii této akce od počátku až po její
obnovenou tradici v roce 2009. Výstava je zpřístupněna do konce června.
16. 6. – Mažoretky Kala postupují na mistrovství světa
Dobře si vedla ve dnech 15. a 16. června na Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu v Karviné děvčata Kala
z Městského kulturního střediska. V sóloformacích byly čtvrté a
šesté. V kategorii skupin kadetky pátým místem postupují na
mistrovství světa. Soutěžilo se v disciplíně baton (náčiní hůlka).
V sóloformacích kadetky (8 až 11 let) mini ve složení Pavlína Bizoňová,
Natálie Čechová, Michaela Kavalerová, Linda Kročková, Simona Matulová,
Barbora Kolesárová a Nela Šebestová obsadily mezi šestnácti celky čtvrté
místo s minimálním odstupem od bronzových z Jeseníku. V elitní šestici
nejlepších jsou také seniorky (nad 15 let) mini Lenka Charvátová, Michaela
Nogolová, Regina Godulová, Lenka Březinová, Aneta Miczková a Aneta
Ševečková.
V kategorii skupin kadetky Kala v silné konkurenci skončily celkově na
pátém místě. V pochodovém defilé byly bronzové, v pódiu sedmé.
Součtem 166.650 bodů si zajistily postup na mistrovství světa, které se
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koná na přelomu srpna a září v Praze. „Mám radost, že v defilé naše
kadetky získaly titul 2. vicemistryně České republiky. Nyní nás čeká
mistrovství republiky v disciplínách s náčiním mix ve východočeských
Hořicích. Věřím, že budeme dobře reprezentovat Havířov a přivezeme
medaile,“ uvedla Kamila Charvátová, choreografka mažoretek Kala. Ty
vznikly při Městském kulturním středisku v Havířově 1. dubna roku 1991.
19. 6. – Počet žen závislých na alkoholu roste
Nové údaje týkající se problémů s alkoholem v české populaci jsou
alarmující. Statistiky přitom ukazují jen povrch ledovce.
Zrovna ženy svou závislost s ohledem na okolí dlouho tají a jejich cesta
zpět do normálního života je složitější než u mužů. Nový projekt Armády
spásy (AS) Vyhlídka pro ženy nabízí v Moravskoslezském kraji zcela
ojedinělou službu následné péče, jejímž cílem je poskytnout bydlení a
program podpory ženám, které absolvovaly léčbu závislosti na alkoholu.
V Havířově jsou k dispozici čtyři byty, ve kterých bydlí osm žen. Na dobu
jednoho roku je připraven speciální program Získej a udrž si práci. Některé
ženy pomáhají jako dobrovolnice v AS
a v denním stacionáři Santé.
Slavnostní otevření projektu se konalo ve středu
19. června v areálu
budovy v ulici Pod Svahem za účasti národního velitele Armády spásy,
primátora Zdeňka Osmanczyka, jeho náměstka a dalších hostů.

20. 6. – Důchodci relaxují světlem
Speciální světelnou místnost začali využívat v Domově seniorů
Luna v Havířově-Šumbarku.
„Umělé světlo v této místnosti má stejnou intenzitu jako sluneční záření.
Pobyt v tomto prostoru má příznivé účinky na psychiku seniorů, což je v
jejich věku velmi důležité a prospívá jim to. Pro obyvatele domova je
vhodná zejména
v období nepříznivého počasí, kdy je slunečního
svitu venku málo,“ řekla vedoucí domova Yvona Osmanczyková. „Já tady
chodím třeba ráno. Přečtu si noviny a s kamarádkami probereme, co jsme
prožily minulý den a co nás čeká. Působí to na nás velice dobře a vždy
odcházím plná energie,“ řekla jedna ze starších dam, které v místnosti
právě relaxovaly. K příjemným pocitům přispívají také přírodní motivy
výzdoby stěn.
22. 6. – Don Bosko slavilo
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Tanec, muzika, mažoretky, sport, dětské atrakce a soutěže,
zpěvačka Debbi s kapelou a dobrá zábava. To vše patřilo v sobotu
22. června k jubilejní slavnosti dvacet let střediska Don Boska
v Havířově.
„Program jsme začali připravovat již v lednu. Mám radost, že nám hodně
pomohli naši příznivci a mezi nimi i ti, kteří k nám před lety chodili do
různých kroužků. Snad bych uvedl jeden příklad za všechny. Hokejista AZ
Havířov Robin Pavlas tři roky navštěvoval kroužek florbalu. Dnes je tu se
svými spoluhráči a rozdávají radost autogramy a společným
fotografováním s mládeží a dětmi,“ uvedl ředitel střediska Jindřich Honěk.
Mezi hosty byla v doprovodu své vnučky Šárky
i devadesátiletá
Anna Tkáčová z Frýdku-Místku. „Je to úžasné, co se tu vybudovalo.
Program se mi líbí. Moc šikovné byly mažoretky. A je tu také kostel. Když
jsem bydlela v Havířově, z počátku jsem chodila do kostela svaté Markéty
v Bludovicích. Později na mše svaté do Don Boska v centru města,“
zavzpomínala čiperná důchodkyně. Mezi oblíbené sporty v Don Bosku patří
florbal. Potvrdil to i sobotní exhibiční zápas místního celku s prvoligovými
hokejisty. Velkému zájmu se těšilo, zejména u těch nejmladších, malování
na obličej. Čekalo se ve frontě. Nevšedním zážitkem byl koncert populární
zpěvačky Debbi s kapelou. Jubilejní slavnost zakončila bubenická show a
posezení v čajovně.

23. 6. – Teplotně rekordní týden
Týden od pondělí 17. do neděle 23. června byl nejteplejší za posledních 62
let. Po tři dny trvala tropická vedra. 18. +31 stupňů, 19. +30 a 20. +33
stupňů Celsia. V Karviné dokonce naměřili +34 stupňů Celsia. Teplotně byl
červen nadprůměrný.
24. 6. – Druhý sběrný dvůr
Nový sběrný dvůr na ploše 2 500 čtverečních metrů zahájil provoz
v pondělí
24. června v Jarošově ulici Šumbarku.
Kontejnery jsou připraveny pojmout nejen odpad z běžného chodu
domácnosti, ale také například elektrospotřebiče, pneumatiky nebo
stavební a nebezpečné odpady. Město by tak rádo zamezilo vzniku černých
skládek.
„Pokusů vybudovat sběrný dvůr bylo již několik, ať už je to Nad Terasou, v
ulici Nové nebo pod Bludovickým kopcem. Nakonec díky tomu, že jsme
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tento objekt odkoupili, můžeme lidem nabídnout další službu nejen z
hlediska ochrany životního prostředí, ale i z hlediska pořádku a čistoty
města,“ řekl primátor Zdeněk Osmanczyk při zahájení.

24. 6. – 61. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Pronájem místností objektu U Jeslí v Havířově-Šumbark družstvu
Handicap výrobní družstvo invalidů a ukončení nájmu nebytových
prostor s Městskou knihovnou Havířov dohodou.
24. 6. – 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 24. června v Kulturním domě Radost.
Výběr z projednávaných bodů:
 Poskytnutí daru města na odstraňování povodňových škod
 Vyúčtování hospodaření města, finanční vypořádání a závěrečný
účet města za rok 2012
 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská s polským jazykem
vyučovacím
 Zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov
na rok 2013 o 3 000 000 Kč na celkovou částku 6 000 000 Kč
 Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020
 Dopravní terminál, významná veřejná zakázka
 Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
 Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku
 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství
 Havířovská teplárenská společnost, změna ředitele. Schválen Bc.
Radim Hanzel.
24. 6. – Dar pro Ústecký kraj
Zastupitelé Havířova na svém jednání 24. června schválili finanční dar ve
výši sto tisíc korun na veřejnou sbírku k odstranění povodňových škod v
Ústeckém kraji. Návrh zastupitelky Milady Halíkové odeslat částku na účet
Povodně 2013 - Ústecký kraj zastupitelé bez výjimky odsouhlasili.
26. 6. – Systém včasné intervence
Vzrůstající závislost dětí a mládeže na omamných látkách, potřeba
vytvořit pobytové zařízení sloužící k léčení závislostí, přínos
nedávno vzniklé výslechové místnosti pro dětské oběti trestných
činů v Havířově, to byla nejdůležitější témata řídícího výboru
Systému včasné intervence, jehož zástupci se ve středu 26.
června sešli v Havířově.
Pozvání přijali zainteresovaní pracovníci z Karviné, Orlové a Českého
Těšína, měst, která společně s Havířovem k Systému včasné intervence
přistoupila. Na jednání pak byli také zástupci soudu, policie, okresního
státního zastupitelství
a probační a mediační služby. „Probrali jsme
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aktuální informace a poznatky systému, který by se měl v budoucnu
integrovat do Jednotného informačního systému práv dětí v České
republice, a ten by tady měl být nejpozději do roku 2015,“ řekl primátor
Osmanczyk.
Podle něj aktuální informace ukazují na fakt, že města tíží mimo jiné
vzrůstající závislost dětí a mladistvých na drogách a to, že věk uživatelů
rok od roku klesá. Potřeba zařízení, které by pomáhalo závislým vymanit
se z potřeby užívání drog, je velká. „Iniciovali jsme vznik pracovní skupiny
ze zástupců měst, která bude mít za cíl zaměřit se na problematiku
drogové závislosti a její následky včetně iniciace legislativních úprav
souvisejících zákonů,“ doplnil Osmanczyk. Chce také iniciovat vznik grantu
na podporu řešení uvedené problematiky a věří, že také ostatní města k
řešení přistoupí se vší vážností. Systém včasné intervence je technické
zabezpečení, díky kterému do něj napojené subjekty mohou rychleji
a
pružněji řešit problematiku dětí, které se setkávají s domácím násilím, a
také dětí, které samy páchají trestnou činnost. Na centrální server může
oznámení poslat policie, škola nebo také pověřená nestátní organizace.
Například
v Havířově podala do systému od ledna do letošního
května Policie České republiky 296 oznámení, městská policie 44 a
zástupci základních škol dalších 90 oznámení. Momentálně má město
Havířov v databázi cca 8 300 záznamů.
27. 6. – Promoce na Vysoké škole sociálně-správní
Promoce se konala ve čtvrtek 27. června v aule vysoké školy.
Promovalo 53 absolventů studijního oboru Veřejná ekonomika a
správa a 27 absolventů oboru Management v sociální sféře.
Z 80 absolventů 29 studovalo v prezenční a 51 v kombinované formě
studia.
V řádném (červnovém) termínu neuspělo 26 studentů.
Náhradní, resp. reprobační termín se uskuteční ve dnech 10. a 11 září
2013, kdy se mohou přihlásit jednak neúspěšní studenti, jednak ti, kteří se
z jakýchkoliv důvodů (neměli vykonány všechny zkoušky, neměli
dokončenou bakalářskou práci, nemohli z pracovních nebo osobních
důvodů) nepřihlásili na řádný termín. (Bylo jich celkem 25). „Na podzim
roku 2013 chceme opětovně předložit na MŠMT dvě žádosti o akreditaci.
Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa,
studijní obor Veřejná ekonomika a správa a bakalářský program Sociální
politika
a sociální práce, obor Sociální práce,“ uvedla mluvčí
havířovského magistrátu Eva Wojnarová.
27. 6. – Žulové sochy zdobí nemocniční zahradu
Zpříjemnit atmosféru a zkrášlit nemocniční park. Takové cíle
sleduje umístění dalších čtyř kamenných soch a dřevěné lavice v
prostorách areálu Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Slavnostní
akt se konal ve čtvrtek 27. června.
Letošní umělecká díla vznikla ve druhé polovině června na mezinárodním
sochařském sympoziu v Třinci. Autory kamenných soch jsou Marcin
Mielczarek z Polska (socha s názvem Vis plastica aneb Golemův sen), Peter
Pohanka ze Slovenska (Nekonkrétná konverzácia) a Václav Kyselka z Česka
(Adam a Eva). Materiálem k jejich zhotovení byly velmi tvrdé kameny,
bludné balvany dovezené z polského hnědouhelného povrchového dolu
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Bełchatówa. Čtvrtý účastník sympozia a zároveň kurátor Stanislav Zorman,
vyrobil dřevěnou lavici s příhodným názvem Lavice tří bratří, jako symbol
účasti sochařů ze tří států.
Ředitel nemocnice Petr Kovařík na čtvrteční vernisáži spolu s náměstkem
havířovského primátora Danielem Pawlasem, přestřihl symbolickou pásku
a krátce nastínil další postup při zvelebování nemocničního parku.
Výtvarníci pak představili své výtvory. „Pozvání na sympozium jsem s díky
přijal. Pracoval jsem čtrnáct dní od rána do večera včetně víkendů.
Z dnešního dne mám velmi dobrý pocit,“ uvedl brněnský autor dvou soch
pojmenovaných Adam a Eva. Nový ostrůvek klidu se stane po dokončení
místem, kde pacienti i návštěvníci si budou moci odpočinout, rozjímat a
načerpat nové duševní síly. Sympozium se konalo za podpory
Moravskoslezského kraje, město Havířov přispělo částkou 130 tisíc korun a
nechyběli ani sponzoři.

28. 6. – Vysvědčení je rozdáno, prázdniny začínají
Úsměvy, kytičky i neskrývané emoce. Tak vypadala nálada na
havířovské Základní škole Frýdecká, pro kterou byl pátek 28.
června svátečním dnem.
Už tradičně se společně sešly všechny třídy, aby si nejprve z úst ředitelky
Jiřiny Sivé vyslechly zhodnocení uplynulého školního roku. Úspěšným
žákům se dostalo veřejného ocenění i potlesku, loučily se páté i deváté
ročníky. „Snažíme se rozvíjet nadání jednotlivých dětí, které jsou úspěšné
v mnoha oblastech. A je tedy skvělé, že zde máme nejen výborné
sportovce, ale i matematiky, počítačové programátory či výtvarníky.
Prvních pětačtyřicet minut jsme opravdu tleskali právě těm
nejúspěšnějším,“ popsala ředitelka školy, která čítá 277 dětí. Teprve první
vysvědčení čekalo na Vojtěcha Kubíčka. „Na vysvědčení se těším hodně.
Budu mít samé jedničky. Chodím také do přípravky na hokej. Pak ještě
dělám gymnastiku a běh,“ prozradil šikovný chlapec, který byl oceněn jako
nejlepší žák třídy.
29. 6. – Řeka Lučina je opět čistější
Pneumatika, kočárek bez předních kol, nejrůznější hadry, plastové
obaly, igelity a spousta PET lahví. Takový byl výsledek sobotního
čištění koryta řeky Lučiny
a jejího okolí v Havířově. Letošní
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očista se konala v sobotu 29. června pod názvem Ukliďme to Fest
s podtitulkem Festival lásky k přírodě a pořádku.
Skupinka kolem čtyřiceti dobrovolníků, kterým není lhostejno, v jakém
stavu se řeka nachází, uklízela úsek od lyžařské sjezdovky až k mostu u
Mezidolí. „Jak lépe pěstovat vztah k životnímu prostředí, než že si jej
budeme sami udržovat. Jsme si vědomi toho, že mluvení nic nespraví, a
rozhodli jsme se opět zapojit tak, jak bylo vždy v Havířově zvykem. K tomu
jsme přidali i jiné neobvyklé činnosti. Příjemně mě překvapilo, že tolik lidí a
hlavně rodin s dětmi si našlo čas a přišlo podpořit dobrou věc,“ uvedl
vedoucí pobočky Arniky v Havířově Jan Nezhyba. Bylo zajímavé sledovat
přímo akrobatické počínání některých odvážlivců, jak se snažili dostat i k
těžko přístupným ostrůvkům nečistoty. Jedenáctiletému Patriku Matuškovi
se zase podařilo nedobrovolně ponořit se do řeky. „Uklouznul jsem, ale
nebylo to nic hrozného. V Lučině jsem se vykoupal, a to zcela dobrovolně,
i na první vánoční svátek. Jsem dost otužilý,“ pochlubil se klučina.
Tentokrát toho smetí bylo ve vodě o něco méně, než bývá zvykem. „Snad
je to důsledek nepříznivého deštivého počasí a mála slunečných dnů.
Možná právě to odradilo řadu těch návštěvníků řeky, kteří z ní dělají
odpadkový koš,“ shodli se na závěr příznivci kvalitního životního prostředí.
Po skončení úklidu byl pro jeho účastníky připraven v prostorách
zrekonstruované Dřevjanky na Selské doprovodný program. Různé soutěže
a hry pro děti, občerstvení
i s vegetariánskou
alternativou a také zajímavé povídání o vodě a člověku. Posezení pod
širým nebem zpříjemnila country hudba v podání čtyř spřátelených
muzikantů.

30. 6. – Maximální a minimální teplota vzduchu v červnu
Nejvyšší naměřená teplota: 20. června +33 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 30. června +7 stupňů Celsia.
ČERVENEC
3. 7. – Vzpomínka na Dukelskou tragédii
Bývalí pracovníci Dolu Dukla každoročně vzpomínají na tragédii z
roku 1961
a na kamarády, kteří se nedožili dnešních dnů.
V současné době probíhá rekonstrukce areálu bývalého dolu na
průmyslovou zónu a památník je přemístěn do depozitáře. Proto pamětníci,
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členové havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a
Klubu důchodců Dolu Dukla, letošní vzpomínku přemístili do stálé expozice
Historie psaná uhlím ve Společenském domě na Dlouhé třídě. Ve středu 3.
července se v 17 hodin sešlo 12 pamětníků a přátel u tabla věnovanému
smutné události na Dukle a položili tam smuteční kytice. Také zhlédli DVD
o tragédii zpracované dokumentaristou Klubu L. Bardoněm.
7. 7. – Promenádní koncerty pod širým nebem
Dechová kapela Hasičanka z Horní Suché zahájila první
červencovou neděli v parčíku za Kulturním domem Radost tradiční
letní havířovské promenádní koncerty.
V úvodu dvouhodinové šňůry zazněla polka Karla Polety Neplač a netrucuj.
Pak si početné publikum, většinou senioři, vychutnávalo valčíky, tanga,
polky, různé lidovky a řadu jiných nestárnoucích melodií, jako například
Kapelo hraj veselo, Krásný sen, Andulko má milá nebo Hospůdko malá.
„Jsme v Havířově na návštěvě. Při procházce jsme zaslechli dechovku. Jsou
to pěkné písničky. Připomínají nám naše mládí. Pod širým nebem za
pěkného letního počasí má dechová hudba své neobyčejné kouzlo,“
s trochou nostalgie si pochvalovali manželé Kučerovi. Vedoucím kapely
Hasičanka je František Smugala. Letošní cyklus tvoří osm koncertů, z toho
čtyři v červenci. Vystoupí celkem sedm kapel.

11. 7. – Onkologické kluby se setkaly v Havířově
Do Centra volnočasových aktivit v Horymírově ulici v Havířově si
přišly ve čtvrtek 11. července vyměnit zkušenosti ženy ze sedmi
onkologických organizací severní Moravy.
Pozvání na 3. ročník Regionálního setkání onkologických klubů přijali
zástupci z Bohumína, Frýdku-Místku, Karviné, Krnova, Ostravy, Třince a
Havířova. „Po úspěšných setkáních v Ostravě a Karviné jsme si letos
organizaci vzali na starost my. Stačí se podívat na sál a vidíme, že je
zájem mezi ženami velký. Například zajímavým problémem je dotační
politika. Rovněž rozvoj aktivit členek našich klubů. Samozřejmě jsou velmi
cenné informace, které nám může poskytnout paní ředitelka z pražské
Aliance žen Eva Knappová. Myslím si, že naši hosté byli spokojeni i
s kulturním programem,“ přiblížila havířovské setkání místopředsedkyně
pořádající organizace INNA Havířov Marta Mokrošová. O hezký kulturní
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zážitek se postaraly Havířovské babky a o krátkou vtipnou scénku členky
Datyňského amatérského divadla.

14. 7. – Pohádky pod širým nebem: Divadlo Smíšek
Smích, rozveselené dětské tváře, aktivní publikum. Tak vypadalo
v neděli odpoledne přírodní hlediště pod širým nebem za
Kulturním domem Radost.
Představením ostravského Divadla Smíšek pokračoval v Havířově cyklus
osmi prázdninových pohádek. Stejně jako minulý týden i tentokrát byl
zájem velký. Pirátská pohádka přilákala kolem dvou set diváků od těch
nejmenších až po babičky a dědečky. Ani počasí nezklamalo. Spokojená
byla i Simona Bláhová. „Jsem tu s dětmi poprvé. Smíšek byl výborný.
Rovněž prostředí je hezké. Chce to jen dobré počasí. Přijdeme také na
další pohádku,“ pochvalovala maminka s dítětem. A jaký byl pohled
divadelníků? „Hrajeme na severu Moravy už deset let. Do Havířova
jezdíme rádi, je tu skvělé publikum. Největší radost nám dělá, když vidíme,
že se děti dobře baví,“ uvedla herečka Boháčová za Divadlo Smíšek.

17. 7. – Unikátní výstava o divadelním nábytku
Architekt Radim Ulmann – Nábytek pro historická divadla a výběr
z díla je název výstavy v Galerii Kulturního domu Radost.
Autora představil designér Josef Barták z Ostravy. „Výstava přibližuje
historická divadla v Praze, Ostravě, Opavě, Mostě, Karlových Varech,
Pardubicích, Znojmu a na mnoha dalších místech celé České republiky,“
uvedl při slavnostním zahájení ve středu 17. července fundovaný znalec
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jeho osoby a celoživotního díla. Návštěvníci na dvaadvaceti exponátech
s textovým a obrazovým zpravodajstvím naleznou základní informace o
návrzích sedacího nábytku pro divadla od klasicistních až po
modernistická. Nechybí ani ukázka několika sedadel přímo ve výstavní síni.
Na současné domácí divadelní scéně je Ulmann například autorem zařízení
interiéru ostravského Divadla Jiřího Myrona nebo Klimešova divadla
v Mostě. Světovou novinkou je jeho řešení koncertního prostoru
Ledeburské zahrady pod Pražským hradem s duralovými židlemi na
centrální noze. Čtyřiaosmdesátiletý Radim Ulmann žije a tvoří
v Klimkovicích.
Mezi
hosty
vernisáže
byl
náměstek
hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň.
O kulturní zážitek se postaral
akordeonista Michal Kováčik.

17. 7. – 62. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Dopravní terminál Havířov – Rada pověřila advokátní kancelář Havel,
Holásek & Partners s.r.o se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1,
realizací zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní terminál
Havířov“ na základě mandátní smlouvy
Na programu byla celá řada dalších organizačních záležitostí týkajících se
života města.
17. 7. – Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Šumbark
Vítězem výběrového řízení pro provedení rekonstrukce šumbarského
náměstí se stalo sdružení EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní tř. 10 Praha
1, o.z. Morava, závod Ostrava, Vratimovská, Ostrava - Kunčičky, účastník
sdružení STASEKO PLUS s.r.o. se sídlem Kytlická 780, Praha 9, provozovna
Český Těšín
s nabídkovou cenou 44 188 596,62 Kč bez DPH,
(53 468 201,91 Kč vč. DPH)
18. 7. – Tisková zpráva: Situace v OS Slavia Havířov
Předložit komplexní zprávu o vývoji v občanském sdružení Slavia
Havířov za uplynulé desetiletí má na srpnové schůzi rady města
náměstek havířovského primátora Daniel Pawlas.
Vedení města tak reaguje na informace, které zazněly jednak na
červnovém zastupitelstvu a také na červencovém setkání představitelů
havířovské radnice se současným vedením občanského sdružení. Vyšlo
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například najevo, že od roku 2002 ve Slavii neproběhla jediná valná
hromada, nepracovala ani dosud není ustanovena dozorčí rada. „Tady
selhávají běžné kontrolní mechanismy a některé další skutečnosti, které
jsme vyslechli, jsou doslova zarážející. Okamžitě jsme současné vedení
občanského sdružení Slavie vyzvali, aby začalo konat a své interní
problémy jeho funkcionáři co nejdříve vyřešili,“ říká primátor Zdeněk
Osmanczyk. Podle něj je pro město prioritou, aby všechny sportovní oddíly
ve Slavii řádně fungovaly, především ty pro děti a mládež. „Nechceme,
aby se léta neřešené problémy promítly do jejich práce a činnosti,“
zdůrazňuje. Město poskytuje občanskému sdružení Slavia Havířov
každoročně dotace na chod jednotlivých oddílů a nakládání s těmito
veřejnými prostředky striktně kontroluje. „Pravidelně sledujeme, zda
příjemci dotací neporušují rozpočtovou kázeň, nejinak je tomu ve Slavii,“
řekl vedoucí oddělení kontroly havířovského magistrátu Petr Sikora.
Kontrola z magistrátu například zjistila nesrovnalost při nakládání s
veřejnými prostředky v občanském sdružení Slavia Havířov za rok 2011 a
sdružení muselo část dotace ve výši cca 300 tisíc korun vrátit. V letošním
roce získalo sdružení dotaci ve výši 1,1 milionu korun, především na
úhradu pronájmů sportovišť. Podle současného předsedy občanského
sdružení Slavia Havířov Martina Křibíka má sdružení 16 oddílů, ve kterých
je registrovaných
1 486 členů.
20. 7. – Černá kronika: recidivista skončil ve vazební věznici
Policisté zadrželi 20 letého mladíka, kterému prokázali celkem
12 případů vloupání. Pod rouškou tmy obcházel rodinné domy
v městské části Prostřední Suchá.
Po přelezení nebo rozpletení plotů se zaměřil na kůlny, hospodářské
budovy či sklepy. Nepohrdl věcmi, které měli majitelé uložené na pozemku.
„Od začátku měsíce června takto navštívil jedenáct cizích pozemků. V jeho
rukou skončily set-top boxy, prodlužovací kabely, dvoukolový vozík, různé
ruční i elektrické nářadí, železný materiál, měděný osmilitrový kotel,
měděné trubky, jízdní kola a další věci. V jednom případě v chodbě domu
odcizil volně odložený batoh s osobními věcmi poškozeného. Prozatím je
celková škoda vyčíslena na 70 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Zlatuše
Viačková. Pachatel je zkušeným recidivistou a byl umístěn do vazební
věznice.
23. 7. – Tisková zpráva: Bezpečnost ve městě
Bezpečnost ve městě, některé problémy soužití obyvatel s
romskou populací, nejčastější příčiny špatné sociální situace
obyvatel města.
To byla nosná témata pracovního setkání vedení Havířova s novým
krajským policejním ředitelem v Ostravě Tomášem Kuželem. K setkání v
úterý
23. července dal podnět primátor Zdeněk Osmanczyk a
pozval také vedoucí dvou policejních oddělení v Havířově Petra Čížka a
Daniela Pilára. „Diskutovali jsme rovněž o situaci v Policii České republiky,
nepřehlédli jsme téma možného navýšení počtu policistů, které se
připravuje, a také připravovaných akcí extremistů v regionu,“ uvedl
primátor. Obě strany se shodly na skutečnosti, že je nutné s ještě větší
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razancí iniciovat řešení zmíněných problémů v Poslanecké sněmovně a v
samotné vládě.
24. 7. – Klauni rozdávali dětem v nemocnici radost a veselí
Veselí, smích, úsměv a humor. To všechno přinesli ve středu 24.
července odpoledne zdravotní klauni do pokojů lůžkové části
dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově.
„Smíme dál?“ Tak začala návštěva dvojice klaunů s typickým červeným
nosem, na sebe poutajícím kostýmem, kloboukem a přitažlivým dámským
účesem,
u dětských pacientů. David Ševčík alias doktor Vemeno a
Sylvie Krupanská jako sestra Živa Nouzová, obcházeli dětské pokoje, které
se jim pokaždé otevřely. „Jsem tu se svou tři a půlletou dcerou. Příchod
klaunů byl příjemným zpestřením. Je to hezký a milý zážitek. Nejen
Nikolka, ale i já jsem se s chutí zasmála,“ pochvalovala si Petra Radová.
„Líbily se mi šaty a bublinky,“ ještě dodala holčička. Rovněž sedmiletá
Vanessa byla spokojená. „Je dobře, že se v nemocnici taková akce
pravidelně koná. Klauni děti nejen obveselí, ale
i překvapí. Jsou
velice akční,“ řekla Monika Igariová. Klauni svou návštěvou naplnili heslo:
Humor pro děti v nemocnicích, protože smích pomáhá. Třiaosmdesát
klaunů navštěvuje pravidelně po republice sedm domovů seniorů
a
šedesát pět nemocnic. Patří k nim i havířovská, kam docházejí od roku
2009 zpravidla každou středu. Organizátorem je občanské sdružení
Zdravotní klaun, založené v roce 2001.

27. 7. – Trabanty na náměstí Republiky
Téměř třicet starých automobilů značky Trabant představil
v sobotu 27. července dopoledne na náměstí Republiky v Havířově
Veterán Trabant klub z Bohumína. Kdysi populární dvoutakt se vyráběl
ve východním Německu od roku 1958 až do roku 1991 v automobilce
Sachsenring v saském městě Zwickau. Karoserie byla z plastu. Spanilá
jízda veteránů do Havířova odstartovala v Řece, kde se od pátku koná
třídenní setkání příznivců historických vozidel, Slezský sraz dvoutaktů.

99

28. 7. – Padaly teplotní rekordy
Teploty ve stínu se vyšplhaly až na enormních 35 stupňů Celsia.
.

31. 7. – 63. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 ruší
zadávací řízení Veřejná zakázka na telekomunikační služby s
využitím pevné sítě pro statutární město Havířov, neboť po
posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna
31. 7. – Maximální a minimální teplota vzduchu v červenci
Nejvyšší naměřená teplota: 28. a 29. července +35 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 1. července +7 stupňů Celsia.
SRPEN
1. 8. – Za neoznačeného psa budou pokuty
Přechodné roční období pro označení psů čipem, které stanoví
obecně závazná vyhláška, je už minulostí. Od prvního srpnového
dne mohou strážníci městské policie pokutovat majitele psů, kteří
nejsou označeni.
„Avizovali jsme tuto skutečnost dost dlouho. Od letošního dubna jsme v
ulicích města dělali preventivní kontroly a s lidmi o nutnosti čipování
mluvili. Není důvod k další toleranci,“ míní ředitel Městské policie Bohuslav
Muras. Při zjištění, že pes není označen čipem ani tetováním, hrozí jeho
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majiteli až tisícikorunová pokuta na místě, v případě správního řízení až
padesát tisíc korun za nedodržování obecně závazné vyhlášky. Strážníci
psy kontrolují jednoduše čtečkami, kterých mají k dispozici sedm. Čtyři
větší pro mobilní hlídky a tři malé pro pěší hlídky byly pořízeny z Fondu
bezpečnosti za 45 tisíc korun.
2. 8. – Boj o záchranu výpravní haly havířovského vlakového
nádraží
Modernizace ano, demolice ne. Tak by se dal stručně
charakterizovat požadavek mladých architektů z občanského
sdružení Důl architektury pro záchranu odbavovací haly
havířovského vlakového nádraží.
Nádraží se budovalo v letech 1964 až 1969 podle návrhu architekta Josefa
Hrejsemnou v bruselském stylu. Odbavovací halu čeká ještě letos
demolice. Přitom v roce 2008 názor Českých drah byl jiný. „Výpravní
budova nádraží v Havířově byla zařazena do programu Českých drah Živá
nádraží. Odborná komise již vybrala vítěznou firmu, která by měla nádraží
revitalizovat, v tuto chvíli se dojednávají podmínky smlouvy. Jakmile bude
vše oficiálně uzavřeno, bude také možné na základě předložené
projektové dokumentace upřesnit, v jakém rozsahu a kdy přesně bude
nádraží revitalizováno. Nepůjde ale o totální přestavbu. Ráz objektu
zůstane zachován, služby pro cestující i kultura prostředí se výrazně
zkvalitní,“ uvedl tehdy manažer komunikace Českých drah Radek Joklík.
Svůj nesouhlas s bouráním nádražní haly vyjádřili v pátek 2. srpna
odpoledne na náměstí Republiky spolu s dalšími aktivisty a příznivci
zachování jeho původního vzhledu členové OS Důl architektury.

4. 8. – Pohádka a promenádní koncert pod širým nebem
Divadlo Smíšek z Ostravy a Vojkovická dechová kapela vystoupily
v neděli
4. srpna odpoledne v parčíku za Kulturním domem Radost.
Populární Smíšek byl velkým lákadlem. Děti si vychutnávaly Trpasličí
pohádku. Dechovka se představila publiku především duchovní hudbou.
Patnáctičlenná kapela je složená z amatérských hudebníků, především
členů církve Adventistů Sedmého Dne pod vedením kapelníka Miloše
Bijoka.
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7. 8. – Vlastníci bytů jednali s vedením města
O společné bytové politice ve městě, o stavu bytového fondu,
záměrech jeho revitalizace a o zkušenostech při přidělování
jednotlivých bytů diskutovali ve středu 7. srpna na úřadu města
představitelé vlastníků bytů.
Setkání inicioval primátor Zdeněk Osmanczyk a kromě vedení Havířova na
ně pozval zástupce RPG, společnosti Městská realitní agentura a nechyběli
ani představitelé Stavebního bytového družstva a bytového družstva
Centrum.
Přítomní vyjádřili své názory na nová ustanovení Občanského zákoníku
týkající se bydlení, hovořilo se mimo jiné o způsobu měření a také
následném vyúčtování dodávek tepla v bytech nebo o majetkovém
vypořádání přístupových chodníků
k obytným domům. „Problémů v
oblasti bytové politiky je opravdu hodně. Všichni jsme se shodli třeba na
faktu, že současná legislativa nedovoluje vlastníkům bytů chránit jejich
zájmy například v případě narušování občanského soužití nájemníky,“ řekl
po jednání primátor Osmanczyk. Dále vyplynulo, že často dochází také ke
zneužití pronajatých bytů v tom smyslu, že je nájemník dá
k
dispozici třetí osobě, a tak dochází v některých místech ke kumulaci
nepřizpůsobivých. Setkání vlastníků bytového fondu budou pokračovat.
Město vlastní cca 7,7 tisíc bytů, největším držitelem bytů je společnost
RPG, která jich má k dispozici kolem 13 tisíc a družstevních bytů je kolem
deseti tisíc.
10. 8. – Vražda nevinných lidí v Životicích je varováním i pro
budoucnost
Šestatřicet mrtvých - osmadvacet Poláků a osm Čechů.
Nejmladšímu nebylo ještě sedmnáct let. Taková byla bilance
zločinu gestapáckého komanda v Životicích 6. srpna 1944.
K uctění památky zastřelených mužů z Životic, Dolní a Horní Suché a
Dolního Těrlicka se v sobotu 10. srpna při příležitosti 69. výročí této
smutné události konalo u Památníku životické tragédie v HavířověŽivoticích pietní shromáždění. Představitelé města Havířova, okolních obcí
a měst, celá řada významných osobností veřejného, kulturního a
politického života, diplomaté, pozůstalí a další hosté položili věnce a kytice
k hrobu obětí. „Ve škole nás učili, že národy, které ztrácejí paměť, ztrácejí
život. Evangelický farář Karol Kulisz, dlouholetý pastor v Komorní Lhotce,
jenž v roce 1940 zahynul mučednickou smrtí v koncentračním táboře
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Buchenwald, již v roce 1933 varoval ve svých kázáních před nebezpečím
rodícího se nacismu. Tehdy jeho slovům málokdo rozuměl. Když budeme
pamatovat na svou historii, možná budeme o něco schopnější rozlišovat,
které ideologie v našem dnešním světě vedou ke zkáze a smrti, a které
naopak slouží dobru a životu,“ uvedl evangelický pastor Janusz Kożusznik.
Hlavní aktér této obludné akce, nechvalně proslulý šéf těšínského gestapa
Quido Magwitz, který po válce žil v Německu, za spáchané zločiny nikdy
nebyl potrestán.

12. 8. – Silniční kontrola
Policisté z městské části Šumbark se v sobotu a neděli 10. a 11.
srpna zaměřili na cyklisty a při silniční kontrole také ručním
radarem měřili rychlost automobilů. Stanoviště měli na
Petřvaldské ulici.
Zatímco cyklisté prošli s čistým štítem, řidiči měli potíže s rychlostí. „Při
kontrole cyklistů a jejich jízdních kol nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Nikdo nebyl ani pod vlivem alkoholu. Dvě řidičky motorových vozidel však
překročily povolenou padesátku, za což dostaly pokutu a přijdou také
o dva body. Další kontrolní akce se budou opakovat v rámci výkonu služby
šumbarských hlídek," informoval policejní mluvčí Jaroslav Kus.
14. 8. – Rvačka Romů na sídlišti Zadky
Na sídlišti v Havířově-Šumbarku 14. srpna měla policie plné ruce
práce. Všechny motohlídky se musely v odpoledních hodinách
vydat zpacifikovat rvačku mezi romskými obyvateli sídliště.
Zatčení dvojice opilých mužů, kteří se do sebe pustili pěstmi, totiž bránily
jejich rodiny. Když se povedlo oba muže dostat do auta a vyrazit s nimi na
služebnu, rodina se snažila sehnat taxi, aby mohla za nimi. Nakonec
museli policisté bránit vstup na jejich služebnu. Nájemníci se prý této
rodiny bojí.
18. 8. – Promenádní koncerty: Dechový orchestr Ostrava
Profesionalita, pestrý repertoár, vynikající sólisté. Tak by se dalo
uvést premiérové vystoupení Dechového orchestru Ostrava v
neděli
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18. srpna na promenádním koncertě za Kulturním domem Radost.
Pod taktovkou dirigenta Jiřího Grussmanna se představil skladbami vážné
hudby, operetní, muzikálové, populární a také sakrální jako Ave Maria,
Mexický tanec, James Bond, Kabaret, Yesterday, Pojďte si hrát či Škoda
lásky. Posluchači oceňovali zejména profesionalitu a pestrobarevný
program Ostraváků. „Jsou to výborní muzikanti s bezvadnou zpěvačkou. Je
tu pod stromy moc příjemné posezení, zvláště když i počasí nám letos
přeje. Musíme pochválit i konferenciéra, který byl bezprostřední,“
hodnotily Marie Potužáková a Jana Chrapková, dlouholeté návštěvnice
koncertů pod širým nebem. Není bez zajímavosti, že mnohé tváře
z ostravské kapely jsou místnímu publiku dobře známé. Bylo je ještě před
rokem vidět v oblíbené havířovské dechovce Azeťanka, která má letos
snad jen přestávku a lze jen doufat, že nezanikne.

20. 8. – Přenos vystoupení Robbieho Williamse
V úterý večer 20. srpna se uskutečnil v kině Centrum přímý
přenos
z předposlední zastávky britského
zpěváka Robbieho Williamse na turné po evropských stadionech.
Nevšední show byla přenášena v HD rozlišení a prostorovém zvuku z
estonského Tallinu. Nadupaný playlist nabídl Robbieho aktuální hity, i
největší pecky jeho sólové kariéry a také skladby z dob jeho spolupráce se
skupinou Take That. Robbie Williams je jedním z nejúspěšnějších zpěváků
v historii Anglie.
21. 8. – 64. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti, ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
 Ukončení přidělování bytů z pořadníku na obecní byty a zastavení
vyhlašování záměrů pronájmu obecních bytů mimo pořadník na
základě veřejné soutěže
 Provozování vodovodu v areálu bývalého Dolu Dukla
 Nařízení vymezující oblasti města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla
za sjednanou cenu
 Schválení Kroniky města Havířova za rok 2012
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut v Havířově
Odstoupení od realizace projektu 1. Metropolitní síť města Havířova
EXPO REAL 2013 – schválení účasti města, uzavření Smlouvy
poskytnutí služeb na veletrhu s MS krajem, zahraniční pracovní cesta

21. 8. – Zahájení rekonstrukce náměstí TGM
Slavnostním odhalením velkoplošné fotografie s budoucí podobou
a představením detailů byla ve středu 21. srpna zahájena celková
rekonstrukce náměstí TGM
v městské části Šumbark.
Město nechává celou plochu opravit nákladem více než 50 milionů korun.
Hotovo by mělo být příští rok v květnu. „Šumbark je vhodná lokalita pro
bydlení a my uděláme všechny potřebné kroky k tomu, aby se tady lidem
bydlelo dobře," řekl primátor města Zdeněk Osmanczyk. Zástupce
stavební firmy slíbil, že u této stavby nebudou žádné vícepráce, které by ji
prodražily. Zahájení stavby sledovali i místní obyvatelé, kteří mají k osudu
náměstí rozporuplné názory. Projekt se jim vesměs líbí, bojí se však, že ho
vandalové zničí.
„Stavba zahrnuje rekonstrukci všech inženýrských sítí a veřejného
osvětlení, rozšíření kapacity parkovacích míst ze současných 54 na 87,
rekonstrukci místních komunikací i chodníků pro pěší, výstavbu nové
cyklostezky, veřejného WC, vytvoření dvou nových autobusových zálivů a
instalaci městského mobiliáře - laviček, odpadkových košů, stojanů na
kola. Chybět nebude výsadba nové zeleně tak, aby došlo k celkovému
zlepšení vzhledu náměstí," uvedla ke stavbě mluvčí havířovského
magistrátu Eva Wojnarová.

24. 8. – Tisková zpráva: Splašková kanalizace jde do finále
Historicky největší investiční akce Havířova, která znamená pro
obyvatele
v okrajových částech města zkvalitnění
bydlení, jde do finále. Město se blíží
k závěru v Dolní a
Prostřední Suché, v Bludovicích a v části Dolní Datyně.
Z celkové délky splaškové kanalizace v Prostřední Suché 6,3 kilometrů je
dosud realizováno 5,9 kilometrů hlavních kanalizačních stok a více než
kilometr kanalizačních přípojek. V části Bludovice stavbaři zrealizovali
téměř 5 kilometrů kanalizace z plánovaných 6,22 kilometrů. V Dolních
Datyních mají postaveno 10,45 kilometrů kanalizačních stok z plánované
délky 10,89 kilometrů. Nejdelší kanalizace se staví v Dolní Suché. Z
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celkové délky 12,49 kilometrů stavbaři zrealizovali 12 kilometrů.
Komunikace dotčené výstavbou kanalizace dostávají postupně nový
asfaltový povrch. Na novou kanalizaci se napojují první uživatelé. Celkem
by do letošního podzimu mělo vzniknout kolem tisíce kanalizačních
přípojek. K jejich realizaci poskytuje havířovský magistrát bezúročné
půjčky, které mohou lidé využít k nákupu materiálu souvisejícího s
výstavbou přípojky ke kanalizaci. „Zatím o půjčku požádalo čtyřiadvacet
žadatelů,“ říká Pavlína Demčáková z havířovského magistrátu, která
žádosti o půjčky administruje. Celkový objem peněz dosavadních žadatelů
je 1,137 milionu korun. Lidé si mohou požádat o dvacet, padesát a více
tisíc korun s dobou splatnosti od roku a půl do pěti let. Provozovatelem
nové kanalizace budou Technické služby města Havířova, které také
přijímají žádosti obyvatel o možnost se k ní připojit. „Lidé teď začínají více
se smlouvami chodit, i když největší nápor teprve očekáváme,“ uvedla
Šárka Pětvaldská.
25. 8. – Sourozenci Ulrychovi podpořili obnovu kostelních varhan
Hudbou, zpěvem, božím slovem i přátelským posezením ožila
v pátek 23. srpna
a neděli 25. srpna evangelická farnost
v Havířově-Bludovicích. Koncert sourozenců Ulrychových se
skupinou Javory a Bartolomějské slavnosti byly silným diváckým
magnetem.
„Páteční vystoupení sourozenců Ulrychových bylo výborné. Zpívali řadu
nových, moc krásných písniček. Zajímavý, poučný a také vtipný byl slovní
doprovod Petra Ulrycha. Sestavení celého koncertu nemělo chyb. Nedělní
odpolední posezení v zahradě farnosti s vystoupením folklorní skupiny
Havířovské babky a humorná scénka Datyňského amatérského divadla si
zaslouží ocenění,“ vyjádřila své uznání havířovská folkloristka Marta
Gelnarová. Spokojen byl i duchovní správce evangelické farnosti Vladislav
Volný. „Atmosféra na pátečním koncertu byla vynikající. Jako organizátoři
jsme byli velmi potěšeni zájmem havířovské veřejnosti, neboť se v
Městském informačním centru prodal rekordní počet vstupenek. Výtěžek
je věnován na rekonstrukci kostelních varhan, jejichž generální oprava
začne v úterý, a královský hudební nástroj opět zazní ve své plné síle v
červnu příštího roku,“ přiblížil hlavní organizátor a duše kulturního
dění. Oprava varhan bude stát kolem 1,4 milionu korun.
Nedělní Bartolomějské slavnosti začaly ranní bohoslužbou obohacenou
vystoupením smíšeného pěveckého sboru PZKO ze Stonavy, kázáním
emeritního biskupa Vladislava Volného a vernisáží výstavy Anny
Przeczkové. Odpoledne pokračovaly posezením v zahradě farnosti.
Nechybělo ani občerstvení.
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30. 8. – Hokejisté AZ Havířov předvedli nové dresy
Na náměstí Republiky se v pátek 30. srpna odpoledne setkali hokejoví
fanoušci s hráči a funkcionáři AZ Havířov. Čerství prvoligoví hokejisté
představili veřejnosti své nové dresy. Program obohatilo vystoupení
taneční skupiny Limit DC a havířovského Judo clubu.

31. 8. – Fotografie klientů azylových zařízení
Ve foyeru kina Centrum v Havířově se konala unikátní výstava
fotografií žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří žijí v azylových
zařízeních České republiky.
Autoři snímků dostali fotoaparát a úkol hledat odpověď na otázku: Kdo
jsme? Pravidla zadání neumožňovala z legálních důvodů záběry tváří
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autorů, ani jejich kolegů. Výsledkem jsou fotografické obrazy, které
zasahují diváka hloubkou příběhu, někdy drsným, jindy poetickým
pohledem na vztah jedince a společnosti. Z celkového počtu 1017
fotografií odborná porota vybrala nejzdařilejší snímky, ze kterých byl na
závěr roku 2011 sestaven kalendář a kolekce určená k prezentaci.
Organizátorem soutěže byla Správa uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra. Ke zhlédnutí byla necelá třicítka velmi různorodých barevných i
černobílých snímků.
31. 8. – Slezské dožínky ovládl folklor
Vynikající tanec, muzika, nádherné kroje a výborná slezská
kuchyně. Taková byla nabídka Slezských dožínek v prostorách
Domu PZKO v Havířově-Bludovicích.
Početnému publiku se představily folklorní taneční soubory s kapelami,
místní Błędowice a Małe Bartusie z polského Zakopaného. Oba předvedly
tance plné temperamentu, mladického elánu a doprovázené sluchu
lahodícími melodiemi. „Přišla jsem i s dětmi, aby poznaly tradice našeho
města. Bludovické dožínky jsou pokaždé kouzelné. Program je výborný.
Překrásné kroje pořádně roztleskaly diváky. Ani počáteční déšť nenarušil
příjemnou atmosféru, která tu pokaždé vládne,“ chválila herečka a
trojnásobná maminka Jolanta Balon. Svou spokojenost dala najevo také
vedoucí třicetičlenného souboru Małe Bartusie. „Nejsme tu poprvé.
Publikum, organizace i prostředí je bezvadné. Odcházíme z Havířova
s těmi nejlepšími vzpomínkami. Rádi se tu budeme vracet,“ krátce
poznamenala Katarzyna Chowaniec – Trebunia. Vůdčí osobností dožínek
podle starých zvyklostí je hospodář s manželkou. Tentokrát to byli manželé
Kołodziejovi. Stejně jako v minulém roce i letos navštívila dožínky
vicekonzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Maria
Kovacs. Dožínkové slavnosti v Bludovicích se konají od roku 1969.

31. 8. – Stolní tenis: extraliga 1. kolo
SKST Charvát Baník Havířov – STEN marketing HB Ostrov 1:4. Hrálo se
v sobotu 31. srpna v Havířově. Sezona 2013/2014.
31. 8. – Maximální a minimální teplota vzduchu v srpnu
Nejvyšší naměřená teplota: 8. srpna +37 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 14. srpna +7 stupňů Celsia.
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ZÁŘÍ
1. 9. – Stolní tenis: extraliga 2. kolo
TJ Sokol 2 Hradec Králové Imeda – SKST Charvát Baník Havířov 1:4. Hrálo
se v neděli 1. září v Hradci Králové. Sezona 2013/2014.
1. 9. – Těrlický okruh
O víkendu 31. srpna a 1. září se konal jubilejní 30. ročník
Havířovského Zlatého kahance. Poprvé v jeho novodobé historii
během závodního víkendu pršelo.
To samozřejmě ovlivnilo jednotlivé jízdy, ale rozhodně ne jejich atraktivitu,
protože fanoušci, kteří i přes nepřízeň počasí na okruh zavítali, viděli
mistrovství jezdců na dvou kolech také na vodě.
V sobotu 31. srpna proběhly tréninkové jízdy, kterými se jezdci
jednotlivých kubatur kvalifikovali do nedělního závodu. Ani boj o pozice na
startu nebyl ušetřen změnou podmínek na trati, takže jezdci museli hledat
nejen to správné nastavení pro suchou trať, ale vyzkoušeli si také jízdu na
mokrém povrchu.
Supermono + Supertwin + 400 SS
Start prvního závodu v rámci Mistrovství České republiky tříd Supermono,
Supertwin a 400 SS byl odložen o přibližně dvě hodiny, protože počasí
stále hrozilo intenzivním deštěm. Nakonec byl závod odstartován v půl
jedenácté
a jezdci měli před sebou osm kol. Vítězem kategorie
Supermono se stal Daniel Zörnweg, kategorii Supertwin vyhrál Paul
Shoesmith a 400 SS Michal Šlezar.

Supertwin
1. - Paul Shoesmith - Kawasaki 650 – 4 kola za 11:16,548
2. - Michal Dokoupil - Kawasaki ER6 - 11:19,949 - +3,301
3. - Franc Petricola - Suzuki SV650 - 11:42,040 - +25,392
Supermono
1. - Daniel Zörnweg - MZ – 4 kola za 11:38,356
2. - Vítězslav Hatan - Bimita BB1 - 11:50,393 - +12,037
3. - Pavel Navrátil - KTM - 12:18,191 - +39,835
400 SS
1. - Michal Šlezar - Kawasaki – 4 kola za 12:00,021
2. - Petr Kunz - Kawasaki ZXR 400 - 12:04,679 - +4,658
3. - David Hanzalík - Kawasaki ZXR 400 - 12:13,648 - +13,627
Klasik 175 + 250 + 350ccm
Dalším závodem na okruhu v Těrlicku bylo klání klasiků v kubaturách 175
+ 250 + 350ccm. Tento závod byl vypsán na šest kol. Vítězi jednotlivých
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tříd se stali
v pořadí Miloš Thér, Martin Slanec a Josef Juřík. V
Těrlicku už nepršelo, ale dráha byla stále mokrá, takže i tento závod byl
vypsán jako mokrý. Nejtěsnější rozdíl byl k vidění ve třídě 350 ccm,
protože tam na vítězství ztratil druhý
v pořadí Vítězslav Hatan
jen půl sekundy. V třídě 175 ccm byla bitva o první místo také hodně
vyrovnaná, když první dva jezdce dělilo v cíli 0,634 sekundy.
Klasik 175ccm
1. - Miloš Thér - ČZ125 – 6 kol za 21:28,410
2. - Jiří Obtulowicz - ČZ125 - 21:29,044 - +0,634
3. - Ingo Grämer - MZ RE - 22:07,044 - +38,634
Klasik 250ccm
1. - Martin Slanec - Yamaha – 6 kol za 19:53,750
2. - Václav Slanec - Yamaha - 20:09,807 - +16,057
3. - Milan Bango - Yamaha - 20:15,685 - +21,935
Klasik 350ccm
1. - Josef Juřík - Yamaha – 6 kol za 19:42,491
2. - Vítězslav Hatan - Yamaha TR3 - 19:43,048 - +0,557
3. - Jindřich Štěpánek - Yamaha RD - 19:55,013 - +1kolo
Volná do 600 ccm
Závod třídy do 600 ccm jeli jezdci na deset kol a stal se kořistí Michala
“Indi“ Dokoupila. Tento závod ale v sedmém kole předčasně zastavily
červené vlajky po pádu jednoho z jezdců, takže se do výsledků
započítávalo pořadí z posledního dokončeného kola. Náskok českého
závodníka byl v této chvíli téměř osmnáct sekund. Mnohem těsnější to bylo
mezi Wyliem a Červeným, protože tam oba jezdce dělilo jen 0,196
sekundy.
1. - Michal Dokoupil - Yamaha R6 – 6 kol za 15:17,415
2. - Ben Wylie - Yamaha - 15:35,329 - +17,914
3. - Marek Červený - Yamaha R6 - 15:35,525 - +18,110
125 Sportproduction
Po druhé hodině odpoledne odstartovaly závod nejnižší kubatury 125
Sportproduction, kde už v prvním kole došlo k nehodě jednoho z jezdců,
takže závod museli pořadatelé zastavit a opakovat. Někteří jezdci už měli
na svých motocyklech hladké pneumatiky, což možná bylo důvodem také
mnoha pádů. Nicméně zajímavým soubojem pro diváky podél trati byl boj
o druhé místo mezi Markem Zimou a Michalem Savinkovem. Vítězem
závodu byl Martin Sedlo
s celkem přesvědčivým náskokem v
podobě téměř osmadvaceti sekund.
1. - Martin Sedlo - Cagiva - 7kol za 20:58,477
2. - Marek Zima - Aprilia 125 - 21:26,047 - +27,570
3. - Michal Savinkov - Aprilia RS 125SP - 21:26,135 - +27,658
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Volná nad 600 ccm
Závod kubatury nad 600 ccm byl vypsán na deset kol. Jezdci této třídy
dokázali přítomné diváky rozehřát a bylo se na co dívat. Souboje mezi
Didierem Gramsem a Horstem Saigerem dostávaly fanoušky do varu a
všechny jezdce, a to nejen této kubatury, mohutně povzbuzovali. Vítězství
slavil Didier Grams, Horst Saiger se zatím musel spokojit s druhým
místem, i když to byla hodně těsná koncovka.
1. - Didier Grams - BMW S1000RR – 10 kol za 22:25,253
2. - Horst Saiger - Kawasaki ZX10R - 22:25,415 - +0,162
3. - Steven Michels - BMW 1000 - 23:05,638 - +40,385
125GP + 250CRR
Předposledním závodem nedělního programu bylo klání kubatur 125GP
a 250CRR. Vítězem nejnižší kubatury 125 ccm se po devíti kolech stal
Patrik Kolář. Závod čtvrtlitrů vyhrál Jan Vysloužil v kubatuře 250SP a
Pavel Navrátil
v 250RR. Po tomto závodu už všichni s
napětím očekávali vyvrcholení těrlického víkendu v podobě královské
disciplíny, a to Grand final.
125GP
1. - Patrik Kolář - Honda RS 125 2T - 9 kol za 24:45,344
2. - Werner Steege - Honda 125RS - 24:46,515 - +1,172
3. - René Lohse - Honda 125RS - 24:46,844 - +1,500
250CRR
1. - Pavel Navrátil - Honda RS250 – 9 kol za 23:58,917
2. - Pavel Jančík - Yamaha TZ 250GP - 25:06,329 - +1:07,412
250SP
1. - Jan Vysloužil - Yamaha SPR 250 – 9 kol za 24:39,041
2. - David Hanzalík - Honda 250 - 24:51,933 - +12,892
3. - Petr Kunz - Aprilia RS 250 - 25:06,015 - +26,974
Grand Finale
Závěr programu jubilejního 30. ročníku Havířovského Zlatého
kahance patřil závodu Grand finále, kde se utkali nejlepší z nejlepších, což
byla třicítka jezdců
z kubatur Volná do 600 ccm a Volná nad 600
ccm. O prestižní trofej znovu bojuje divákům již známá dvojice Didier
Grams a Horst Saiger. Tentokrát byl úspěšnější druhý v pořadí Horst
Saiger, jenž se také o něco později stává absolutním vítězem jubilejního
třicátého ročníku závodů v Těrlicku. V třídě do 600 ccm byl nejrychlejší
Morgan Rejnäs, Michal "Indi" Dokoupil v závodu nebyl klasifikován.
1. - Horst Saiger - Kawasaki ZX10R - 8kol za 17:45,898
2. - Didier Grams - BMW S1000RR - 17:47,270 - +1,372
3. - Wylie Ben - BMW 1000 - 18:27,428 - +41,530
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2. 9. – Michal “Indi“ Dokoupil ve šlépějích Jánose Drapála
Sportovní zápolení často přináší radost i zklamání. Určitě k těm šťastným,
a to nejen letos patří populární a mezi diváky velmi oblíbený Michal
Dokoupil, v motoristickém sportu známý též jako “Indi“.
Na stroji Yamaha R6 bezpečně vyhrál závod v kubatuře do 600 ccm. Je
jedním z nejúspěšnějších jezdců novodobé historie Havířovského Zlatého
kahance, který byl obnoven po sedmnáctileté pauze v roce 2008 a volně
navázal na léta 1967 až 1990. „Těrlický okruh mám rád. Počasí v neděli
zpočátku nepřálo. Když byl odpoledne odstartován můj závod, podmínky
na trati po dešti už byly lepší. Každým kolem jsem zvyšoval svůj náskok o
dvě až tři sekundy. Bylo to v pohodě, super. Jsem nadšen,“ řekl spokojený
Indi, obklopený skupinou fanoušků čekajících na autogram.
Těrlický přírodní okruh je nesmazatelně spjat se jménem legendárního
maďarského závodníka Jánose Drapála. Pětinásobný vítěz Zlatého kahance
docílil v roce 1981 ve třídě 350 ccm rekordní průměrnou rychlost 175
km/hod.
2. 9. – Zahájení školního roku
Zcela netradiční přivítání zažili v pondělí 2. září prvňáčci na
Základní škole Františka Hrubína. Spolu se svými rodiči a dalšími
příbuznými se shromáždili v krytém bazénu, který byl tentokrát
bez vody.
„Milí námořníci, dnes je váš velký den a vy začínáte svou první plavbu na
naší škole. Jako správní námořníci se budete učit novým věcem, abyste
vším propluli bez úhony, a pokud by někdy někdo z vás náhodou na
chvilku ztroskotal, určitě si jako správní námořníci vzájemně pomůžete. Na
vaší plavbě vás čeká ohromné množství zábavy a legrace, ale také nějaké
nástrahy. Správný námořník se však nebojí a věřím, že společnými silami
je překonáme. Chtěl bych, abyste k nám chodili rádi a těšili se na každý
den, kdy budeme školou společně proplouvat. Tak klidnou vodu a vítr do
plachet,“ přivítal děti ředitel školy Tomáš Ptáček. Pak přišlo překvapení. Na
dně pomyslného moře děti hledaly poklad, který ztratil kapitán z děravé
lodi. Nakonec vše dopadlo dobře. Za pomoci víly Arielky se věci našly.
Odměnou pro hledače byly námořnické čepice a uvítací listina.
Druhá část zahájení školního roku už byla klasická, konala se ve
vyzdobených učebnách. Třídní učitelky Michaela Janíková a Kamila
Sedláčková informovaly malé školáky a přítomné rodiče o tom, co je
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v nejbližším období čeká. Otevřeny byly dvě první třídy s celkovým počtem
čtyřiceti žáků. Pondělního slavnostního aktu se zúčastnil vedoucí odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu v Ostravě Libor Lenčo a
zastupitel města Havířova Vladimír Mach.

2. 9. – Extraliga stolního tenisu odstartovala
O víkendu odstartoval nový ročník extraligy mužů ve stolním
tenise. Tradiční havířovský účastník soutěže SKST Baník Havířov
začal sezonu na domácích stolech.
Na úvod extraligy přijel do Havířova největší favorit letošního ročníku STEN
marketing HB Ostrov, v jehož řadách působí legendární Petr Korbel,
havířovský odchovanec Pavel Širuček a spolu s nimi i Josef Šimončík.
Zajímavostí je, že všichni tři hráči Ostrova se v Havířově připravují
v místním reprezentačním centru.
SKST Charvát Baník Havířov – STEN marketing Ostrov 1:4
Havířovští za stoly bojovali, ale získali jen jednu výhru, o kterou se postaral
Marek Čihák, který se do Havířova vrátil po dlouhých sedmi letech.
Body: Čihák – Širuček 2, Korbel, Šimončík.
Sokol Hradec Králové – SKST Charvát Baník Havířov 1:4
Ve druhém víkendovém duelu se utkal Havířov v Hradci Králové s místním
Sokolem 2 Imedia. Hradečtí už byli úplně jiným soupeřem, mnohem
hratelnějším. Baníkovci potvrdili roli favorita a vyhráli 4:1. Body získaly
rovným dílem obě letní posily Havířova - Marek Čihák a Jakub Figeľ.
Body: Siták – Čihák 2, Figeľ 2.
3. 9. – Stolní tenis: extraliga 3. kolo
SKST Charvát Baník Havířov – KST Robot Metalfin Hustopeče 1:4. Hrálo se
v úterý 3. září v Havířově. Sezona 2013/2014.
6. 9. – Program Havířovských slavností
Ve dnech 6. až 8. září se uskuteční tradiční městské slavnosti.
Stejně jako v uplynulých letech i tentokrát připravený program je
velmi bohatý.
Pátek 6. září
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Areál
17.00
18.45
20.15
22.00

Městské sportovní haly
Dan Bárta
Tata Bojs
Kryštof s plnou koncertní verzí
Stratovarius

náměstí Republiky
od 20.00 hodin „Biograf Láska“
20.00 h. Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
22.00 h. Svatá čtveřice
17.30 hodin: přímý přenos kvalifikace na MS 2014 ve fotbale - ČeskoArménie! Přenos bude možno sledovat ve stanu Ostravar v areálu Městské
sportovní haly na dvou velkoplošných obrazovkách.
Sobota 7. září
Areál Městské sportovní haly
12.30 Michal Nesvadba
13.30 Jaroslav Uhlíř s kapelou
14.45 Mažoretky Kala - slavnostní zahájení
14.55 Gentlemen Singers
15.55 Marek Vašut
16.15 Sporcelain – Pavel Šporcl s kapelou
17.15 Marek Vašut
17.35 Petr Kolář
18.35 Marek Vašut
18.55 Irish Dance Experience
19.35 Marek Vašut
19.55 Irish Dance Experience
20.35 Marek Vašut
20.55 Elán - THE BEST OF
23.00 Helloween
Neděle 8. září
Areál Městské sportovní haly
13.00 Junior Jam Session Band
14.15 Daniel Mrózek
15.30 Veronika Vrublová
16.30 Prago Union
18.00 Desmod
19.15 NoToTo
20.15 Nagauč
14.00 – 19.00 hodin – „Dětská farma “ – 5 hodin zábavy pro celou rodinu
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8. 9. – Postřehy z Havířovských slavností
Od pátku do neděle 8. září se konaly tradiční Havířovské slavnosti.
Zúčastnilo se jich kolem 45 tisíc návštěvníků. Počasí také přálo.
První den měli návštěvníci možnost vidět Dana Bártu, Tata Bojs, Kryštof a
finské Stratovarius. Největší nápor byl při vystoupení kapely Kryštof. Na
kapelu Stratovarius se uvolnilo trochu místa odchodem rodin s dětmi.
Parádní zvuk
a pokusy zpěváka mluvit česky bavily skalní
fanoušky finské melodické smrště.
V sobotu se areál otevřel už chvíli po poledni a na pódiu se
představili Michal Nesvadba, Jaroslav Uhlíř s kapelou, mažoretky Kala,
Gentlemen Singers, Marek Vašut, Sporcelain – Pavel Šporcl s kapelou, Petr
Kolář, Irish Dance Experience, Elán a headlineři sobotního večera
Helloween. Kolem 23:15 vypuklo to pravé metalové peklo. Německá power
metalová legenda započala vystoupení svým klasickým intrem, po jehož
spuštění se ozval mohutný potlesk a křik fans dýní, kteří zaplnili velkou
část plochy před pódiem. Helloween začal sypat jednu hitovku za druhou.
V průběhu vystoupení nebyla nouze o typickou komunikaci s publikem,
vyzvání obecenstva ke zpěvu či sólo na bicí. Zazněly hity jako Dr. Stein,
Future World, Are You Metal?, Eagle Fly Free a poslední písničkou byla jako
vždy I Want Out.
V neděli se představil Junior Jam Session Band, Daniel Mrózek, Veronika
Vrublová, Prago Union, Desmod, NoToTo a Nagauč. Nechyběl ani
doprovodný program.
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10. 9. – Hřiště pro míčové hry na Šumbarku
Nové veřejně přístupné hřiště mají od úterý 10. září k dispozici
mladí sportovci v ulici U Nádraží v městské části Šumbark.
Určeno je pro míčové hry, zejména pak pro streetball. Hřiště mohlo být
vybudováno zejména díky místnímu občanskému sdružení Šumbarák a
Nadaci OKD, která na projekt přispěla částkou 380 tisíc korun. Stavbu
podpořila i havířovská radnice. „Město vítá tuto iniciativu a také ji
významně podpořilo už tím, že byl vybrán vhodný pozemek, který se
zrekonstruoval. Přispělo i finančně
a připravilo celý projekt. Určitě
bychom se ale neobešli bez spolufinancování
a děkujeme Nadaci OKD
i aktivitě sdružení Šumbarák," uvedl náměstek primátora Petr Smrček. Lidé
ze sdružení Šumbarák se dlouho snažili přijít na to, jak dostat děti a
mládež na ulici s nějakou atraktivní sportovní aktivitou. „K tady tomu
nápadu nás inspirovaly americké filmy, kdy je na každém dvorku hřiště
a mládež hraje streetball. A na to jsme vsadili. Pondělky a pátky máme
také tréninky ve školách Jarošova a Školní. Věříme, že tento sport chytí
nejen žáky škol, ale i ostatní a přijdou si zahrát zde na nové hřiště," řekl
předseda sdružení Miroslav Mynář.
11. 9. – 65. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v
majetku města
 Zřízení věcných břemen pro účely realizace stavby: Dopravní
terminál Havířov
 Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního
tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního
centra talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015
 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci loterií a jiných podobných
her
 Výzva starostům 2013 k problematice sociálního zabezpečení
12. 9. – Havířov o volejbalovou extraligu nepřijde
Aspoň ne v sezoně 2013 - 2014. Zástupci města slíbili
volejbalistům podporu, načež šéfové klubu rozhodli, že do soutěže
půjdou.
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Novým trenérem týmu je Jaroslav Tomáš. Konec extraligového volejbalu
hrozil
v Havířově kvůli ekonomickým problémům, které klub tíží už
několik sezon. Představitelé města původně přiřkli klubu, který žádal
dotaci jeden milion korun, pouze dvě stě tisíc. Nyní slíbili částku zvýšit na
2 070 000 Kč. Havířov vstoupí do nejvyšší domácí soutěže v sobotu 19.
října, kdy od 17 hodin hostí Staré Město. Trenér Tomáš teď musí dát rychle
dohromady kádr, z něhož už odešly tři opory - univerzál Filip Kramar do
Odoleny Vody a blokaři Václav Kotas do Zlína a Pavel Srkal do Ostravy.
14. 9. – Stolní tenis: extraliga 4. kolo
SF SKK El Nino Praha – SKST Charvát Baník Havířov 4:0. Hrálo se v sobotu
14. září v Praze. Sezona 2013/2014.
15. 9. – Domem v Šumbarku otřásl výbuch
V neděli ráno 15. září v městské části Šumbark v jednom z
obytných domů vybuchl plyn.
Speciálně vycvičení psi naštěstí neoznačili žádné místo, kde by mohli být
zranění či mrtví lidé. Hasiči odklízeli trosky celý den. Exploze otřásla
nejvyšším patrem čtyřpodlažního domu v Jarošově ulici. Jeho část se zřítila,
sutiny padaly ve chvíli, kdy už byli na místě záchranáři. Exploze
výrazně poškodila obvodové zdi. Na jedné straně zcela chybí roh, z druhé
strany potom další část zdiva. Během dopoledne se sesula i část stropu a
střechy. „Již nyní je jisté, že některé byty byly výbuchem poškozeny tak, že
jejich nájemci budou ve spolupráci s majitelem nemovitosti přestěhováni
do jiných bytů," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Marek
Gašparín. Dům patří společnosti RPG. Dva zničené byty byly neobydlené.

16. 9. – Podpora demonstrace hornických odborů
Vedení města plně podporuje demonstraci s pochodem členů hornických
odborů OKD, kterou připravují na úterý 17. září v Ostravě. „Vnímáme jejich
snahu na podporu zachování pracovních míst a slušné mzdy velmi
pozitivně a připojujeme se k jejich požadavkům," uvedl k hornické
demonstraci primátor Zdeněk Osmanczyk. Podle zjištění pracuje v OKD 2
500 obyvatel Havířova.
19. 9. – Prázdné byty je nutné důsledně kontrolovat
Prověřit seznamy všech ubytovaných v nájemních i družstevních
bytech
a především zajistit dostupnost těchto seznamů
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při mimořádných situacích. Zabezpečit kontrolu prázdných bytů včetně
jejich odpojení od dodávek energie
a plynu a v neposlední řadě zajistit
nebo zkvalitnit práci tzv. domovníků doporučují členové bezpečnostní rady
města správcům bytového fondu
v Havířově. „Požadavky
zazněly na našem posledním setkání bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností tento týden poté, co na Šumbarku výbuch plynu
o
víkendu zničil byty a část obytného domu,“ vysvětlil primátor Zdeněk
Osmanczyk. Podle něj jsou požadavky na vlastníky bytového fondu
důležité, bylo to zřejmé při evakuaci osob výbuchem zčásti zničeného
domu v neděli 15. září.
V Havířově je k dispozici přes třicet tisíc
nájemních bytů. Město vlastní přibližně 7 700 bytů, družstevních bytů je
okolo 11 tisíc a největším vlastníkem je RPG
s přibližně 13 tisíci
byty.
20. 9. – Jaroška slavila jubileum tancem, zpěvem a hudbou
Před 55 lety byla slavnostně otevřena Základní škola Jarošova
v Šumbarku pod názvem Osmiletá střední škola. Významné výročí
si v pátek 20. září připomněli absolventi, bývalí i současní
zaměstnanci, rodiče žáků a přátelé školy na společenském setkání
v prostorách U Jelena.
Krátkým proslovem jubilejní podvečer zahájil ředitel školy Václav Hujer.
„Za padesát pět let prošlo školou mnoho pedagogů, kteří se snažili
vytvářet dobré klima školy a co nejlépe žáky připravit na složitou cestu
životem. Věřím, že v tomto směru se naše Jaroška v průběhu let
nezměnila. Dnes, stejně jako v minulosti, působí coby vyzrálá
pětapadesátnice na své žáky vlídně a laskavě,“ uvedl ředitel. Pak se
publiku pod taktovkou učitelky Šárky Zapalačové představili nejlepší
účastníci soutěže Jaroška má talent. Téměř hodinová šňůra plná tance,
zpěvu a hudby vynikala vysokou úrovní účinkujících a elánem mladých. To,
co děti předvedly, nelze ohodnotit jinak než jedničkou. Ať to byl žák druhé
třídy Mário, který patří mezi nejlepší tanečníky break dance na škole, nebo
žákyně osmé třídy Anetka s písničkami Halejuja a Půlnoční. A tak by se
dalo pokračovat dál. „Program byl vynikající, posezení příjemné a vše
dobře připraveno. Jsem ráda, že se výročí školy tak hezky oslavilo. Jaroška
je výborná,“ pochvalovala Renata Gažiová za souhlasného přitakávání
dalších hostů sedících u stolu. Pozvání na jubilejní slavnost přijala i řada
pamětníků. Mezi nimi byl
i Ferdinand Endlicher. „Rád vzpomínám na
naše pedagogy a žáky. Byl to dobrý kolektiv,“ stručně poznamenal bývalý
ředitel školy. Součástí oslav byla
i přehledná výstava
v přízemí školy. Její bohatou historii přibližuje fotografiemi, výňatky
z kroniky, vzpomínkami pamětníků a novinovými články. Prvním ředitelem
byl Miloslav Kučírek. Začalo se vyučovat v osmnácti třídách se 647 žáky.
Nyní jich má škola 233.
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23. 9. – 66. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Dodávka gymnastického vybavení pro tělocvičnu u ZŠ Žákovská
23. 9. – 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo v pondělí 23. září v Kulturním domě Radost.
Výběr
z projednávaných bodů:
 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
 Zásady hospodaření s majetkem města
 Projekt výuky pohybové výchovy v mateřských a základních školách
 Poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou v Havířově
 Rekondičně ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014 až 2017
 Zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
24. 9. – Slavnostní předání stavby splaškové kanalizace
Jedna z největších investičních akcí v novodobých dějinách
Havířova, výstavba kanalizace v okrajových částech města, je u
konce. Slavnostní předání stavby, která se dotkla především
obyvatel Dolní a Prostřední Suché, Dolních Datyní
a
Bludovic, se konalo 24. září.
„Děkuji všem za trpělivost a odvedenou práci. Cesta to nebyla
jednoduchá a jsem rád, že bez větších potíží je u konce," řekl primátor
Zdeněk Osmanczyk
a připomněl, že první přípravné práce
ve formě studií byly zadány již v roce 2004. Podotkl, že nová kanalizace
bude znamenat pro obyvatele bydlící v těchto oblastech zvýšení standardů
bydlení.
Výstavba začala v první čtvrtině loňského roku, termín ukončení realizace
díla byl stanoven do 30. září 2013. Sdružení firem v čele se společností
Metrostav vystavělo téměř 46 kilometrů kanalizačních sítí s 1040
domovními přípojkami. Hodnota díla je zhruba 560 milionů korun bez DPH,
z toho téměř 386 milionů korun je dotace z Operačního programu životního
prostředí a přes 21 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.
Provozovatelem kanalizace jsou Technické služby Havířov, které zajišťují
veškerou agendu spojenou s provozem. Zatím je uzavřeno 474 smluv o
odvádění odpadních vod a fyzicky je na novou kanalizaci napojeno 153
nemovitostí. Město poskytuje budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek
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na materiál potřebný k výstavbě soukromé části přípojky bezúročné
půjčky. Dosud je jich schváleno 66 v celkovém objemu 2,5 milionu korun.

Foto Josef Talaš
25. 9. – Jednání o bezpečnosti v Havířově
Setkání s představiteli Policie ČR, městské policie, zástupců RPG,
předsedů občanských komisí ve městě a především s obyvateli
jednotlivých částí města inicioval na středu 25. září havířovský
primátor Zdeněk Osmanczyk.
„Bez tlaku na politiky, na vládu a také bez spolupráce s občany se nám
toho příliš změnit nepodaří,“ řekl hned na úvod jednání v kině Centrum
primátor.
Přítomným vysvětlil, co se v dané oblasti již podařilo v Havířově realizovat
- od posílení hlídek strážníků, společných pochůzek strážníků a policistů,
rozšíření kamerového systému na Šumbarku a další připravované
systémové rozšíření kamer ve městě, využívání služebních psů, kontrola
heren, ubytoven, zintenzivnění kontrol prázdných bytů, až po přijímání
obecně závazných vyhlášek za účelem zajištění nočního klidu a veřejného
pořádku ve městě. „Chci také vyzdvihnout práci asistentů prevence
kriminality, kteří v ulicích a mezi lidmi odvádějí kus práce,“ doplnil
primátor. Podle něj je nutná změna systému vyplácení sociálních dávek,
důležité je, aby majitelé bytového fondu měli větší kompetence a s tím
souvisí také nutnost změny zákona o nakládání s osobními údaji. „Zatím
nebyla dokončena reforma veřejné správy tak, aby obce měly větší
pravomoci,“ zdůraznil. „Trápí nás narůstající počet demonstrací radikálních
skupin v Ostravě i okolních městech, které se zaměřují na sociálně slabé
a vyloučené skupiny obyvatel,“ uvedl. Stoupá také počet drogově
závislých lidí, kteří pod vlivem páchají trestnou činnost, mnohdy i proto,
aby měli prostředky na další drogy. Zdůraznil však, že v Havířově a okolí
evidují policisté v letošním období od ledna do září stejný počet trestných
činů jako v loňském srovnatelném čase. „Naopak o pět procent stoupla
jejich objasněnost, což je při sedmi tisících trestných činů slušná bilance,“
doplnil Kužel. Připustil, že přibude-li do kraje 200 policistů, část jich bude
přidělena také Havířovu.
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„Komplikace na straně legislativy při jakékoli snaze zkontrolovat obydlený
byt nám svazují ruce,“ potvrdil slova havířovského primátora o nutnosti
legislativních změn zástupce společnosti RPG, která vlastní v Havířově
nejvíce bytů, Petr Handl. Havířovští pak v diskusi mimo jiné poukazovali na
dlouhé lhůty vystěhování neplatičů nebo nájemníků porušujících vzájemné
soužití
a veřejný pořádek, o trápeních při soužití s některými
romskými rodinami na sídlištích nebo probírali zabezpečovací prvky
obytných domů.
26. 9. – Kriminalisté dopadli viníka výbuchu plynu v domě na
Šumbarku
Jde o čtyřiačtyřicetiletého bývalého obyvatele zničeného bytu.
Ten se k činu přiznal. Policie uvedla, že motivem byla špatná životní
situace obviněného. Muž je bezdomovec a do bytu se nelegálně vrátil,
výbuch údajně způsobil úmyslně, protože sousedé chtěli, aby byt opustil.
29. 9. – Turnaj v boccii: Pomáhat lidem s postižením je normální
Sportovci na vozíku, jejich doprovod, spousta rozhodčích a
dobrovolníků ovládli
o víkendu 28. a 29. září Městskou
sportovní halu v ulici Astronautů v Havířově. Konal se jubilejní 10.
havířovský turnaj v paralympijském sportu boccie.
„Turnaje se zúčastnilo rekordních pětatřicet závodníků. Poprvé byl
mezinárodní díky šesti boccistům z Polska. Tento trend chceme do
budoucna dále rozšiřovat. Vždyť jen v silné konkurenci se naši svěřenci
mohou zlepšovat. Letos jsme zavedli i několik novinek. Například nové
stupně vítězů, časomíry na všech kurtech, doprovodný program nebo
masivnější propagaci,“ uvedl za organizační tým předseda Handicap sport
clubu Havířov Martin Kučera. Bojovalo se na šesti kurtech. V sobotu
proběhla utkání ve skupinách. V neděli se hrály zápasy play-off a o další
umístění. Nejúspěšnější v hlavní kategorii League byli v pořadí první Marek
Schmid, druhý Milan Lučný a třetí Roman Sajdak. Turnaj Open vyhrál
Havířovan Vít Váňa. Velmi bohatá byla i druhá stránka sportovního klání.
Její účastníky přišli pozdravit známé osobnosti veřejného a sportovního
života. Primátor Zdeněk Osmanczyk, prezident hokejového klubu AZ
Havířov Jaroslav Mrowiec a mistr Evropy v Helsinkách a pátý na Mistrovství
světa v Moskvě v běhu na 400 metrů Pavel Maslák. „Pozvání jsem rád
přijal. Je to moc hezká akce. Poprvé jsem si boccii také vyzkoušel.
Atmosféra je tu úžasná. Pořádání takových turnajů je dobrý počin,“ řekl
nejlepší evropský čtvrtkař Pavel Maslák.
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30. 9. – Maximální a minimální teplota vzduchu v září
Nejvyšší naměřená teplota: 8. září +27 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 30. září 0 stupňů Celsia.

ŘÍJEN
2. 10. – Nové sportoviště stavební průmyslovky
Ve středu 2. října bylo v areálu Střední průmyslové školy stavební
v Havířově slavnostně otevřeno nové sportoviště.
Akce byla provedena v rámci projektu Modernizace, rekonstrukce a
výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III. Se studenty si na novém
oválu zaběhal i vynikající český běžec Pavel Maslák, absolvent školy. Stalo
se tak v rámci propagačního běhu na 400 m proti štafetě sestavené ze
studentů průmyslovky. Zahájení provozu se zúčastnila také náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková. Ředitel školy Ing.
Pavel Řehoř byl spokojen zejména s rychlostí realizace stavby, která trvala
4 měsíce a stála přes 8,5 milionu Kč.
2. 10. – 67. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Návrh na poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov na
zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu
 Projednání zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování
právních služeb s JUDr. Alenou Malachovou
 Svaz měst a obcí České republiky – změna zástupců města (zvolení
Ing. Zdeňka Osmanczyka členem Předsednictva Svazu měst a obcí
ČR na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, konaném ve dnech 19. a
20.9.2013
v Českých Budějovicích).
5. 10. – Farmářské trhy
Ve dnech 4. a 5. října se na náměstí Republiky uskutečnily farmářské trhy.
Opět se velkému zájmu těšil prodej domácí uzeniny a také ovoce. Nabídka
byla velmi pestrá.
5. 10. – Den architektury
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V sobotu 5. října se konala v Havířově procházka a cykloprojížďka
s mladými architekty v rámci celorepublikového Dne architektury,
do něhož se zapojilo kolem čtyřiceti českých a moravských měst.
Trasa začala u vlakového nádraží, kde účastníci vyslechli krátký výklad
o výpravní budově, která patří mezi jedinečné stavby bruselského stylu.
Pak se účastníci rozdělili na dvě skupiny. První v čele s Adamem Guzdkem
šla po ose Hlavní třídy a zastavovala se u architektonicky významných a
zajímavých staveb, jako například kostela sv. Anny, Kulturního domu Petra
Bezruče, Kulturního domu Radost nebo u bývalého sídla České spořitelny.
Od náměstí Republiky se pokračovalo po Dělnické ulici k Nemocnici
s poliklinikou. Zde po třech hodinách poutavého a poučného komentáře
putování skončilo. Druhá trasa s Lucií Chytilovou se vydala na kolech
s tématem urbanismus města
a urbanistická osa.
Projížďka měla konečnou na autobusovém nádraží.

7. 10. – Žena zemřela na tuberkulózu
Několik lidí z havířovské sociální ubytovny Merkur je už pár týdnů
pod přísným dohledem lékařů. Důvodem je tuberkulóza, která
jednu ženu už zabila a u dalšího ubytovaného muže se prokázala
při následném vyšetřování.
Na vážnou infekční nemoc zemřela 24 letá žena, která zřejmě příliš pozdě
vyhledala odbornou pomoc. Ani havířovští ani ostravští lékaři ji už
nedokázali zachránit. „Jednalo se o ženu ze sociálně slabé skupiny, která
pro své atypické zdravotní potíže vyhledala lékařskou pomoc až v době,
kdy došlo k rozvinutí onemocnění," potvrdila krajská hygienička Helena
Šebáková. „Pacientka byla hospitalizována na infekčním oddělení
havířovské nemocnice v období od 26. září do 2. října. Během
hospitalizace však u pacientky došlo ke zhoršení zdravotního stavu, pro
který musela být převezena na jiné pracoviště vyššího typu, konkrétně do
Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě," sdělila mluvčí nemocnice Radmila
Fleischerová. Přestože žena se svými zdravotními obtížemi navštívila
lékaře na konci září, hygienici se o pacientce s vysoce nakažlivou chorobou
dověděli až po jejím úmrtí 7. října. S vědomím, že nakažených by mohlo
být více, provedli pracovníci krajské hygienické stanice opatření u lidí, kteří
s nakaženou přišli do kontaktu.
8. 10. – Studium na Akademii III. věku zahájeno
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Slavnostním setkáním v aule Vysoké školy sociálně-správní byl v
úterý 8. října zahájen 13. ročník Akademie III. věku. Do
čtyřsemestrálního studia se přihlásilo šedesát seniorů.
Posluchači se vzdělávají v oblasti výpočetní techniky, seznámí se s prací
s internetem, osvojí si základy občanského i trestního práva, přednášky
jsou
z oblasti historie a politologie, vědy a kultury, astronomie,
zeměpisu nebo psychologie. V případě zájmu mohou absolvovat také
základy cizího jazyka. Většinou se jedná o angličtinu. „Chci účelně využít
svůj volný čas. Myslím si, že právě akademie je tím správním místem.
Mám zájem se trochu naučit anglicky, zdokonalit se ve výpočetní technice
a internetu. V programu je i celá řada zajímavých předmětů jako
astronomie nebo sociální politika,“ svěřila se Zdenka Tichá, důchodkyně
v nejlepším věku, což zdůraznily její kolegyně ze školní lavice.
Cena čtyřsemestrálního studia vychází na 10 tisíc korun, senioři z
Havířova, kteří dosud akademii nestudovali nebo ji absolvovali před více
než pěti lety, hradí 500 korun za semestr a město na jejich dvouleté
studium doplatí osm tisíc korun. Lidé z okolních obcí si musejí náklady
hradit sami. Krátkým proslovem nové studenty přivítal rektor vysoké školy
Josef Fiala a také primátor města Zdeněk Osmanczyk. Během let se ve
studiu vystřídalo kolem 600 seniorů.

9. 10. – Varhanní festival s Kateřinou Chrobokovou
V sále Kulturního domu Radost ve středu 9. října začíná 4. ročník
Mezinárodního varhanního festivalu Vox organi.
Letošními zahraničními hosty festivalu jsou Laurent Felten z Lucemburska
a Witold Zalewski z polského Krakowa, kteří se posluchačům představí
v sólových recitálech. Českou hudební scénu reprezentuje trojice mistrů ve
svém oboru - varhaník Jaroslav Tůma, houslista Bohuslav Matoušek a herec
Josef Somr. Závěrečný koncert bude patřit Janáčkovu komornímu orchestru
s vedoucím Jakubem Černohorským a hudebnici Kateřině Chrobokové,
která je současně uměleckou dramaturgyní celého varhanního projektu.
Program: 9. října Laurent Felten (varhany), 18. října Bohuslav Matoušek
(housle), Jaroslav Tůma (varhany, cembalo), Josef Somr (mluvené slovo),
30. září Witold Zalewski (varhany), 7. listopadu Kateřina Chroboková
(varhany), Janáčkův komorní orchestr.
Organizátorem je Městské kulturní středisko v Havířově. Koncerty jsou
realizovány s podporou Moravskoslezského kraje. Běžné vstupné činí 160
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Kč, zlevněné pro seniory a studenty pak 90 Kč, při koupi permanentky je
vstup na jeden koncert zdarma.
13. 10. – Kaskadéři předvedli své umění
Milovníci adrenalinových atrakcí si mohli každý podvečer od pátku
do neděle vychutnat na parkovišti hypermarketu Tesco
adrenalinovou atrakci automobilových kaskadérů.
Šedesátiminutová Monster Truck Show naplněná rychlými jízdami, smyky,
jízdou po dvou kolech v různých variantách, mezi kterými nechyběla ani se
zakrytýma očima řidiče, průjezd ohněm a na závěr drcením dvou starých,
již nepotřebných automobilů. Celá estráda někdy vypadala jako vystřižená
z akčních filmů. K početnému obecenstvu patřily také děti. „Já už jsem
kaskadéry viděl na internetu. Nejnapínavější bylo, když jelo auto přes ten
oheň. Moc se mi líbily jízdy na dvou kolech. Je to super,“ řekl celý rozjařený
dvanáctiletý Milan. Jedna malá holčička se dokonce rozplakala, když začalo
kolem auta hořet. Velkému zájmu se těšilo i závěrečné focení na tracku. Do
roka kaskadéři spotřebují kolem 360 opotřebovaných vozů.

14. 10. – Mladý muž se zabil skokem z okna
Pádem z 12. patra se v pondělí 14. října ráno zabil mladý muž.
Krátce před 7. hodinou vyskočil z okna chodby.
K neštěstí došlo ve věžovém panelovém domě v Jarošově ulici. Jméno
nešťastníka museli policisté zjišťovat. Z okna sice vyskočil i s batohem, ale
neměl u sebe žádný doklad. Podle lidí z domu se jednalo o 19letého
místního mladíka, na kterého se mělo v poslední době sesypat více
nepříjemných událostí.
Vše nasvědčuje tomu, že mladík spáchal sebevraždu. Okolnosti případu,
především motiv a zda na úmrtí neměla podíl další osoba, zatím policisté
vyšetřují.
16. 10. – Zásahem ministra dopravy může Havířov přijít o 85
milionů dotace
Vzhledem k tomu, že ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák trvá na
zachování původní haly nádraží a doporučuje hledat jinou cestu na
dobudování dopravního terminálu před nádražím, může město
přijít o dotaci 85 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.
„Krizový štáb totiž nenašel cestu, jak zachovat budovu nádraží a zároveň
čerpat alokované prostředky pro naše město i společnost České dráhy v
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rámci regionálního operačního programu ještě v tomto programovacím
období,“ zdůraznil po druhém jednání krizového štábu 10. října v Praze
náměstek havířovského primátora Petr Smrček. Podle něj vede postup
ministra Žáka rovněž ke zmaření investičních prostředků města ve výši cca
3 miliony korun, které byly zatím vynaloženy. „A to nehovoříme o
personálních nákladech pracovního týmu, jehož členové na projektu už
dva roky pracují,“ doplnil Smrček. Vedení města bude po poradě s právníky
hledat cestu, jak vynaložené prostředky v případě zmaření projektu
dopravního terminálu získat zpět. Z druhého jednání krizového štábu
vyplynulo, že zástupci ministerstva dopravy a Českých drah nechají
zpracovat řešení ve formě ideového návrhu se zachováním nádražní haly.
Výsledkem má být zjištění nákladů na případnou rekonstrukci a další
provoz haly. Termín zpracování návrhu není stanoven. „My s takovým
nejasným
a nekonkrétním postupem absolutně
nesouhlasíme, nemáme za to, že nádraží se někdy nějak opraví,“ tvrdí Petr
Smrček a dodává, že s takovým přístupem zůstane neutěšený stav nádraží
na dlouhá léta stejný, ne-li horší, protože
i vyjádření
projektanta hovoří o tom, že náklady na rekonstrukci stávající haly
a přilehlých objektů budou pro ČD dražší než demolice a stavba nového.
Záměr postavit nový dopravní terminál v Havířově je od počátku
společným projektem statutárního města a společnosti České dráhy. Ten
umožnil žádat
o dotace z evropských fondů, které byly
přiznány, nicméně v dané fázi o ně město Havířov i České dráhy přijdou.
K dnešnímu dni je zpracován projekt dopravního terminálu až do fáze
realizační dokumentace, jsou vydána tři stavební povolení s nabytím
právní moci, je pozdrženo povolení Drážního úřadu na demolici.
„Zastupitelé Havířova schválili předběžné oznámení o veřejné zakázce a
rada již schválila zadávací podmínky veřejné zakázky doručené městu
Českými drahami,“ doplnil Smrček.
Na případné konsekvence, které může mít pozdržení či zastavení realizace
projektu Dopravního terminálu v Havířově, upozornilo ministra v demisi
Zdeňka Žáka dopisem také vedení Úřadu regionální rady ROP
Moravskoslezsko. V dopise ministra mimo jiné žádá, aby bezodkladně
odeslal Evropské komisi dopis
o zahájení procesu převodu
nádraží ČD v Havířově na Správu železniční
a dopravní cesty
tak, aby výše podpory části projektu pro České dráhy po notifikaci mohla
být ve výši 101,5 milionu korun, nikoli jen dosavadních 58 milionů.
Primátor Zdeněk Osmanczyk opětovně ministra dopravy v demisi Žáka
písemně osloví a bude žádat přehodnocení jeho postoje k projektu
dopravního terminálu
v Havířově.
17. 10. – Emilie Farná oslavila sto druhé narozeniny
Úctyhodných 102 let oslavila ve čtvrtek 17. října v kruhu svých
blízkých paní Emilie Farná z Havířova.
„Maminka žije vzpomínkami. Stále se ale zajímá o dění kolem sebe a také
to, co zajímavého je doma a ve světě. Paměť jí stále výborně slouží. I nyní
ráda recituje básně a zpívá, což patřilo k jejím koníčkům. Při svém věku
není v jídle vybíravá. Až na tvrdé věci jí všechno. Problémy má s očima a
sluchem. Ale s tím se už vyrovnala. Hodně spí,“ přiblížila každodenní život
své matky dcera, operní zpěvačka Alina Farná Podskalská. Při jubilejní
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návštěvě s neuvěřitelným elánem přednesla úryvek z Broučků od Jana
Karafiáta, v polštině Pana Tadeusze z tvorby Adama Mickiewicze a
v němčině Erlköniga, jehož autorem je Wolfgang von Goethe. Zajímala se
také, zda je nejstarší občankou města. Hodně ji zaujalo fotografování.
Nechyběl ani slavnostní přípitek červeným vínem. Po celý večer zpívala.
V pátek dopoledne jubilantce pogratuloval také primátor Zdeněk
Osmanczyk.
Oslavenkyně se narodila 17. října 1911 v Prostřední Suché v rodině
horníka. Spolu s manželem Adolfem vychovala tři děti, dvě dcery a syna,
z nichž dnes už žije jen Alina. Pracovala v krejčovské dílně svého muže. Má
sedm vnoučat, osmnáct pravnoučat a tři prapravnoučata. Bydlí v rodinném
domě.

17. 10. – Stolní tenis: extraliga 5. kolo
TJ Ostrava KST – SKST Charvát Baník Havířov 2:4. Hrálo se ve čtvrtek 17.
října v Ostravě. Sezona 2013/2014.
19. 10. – Volejbal: extraliga 1. kolo
SVK Havířov – VSK Hardman Staré Město 3:1. Základní část soutěže. Hrálo
se v sobotu 19. října v Havířově. Sezona 2013/2014.
19. 10. – Andrej Babiš v Havířově
Na náměstí Republiky bylo v sobotu 19. října rušno. Andrej Babiš, lídr hnutí
ANO, představil svůj program. O kulturní vystoupení se postarala hornická
kapela a mažoretky. Zájem lidí byl velký.
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23. 10. – Zájem o voličské průkazy
Zatímco v minulých parlamentních volbách si o voličský průkaz v Havířově
požádalo 543 voličů, o možnost volit mimo trvalé bydliště má při letošních
předčasných volbách do parlamentu zájem 717 lidí. Při přímé volbě
prezidenta republiky si o voličský průkaz požádalo v městě pro obě kola
celkem 505 voličů.
23. 10. – 68. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Ocenění občanů města (doporučení zastupitelstvu)
 Cena města Havířova (doporučení zastupitelstvu)
 Centrum ICT na Magistrátu města Havířova - rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky (nabídková cena společnosti BRAIN computers
s.r.o. 28 915 370 Kč vč. DPH)
 Informace o zajištění dopravní obsluhy linkami městské hromadné
dopravy Havířov po provedené optimalizaci od 9. 12. 2012 včetně
informace o objemu prázdných km a vývoji tržeb v tomto
přepravním systému
23. 10. – Finanční dar havířovské nemocnici na nákup techniky
Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1,65 milionu korun havířovské
nemocnici podepsali ve středu 23. října primátor Zdeněk
Osmanczyk a ředitel nemocnice Petr Kovařík.
Nemocnice za něj pořídí přístroj na urologické oddělení, který diagnostikuje
a slouží při operacích močovodů a dutého systému ledviny.
Ureterorenoskop se snadněji a bezpečněji zavádí do míst, která jsou pro
jiné nástroje nedostupná. Nemocnice také počítá se zakoupením
laparoskopické věže v hodnotě 1,35 milionu korun pro operace břišní
dutiny. Přístroj je potřebný u operací žlučníku, žaludku, střev a jícnu i
operace kýly. Má mnoho speciálních funkcí. Nemocnice
s
poliklinikou v Havířově poskytuje akutní a následnou zdravotní péči
občanům města a blízkého i vzdálenějšího okolí.
25. 10. – Projekt k problematice zaměstnanosti
Havířov se zapojuje do projektu zaměřeného na zvyšování
zaměstnanosti
Jeho cílem je podpořit uchazeče o zaměstnání umístěním na konkrétní
pracovní pozici a zároveň přispět ke zvelebení města nebo rozšíření služeb
pro jeho obyvatele. Město bude na projektu aktivně spolupracovat s
Úřadem práce především v oblasti veřejně prospěšných prací. „Příležitost
vidíme také ve zřizování společensky účelných pracovních míst,"
vysvětluje primátor Zdeněk Osmanczyk. S realizací projektu se počítá po
vyřízení administrativních náležitostí v prvním pololetí roku 2014.
26. 10. – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předčasné volby se konaly ve dnech 25. a 26. října
Výsledky za Havířov:
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Okrsky
celkem zpr. v %
79

79

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy hlasů

100,00 64 273

33 958 52,83

33 941

Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

1

Česká strana sociálně demokratická

10 613 31,51

2

Strana svobodných občanů

480

1,42

3

Česká pirátská strana

865

2,56

4

TOP 09

1 677

4,98

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

137

0,40

6

Občanská demokratická strana

1 351

4,01

9

politické hnutí Změna

130

0,38

10

Strana soukromníků ČR

49

0,14

11

Křesť.demokr.unie-Čs.strana lidová

1 294

3,84

Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

63

0,18

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

822

2,44

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

2 349

6,97

18

Dělnická strana sociální spravedlnost 359

1,06

20

ANO 2011

5 361

15,92

21

Komunistická str.Čech a Moravy

7 332

21,77

22

LEV 21-Národní socialisté

36

0,10

23

Strana zelených

692

2,05

24

Koruna Česká (monarch.strana)

63

0,18

33 673 99,21

26. 10. – Jmenovitý seznam poslanců za Moravskoslezský kraj
ČSSD: Lubomír Zaorálek 22 090 hlasů, Pavlína Nytrová 6 079, Adam
Rykala 5 074, Ladislav Šincl 5 004, Dana Váhalová 3 231, Václav Klučka
2 602, Ladislav Velebný 1 574
ANO 2011: Jana Lorencová 6 929, Igor Nykl 4 805, Josef Hájek 3 787, Jan
Sedláček 2 699, Martin Sedlář 1 396
KSČM: Kateřina Konečná 6 866, Miroslav Opálka 5 912, Milada Halíková
4 611, René Číp 2 892
ÚSVIT: Karel Fiedler 1 615, Olga Havlová 1 325
KDU-ČSL: Tomáš Jan Podivínský 4 332, Petr Kudela 3 814
TOP 09: Herbert Pavera 2 719
ODS: Zbyněk Stanjura 4 964 hlasů
Číslo za jménem znamená počet preferenčních hlasů
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26. 10. – Volejbal: extraliga 2. kolo
SVK Havířov – VK Karbo Benátky nad Jizerou 0:3. Základní část soutěže.
Hrálo se v sobotu 26. října v Havířově. Sezona 2013/2014.
27. 10. – Odpoledne s Hopsalínem
Rozveselené dětské tváře, disko tance, hopsání, soutěže, pestré
masky a kostýmy, hezké písničky, pěkně vyzdobené jeviště a
skvělá zábava. Tak vypadala v neděli 27. října dětská show
s Hopsalínem ve Společenském domě.
Děti si dosyta užívaly líbivé písničky, soutěže plné zábavy a přitažlivého
klauna. Silným magnetem byl zejména tanec v rytmu disco. Pozornosti
neunikla ani obrovská dýně. V programu se pamatovalo i na maminky a
tatínky. Do soutěže, kdo oloupe škrabkou nejdelší souvislý pás jablečné
slupky, se zapojilo několik odvážlivců. V napínavém souboji nakonec vyšel
vítězně zástupce mužského pokolení. Velkému zájmu se těšilo dlouhé
závěrečné fotografování dětí
a účinkujících shromážděných
na podiu. „Bylo to fajn. Hlavně že se všichni dobře bavili. Jirkovi se nejvíc
líbily písničky a hopsání,“ řekla Kateřina Ryšavá.
31. 10. – Maximální a minimální teplota vzduchu v říjnu
Nejvyšší naměřená teplota: 28. října +22 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 3. října –4 stupňů Celsia.
LISTOPAD
1. 11. – Kostel sv. Anny se upravuje
Úpravy a modernizace vnitřních prostor kostela sv. Anny probíhají
na plné obrátky. Do svátků vánočních by vše mělo být hotovo.
„Cílem úprav je dosáhnout kvalitnější prožitek mše svaté ve větším teple,
bez plísně a s esteticky sladěným presbytářem a také umožnit lepší
kontakt s knězem. V neposlední řadě vytvořit vhodné podmínky pro
setkání různých společenství v prostorách kostela,“ říká P. Marcel Krajzl,
farář katolické farnosti sv. Anny. Ke stěžejním úpravám patří nová
elektroinstalace, neboť stávající je v havarijním stavu, zavedení topení do
lavic, zajištění vytápění společenských místností, zateplení a vytápění
přístavby kostela, menší vnitřní přestavby jako vylepšení předsíně a
hlavního vchodu, vytvoření lepších sociálních zařízení
a
podobně. Celková rekonstrukce bude stát přes pět milionů korun.
Prostředky zajišťuje farnost. Na modernizaci se pracuje každý týden od
pondělí do pátku.
V sobotu dobrovolníci provádějí nezbytný
úklid vnitřních prostor tak, aby se v neděli mohly konat bohoslužby tak, jak
je zavedeno – 8:00, 10:00 a v 17:30 hodin. K zajímavostem patří, že socha
sv. Jana Nepomuckého, která kdysi stála před životickým zámkem a
později dlouhá léta ležela v depozitáři muzea v Životicích, bude u hlavního
vchodu ve výklenku naproti zpovědnice. Katolické farnosti ji zapůjčilo
město Havířov.
Kostel sv. Anny patří k nejvýznamnějším pamětihodnostem Havířova.
Původní dřevěný kostel v Šumbarku 30. října 1823 do základu vyhořel. Ten

130
dnešní byl vysvěcen v červenci 1845. Od května 1958 je zapsán do
státního seznamu kulturních památek.
1. 11. – Stolní tenis: extraliga 7. kolo
SKST Charvát Baník Havířov – TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem 4:2.
Hrálo se v pátek 1. listopadu v Havířově. Sezona 2013/2014.
2. 11. – Volejbal: extraliga 3. kolo
Volejbal Brno a.s. – SVK Havířov 0:3. Základní část soutěže. Hrálo se
v sobotu 2. listopadu v Brně. Sezona 2013/2014.
2. 11. – OBRAZEM: Památka zesnulých
Sobota 2. listopadu patřila Památce zesnulých, Dušičkám.
Bylo to znát i na šumbarském hřbitově v Havířově. Již od ranních hodin na
největší městské pohřebiště přicházeli lidé, často celé rodiny s dětmi,
zavzpomínat na své blízké zemřelé. Zapalovali svíčky na hrobech svátečně
vyzdobených květinami a věnci.

2. 11. – Farmářské trhy
V pátek 1. a sobotu 2. listopadu se konaly farmářské trhy. Nabídka byla
v podstatě stejná jako v říjnu.
3. 11. – Benefiční koncert pro potravinovou pomoc
Překrásné gospelové melodie, vynikající hudba a úspěšná finanční
sbírka. Tak lze hodnotit benefiční koncert znojemského pěveckého
sboru Gospel Port v neděli 3. listopadu. Slavnostní podvečer
připravilo
havířovské
Dobrovolnické
centrum
humanitární
organizace ADRA.
Výtěžek z koncertu v prostorách Církve adventistů sedmého dne
na Šumbarku zcela splnil očekávání. Obálkovou metodou se získalo 53 425
Kč. „S výsledkem jsme velmi spokojeni. Peníze jsou určeny pro
potravinovou pomoc mužům z Havířova, kteří se ocitli v krajní nouzi. Po
celou zimu jim budeme vařit polévku, která je často jejich jedinou
celodenní stravou. Jedná se hlavně o lidi, kteří přespávají v noclehárně
Armádě spásy nebo také pod širým nebem,“ vysvětlil cíl nedělní akce Karel
Folwarczný z havířovské ADRY. S myšlenkou pořádání koncertu přišla Karin
Holková. Pro zajímavost hrachovku, zelňačku, čočkovou, bramboračku
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nebo kuřecí vývar připravují v dvacetilitrovém hrnci zaměstnanci ADRY.
Dobrá nálada vládla i v publiku. „Byl to moc hezký koncert. Program měli
znojemští výborně připravený,“ pochvaloval si jeden z mnoha návštěvníků
Zdeněk Praus ze Šenova. Stejný názor sdílel i náměstek havířovského
primátora Daniel Pawlas.
Gospel Port je znojemský smíšený pěvecký sbor s kapelou, který se
orientuje především na gospelovou hudbu. Sbor vznikl v září 2008 a v
současné době v něm zpívá kolem 40 nadšenců. Má za sebou celou řadu
úspěšných koncertů.

5. 11. – 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 5. listopadu v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Ocenění občanů města Havířova
 Cena města Havířova 2013
 Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá pro výkon
činnosti Městské policie Havířov
 Rozšíření hřbitova na Šumbarku včetně nové smuteční síně –
zajištění financování
 Informace o stavu přípravy projektu Dopravní terminál Havířov
8. 11. – Střední škola technických oborů oslavila pětapadesátiny
Jedna z nejstarších středních škol v Havířově si připomněla 8.
listopadu
55. výročí svého založení slavnostním
shromážděním s kulturním programem.
Výuka byla zahájena 1. srpna 1958 v uvolněných prostorách domova pro
přechodné pracovníky Ostravsko-karvinského revíru v Nedbalově ulici
v Ostravě. V prvním roce své existence ještě pod názvem Odborné učiliště
Výstavby ostravsko-karvinských dolů (VOKD) za ředitelování Gustava
Kalety byly otevřeny obory zedník a tesař se 138 učni. O rok později bylo
rozhodnuto přemístit školu do nejmladšího města republiky Havířova.
Vyučovalo se opět v provizorních podmínkách. Dalším důležitým mezníkem
se stal rok 1962. Vzhledem k tomu, že se učební obory stále rozšiřovaly a
žáků přibývalo, byla zahájena výstavba nové budovy v ulici Lidická. Do
školních lavic zasedli žáci v září 1963. O dynamickém rozvoji odborného
učiliště svědčí, že ve školním roce 1968/1969 nabízelo výuku již
v jedenácti profesích, v nichž studovalo 1020 učňů.
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Velkými změnami škola prošla za posledních pět let. Modernizovaly se
učebny pro praktické i teoretické vyučování, opravily se fasády a zateplily
budovy a škola byla také vybavena novou technikou. V nabídce na školní
rok 2013/2014 byly tři maturitní, sedm řemeslných, dvouleté denní a
tříleté dálkové nástavbové studium pro více než 370 studentů a žáků.
Ředitelem je Jaroslav Knopp.

9. 11. – Volejbal: extraliga 4. kolo
SVK Havířov – AERO Odolena Voda 3:0. Základní část soutěže. Hrálo se
v sobotu 9. listopadu v Havířově. Sezona 2013/2014.
9. 11. – Festival zdravého životního stylu
Kouzelný rendlíček našich babiček, co ohrožuje naše zdraví,
možnosti diagnostiky a terapie z pohledu alternativní medicíny,
drahé kameny a jejich léčivý vliv na lidské tělo.
To je několik témat z bohaté programové skladby Festivalu zdravého
životního stylu, který se konal v sobotu 9. listopadu v Kulturním domě
Petra Bezruče. „Nejsem v Havířově na obdobném festivalu poprvé.
Pokaždé nabídl něco zajímavého. Protože nyní čekám dítě, zaujala mě
pohybová a tvůrčí meditace s miminky v bříšku v podání Jany Jarolímové,“
prozradila mladá žena Dagmar Berková z Ostravy. Na večer bylo
připraveno divadelní představení Patrik Hartl – Hvězda v hlavní roli s Evou
Holubovou. K festivalu již tradičně patřil prodej kamenů, svíček, produktů
zdravé výživy a jiných zajímavostí. Organizátorem bylo Městské kulturní
středisko.
11. 11. – Den válečných veteránů
Den věnovaný památce válečných veteránů uctili v Havířově
v pondělí
11. listopadu od 11 hodiny u kostela sv.
Anny.
Věnce a kytice položili k pamětní desce padlých vojáků za první i druhé
světové války představitelé města Havířova, zástupci Československé obce
legionářské, Klubu vojenské historie z Křenovic u Slavkova, Českého svazu
bojovníků za svobodu a další osobnosti. Slavnostnímu aktu byl přítomen i
důstojník zahraniční Československé armády, veterán II. světové války
Rudolf Adamus, účastník bojů ve Francii u Dunkerque. Čestnou stráž u
památníku drželi vojáci Krajského vojenského velitelství v Ostravě a
havířovští junáci.
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13. 11. – 69. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Podání žádosti o dotaci na projekt Havířov v květech v r. 2014 z
rozpočtu
Moravskoslezského
kraje
na
akce
krajského
nadregionálního významu
 Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova - veřejně prospěšné
práce- od 1. prosince 2013 stanoven na 90
 Záměr převodu vlastnictví k nemovitostem Hotelový dům Merkur
a Hotelový dům Impuls
13. 11. Hokejisté AZ na Mladou Boleslav nestačili
První hokejová liga pokračovala 13. listopadu 22. kolem.
Utkání nebylo pro Havířov vůbec obyčejné. Přesně před 45 lety se odehrál
na havířovském stadionu první zápas v historii. Mladá Boleslav ve středu
svou hrou ukázala, proč je v lize první. Domácí i přesto bojovali a měli k
dispozici i několik velkých šancí. Nakonec se podařilo AZ snížit na
konečných 2:4. Poslední branku si připsal Jiří Klimíček.
AZ Havířov – BK Mladá Boleslav 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 1. Klimša (Němec, Šedivý), 53. Klimíček (Graca, Říčka)
– 17. Klimenta (Mikulík, Broš), 20. Ovčačík (Mikulík, Broš), 28. Nouza (Lenc,
Němeček), 50. Mikulík (Klimenta). Rozhodčí: Trombík – Barteček, Vengřín.
Vyloučení: 0:6, navíc Maruna (HAV) 10 minut OT. Využití: 0:0. V oslabení:
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0:0. Diváci: 2099. Střely na branku: 33:34. Průběh utkání: 1:0, 1:4, 2:4.
14. 11. – Volejbal: extraliga 5. kolo
volleyball.cz ČZU Praha – SVK Havířov 3:2. Základní část soutěže. Hrálo se
ve čtvrtek 14. listopadu v Praze. Sezona 2013/2014.
14. 11. – Jednání o Merkuru
Informace o možném prodeji hotelového komplexu Merkur
vyvolala v mnoha lidech velké obavy.
Strach panuje hlavně z toho, že potenciální nový vlastník promění i zbytek
budov na ubytovny pro nepřizpůsobivé. Ve středu 13. listopadu proběhlo
jednání se zástupci města, které mělo nastínit budoucí kroky RPG při
prodeji hotelového komplexu Merkur. „Nebudeme poskytovat žádné
informace. Magistrát se dohodl se zástupci společnosti RPG, že zatím není
žádoucí podávat informace o průběhu schůzky," řekla mluvčí města Eva
Wojnarová.
16. 11. – Volejbal: extraliga 6. kolo
SVK Havířov – Fatra Zlín 0:3. Základní část soutěže. Hrálo se v sobotu 16.
listopadu v Havířově. Sezona 2013/2014.
16. 11. – Armáda spásy: Sbírka vynesla přes půl tuny potravin
Získat co nejvíce trvanlivých potravin a zároveň poukázat na
realitu, že lidí v tísni přibývá. Tak by se dala stručně
charakterizovat potravinová sbírka v sobotu 16. listopadu.
Během celého dne se v havířovském Globusu konala stejně jako v dalších
110 super a hypermarketech první Národní potravinová sbírka v České
republice. Organizátorské role se ujala místní organizace Armády spásy za
vydatné pomoci dobrovolníků. Předmětem sbírky byly trvanlivé potraviny.
Připravené nákupní vozíky se po celý den průběžně naplňovaly zejména
moukou, cukrem, rýží, těstovinami, sladkostmi, piškoty nebo trvanlivým
mlékem. Zájem dárců byl nad očekávání. „Sama nemám moc peněz, ale
vím, že se mnoha lidem žije špatně. Dovedu se vžít do situace, když se
někdo ocitne na ulici a postrádá pravidelnou stravu. Proto jsem aspoň
troškou přispěla na dobrou věc,“ svěřila se mladá žena z Havířova, Marie
Pítrová. Její názor sdílela řada dalších dárců. Zcela odlišně se vyjádřil jeden
starší pán, jehož povídání se dá shrnout asi takto: Je to ostuda, co se děje.
Vláda by se měla postarat, aby lidé měli dostatek prostředků a nemusely
se pořádat různé charitativní akce. Občas se u sběrného místa zastavili
i zvědavci, kteří si mysleli, že se něco rozdává. „S průběhem sbírky jsem
spokojen. Lidé byli štědří, patří jim velký dík. Věřím, že hranice 500 kg
potravin se překročí,“ uvedl za organizační tým ředitel Azylového domu a
noclehárny pro muže Ladislav Solana. Jeho odhad se po zvážení moc nelišil
od skutečnosti. Výsledek byl 533 kilogramů. Vše co se nastřádalo,
poputuje do havířovských zařízení Armády spásy.
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18. 11. – Aktivisté chtějí zachovat odbavovací halu vlakového
nádraží
Od 11. do neděle 17. listopadu se uskutečnil v budově
havířovského vlakového nádraží zábavný a osvětový pořad
občanského sdružení Důl architektury, které bojuje proti zbourání
odbavovací haly.
„Chceme ukázat, že prázdné prostory mohou sloužit i k alternativním
kulturním akcím. Do budoucna bychom tu chtěli vybudovat kulturní
centrum," uvedla předsedkyně sdružení architektka Lucie Chytilová. Byla
také otevřena prozatímní kavárna, která na stanici chybí. Fandové věří, že
jednou zde bude natrvalo. „Máme přání, aby město a jeho občané byli na
své nádraží pyšní a stalo se jejich chloubou," vyjádřil svůj optimismus
architekt Adam Guzdek.
18. 11. – Ulice ozdobí vánoční symboly
V současné době probíhá zdobení ulic v jednotlivých částech
města vánočními symboly. Výzdobu provádějí pracovníci Technických
služeb Havířov podle naplánovaného návrhu umístění ozdob. Na sloupech
veřejného osvětlení přibude 303 symbolů, instalace probíhá od centra
města přes Šumbark, Prostřední Suchou a Životice. Na Hlavní a Národní
třídě, v ulicích Dělnická a Moravská bude celkem 20 převěsů. Zdobí se také
vzrostlé stromy, na kterých se umístí světelné řetězy. Letos bude mít
město ve srovnání s minulými lety tři vánoční stromy. Tradičně na
centrálním náměstí Republiky a na Šumbarku, novým místem je náměstí
Nad Terasou, které je po rekonstrukci.
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20. 11. – Nový klub střediska Dona Boska
Středisko Don Bosko otevřelo ve středu 20. listopadu v Prostřední
Suché v pořadí již čtvrtý klub ve městě. Dostal název Přístav.
Zpřístupněn bude každý týden v pondělí a úterý od dvou do pěti hodin
odpoledne. Klubová místnost je v budově školních dílen Základní školy
Kapitána Jasioka. Slavnostní otevření se konalo za přítomnosti náměstka
havířovského primátora Daniela Pawlase a dalších hostů.
21. 11. – Nemocnice získala certifikát Bezpečná nemocnice
Dne 21. listopadu 2013 řady českých nemocnic, které získaly
prestižní certifikát Bezpečná nemocnice za dlouhodobé používání
bezpečných zdravotnických prostředků, rozšířila Nemocnice s
poliklinikou Havířov.
Krajská nemocnice, kterou řídí a provozuje Moravskoslezský kraj, se tak po
Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj stala druhou certifikovanou nemocnicí
v kraji. Udílený certifikát bezpečnosti je důležitým ukazatelem kvality péče
v dané nemocnici a zaručuje pacientům i zdravotnickému personálu určitý
nadstandard. Základní podmínkou získání certifikátu je zavedení používání
bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné
dodržování na všech zdravotnických pracovištích. Tím se zvyšuje nejen
bezpečnost pacientů, ale především také bezpečnost zdravotnického
personálu, který každý den manipuluje s kanylami a infuzními sety
kontaminovanými pacientovou krví.
21. 11. – Volejbal: extraliga 7. kolo
VK Ostrava – SVK Havířov 2:3. Základní část soutěže. Hrálo se ve čtvrtek
21. listopadu v Ostravě. Sezona 2013/2014.
23. 11. – Stolní tenis: extraliga 9. kolo
SK Kotlářka Praha – SKST Charvát Baník Havířov 1:4. Hrálo se v sobotu
23. listopadu v Praze. Sezona 2013/2014.
23. 11. – Koncert v bludovickém evangelickém kostele
Sobota
23.
listopadu
v evangelickém
kostele
v HavířověBludovicích patřila duchovní hudbě.
I přes nevlídné sychravé počasí si přišlo hodně lidí vyslechnout překrásné
skladby, z nichž mnohé připomínaly blížící se svátky vánoční. V průběhu
programu, který zahájil evangelický farář Vladislav Volný, vystoupil
havířovský ženský pěvecký sbor Canticorum pod taktovkou Vítězslava
Soukupa. Jako host se představil Ostravský smíšený sbor s dirigentkou
Veronikou Kadlecovou. Dále účinkovali sólisté Kateřina Ondrušíková
(klavír), Jiří Soukup (trubka)
a Rastislav Širila (zpěv).
Programem provázela Alena Nečasová.
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23. 11. – Krasobruslení: Havířovská růže
V sobotu 23. listopadu proběhl na zimním stadionu jubilejní 40.
ročník Havířovské růže. Na domácím ledě se představilo 85
závodníků ze 14 klubů celé České republiky.
Své umění přijeli ukázat dokonce i krasobruslaři z Hradce Králové.
Závodníci domácího oddílu měli svá želízka v sedmi kategoriích, z nichž
jedna byla pořádána pro tzv. přípravku. V té dostaly možnost předvést
základní bruslařské dovednosti i ty nejmenší děti. Z pohledu domácího
celku se jednalo o úspěšný závod, vybruslili 4 medaile, a to 2 zlaté a 2
stříbrné.
Výsledky:
1. místo – Jirka Nesvadba, kategorie žáci A, Bára Dawidová, kategorie
nováčci (16 závodnic)
2. místo – Filip Urbanec, kategorie nejmladších žáků A, Jitka Čurillová,
kategorie nejmladších žaček A (19 závodnic).
Umístění dalších soutěžících z domácího klubu. V kategorii mladších žaček
A Karolína Mrowiecová byla sedmá, Nela Šlapetová osmá a Klára Brťková
třináctá. Nejmladší domácí závodnice pětiletá Zuzka Ožanová v kategorii
nováčků byla sedmá. Andrea Austerová skončila na třináctém místě.
24. 11. – Stolní tenis: extraliga 10. kolo
DTJ Hradec Králové – SKST Charvát Baník Havířov 4:0. Hrálo se v neděli
24. listopadu v Hradci Králové. Sezona 2013/2014.
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26. 11. – Hokejisté AZ Havířov se zapojili do boje proti rakovině
Diváci prvoligových utkání AZ Havířov a nejen oni si možná všimli
knírů čerstvě rostoucích pod nosy některých hráčů. Proč tomu tak
je? Zapojili se do celosvětového hnutí Movember, upozorňujícího
na problémy mužských onemocnění, zejména na rakovinu
prostaty.
Kromě prezidenta AZ Jaroslava Mrowiece a generálního manažera klubu
Martina Potočného jsou jimi hokejisté Jiří Krisl, Petr Kanko, Jaroslav Koma,
Peter Bezuška, Patrik Rimmel a Lubomír Vosátko. „Přišel s tím Peter
Bezuška, který to navrhl. Já jsem do toho šel hned a postupně se přidávali
další,“ vysvětlil Petr Kanko. Na první pohled ten zájem není až tak velký.
„Polovině z nás ještě vousy pořádně nerostou a někteří, jako třeba Honza
Maruna, mají svůj styl, který nechtějí měnit,“ dodal člen hokejového Atýmu Kanko. V dnešní době knír v módě není, obzvlášť u mladých lidí.
Takový člověk nutně musí přitáhnout pozornost okolí, které na tuto změnu
vzhledu reaguje. A právě o to jde. Stávají se po celý listopad chodícími
mluvícími billboardy, upozorňující na vzrůstající počet onemocnění
rakoviny prostaty, na kterou jen v České republice ročně zemře 1 600
mužů. Kampaň je také spojena s peněžní sbírkou ve prospěch Nadačního
fondu onkologie 21. století, která je partnerem Movemberu v Česku. Klub
AZ si klade za cíl vybrat 10 000 Kč, což při počtu fanoušků Havířova není
nereálná částka.

27. 11. – 70. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Rozpočet města Havířova na rok 2014
 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Regenerace náměstí Nad Terasou
 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města
28. 11. – Propagace areálu bývalého Dolu Dukla
Možnost získat do Havířova investory, cesty a formy propagace
nově vznikající průmyslové zóny Dukla Industrial Park. To bylo
cílem jednání představitelů vedení havířovské radnice se zástupci
Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu České
republiky.
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Pozvání primátora Zdeňka Osmanczyka a jeho náměstka Petra Smrčka
přijal generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investice
CzechInvest Martin Piech, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu
Alexandra Rudyšarová
a generální sekretář Rady pro
evropské fondy ČR na čerpání evropských peněz
v letech 2014 až
2020 David Sventek. „Hosté vyjádřili podporu Havířovu ve snaze získávat
investory a slíbili, že budou nápomocni při realizaci strategického záměru
města, co nejdříve a nejvíce Dukla Industrial Park využít," uvedl primátor.
Podle něj je důležité, že budovaná průmyslová zóna je od letošního června
zařazena do databáze nabízených nemovitostí agenturou CzechInvest.
„Bude-li lokalita v Havířově vyhovovat poptávce investora, bude mu
agenturou pozemek nabídnut,“ doplnil primátor. Hosté se vzájemně
seznámili s průběhem příprav nového programovacího období, o kterém
hovořil David Sventek s tím, že 6. prosince by měla Česká republika své
požadavky a návrhy obhajovat
v Bruselu.
Areál bývalého Dolu Dukla byl původně zcela v majetku soukromé
společnosti patřící do skupiny RPG Real Estate. V současné době je město
majitelem veškerých pozemků pro technickou infrastrukturu a některých
rozvojových ploch. Celková výměra zájmové lokality je 52 ha.
29. 11. – Devítiletý autistický David dostal tablet
Ocenit v předvánočním čase hendikepované dítě kvalitním dárkem
a přispět tak k jeho dalšímu vývoji a vzdělávání je každoročním
cílem občanského sdružení Trianon a statutárního města Havířov.
Letos byl na základě konzultace s odborem sociálních věcí havířovského
magistrátu k předání daru vybrán devítiletý David, který si velmi přál
dostat tablet. Dočkal se ho v pátek 29. listopadu, kdy jej společně s
maminkou a zástupci OS Trianon přijal v reprezentačních prostorách
radnice havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek Daniel
Pawlas. „Pomáhat lidem v nelehké situaci je prioritou našeho města
obecně, můžeme-li pomoci a udělat radost dítěti, je to o to lepší," řekl
havířovský primátor.
29. 11. – Vánoční městečko
Každý den od 29. listopadu až do 23. prosince nabízí havířovské
vánoční městečko bohatý program pro děti i dospělé.
Na náměstí Republiky jsou postaveny prodejní stánky historické tržnice
a občerstvení. Pod vánočním stromem je betlém s figurami vytvořenými
v průběhu řezbářských sympozií. Děti mohou poslat dopis Ježíškovi a vidět
práci mistra kováře, lití olova a ukázky dalších vánočních tradic. Každé
odpoledne je v provozu výtvarný skleněný stánek. V programu je například
recitál Leony Machálkové, Ladislava Křížka, Viléma Čoka, Josefa Bohouše,
ale i skupina Plavci, kapela Buty nebo Poutníci.
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29. 11. – Miss Karkulkou je Natálie Wilczynská
Vítězkou 24. ročníku soutěže o nejšikovnější a nejvtipnější
středoškolačku Karvinska se stala 18letá Natálie Wilczynská ze
SOŠ managementu a práva Karviná.
„Je to moje první soutěž tohoto typu. Vůbec jsem nepočítala, že bych
Karkulku mohla vyhrát. Mám z toho samozřejmě obrovskou radost. Chtěla
bych poděkovat paní učitelce Beátě Lichorobiecová a rodičům. Nyní se
musím soustředit na maturitu,“ řekla šťastná studentka. Titul první
vicemiss patří 17leté Lucii Vachulové z Gymnázia a Obchodní akademie
Orlová. Druhou vicemiss je 15letá Michaela Andrisová z Gymnázia Karviná.
Nejvíce hlasů v soutěži Miss internet dostala 16letá Kateřina Rozkošná
z Gymnázia Studentská Havířov. V soutěži Miss publikum byla
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nejúspěšnější Natálie Wilczynská. Letošní Karkulka se konala v pátek 29.
listopadu večer v aule Vysoké školy sociálně-správní. Moderoval Jirka Jekl.

30. 11. – Jubilejní oslava folklorního souboru Błędowianie
Tanec, muzika, zpěv, veselé a vtipné scénky, krásné kroje a
neopakovatelná atmosféra ovládla v sobotu podvečer prostory
Kulturního domu Petra Bezruče. Své třicáté narozeniny slavil
folklorní taneční soubor Błędowianie.
První dějství programu patřilo dětskému souboru Mali Błędowianie, jejímž
uměleckým vedoucím je Dagmar Owczarzy, jinak učitelka na Základní
škole s polským vyučovacím jazykem v Havířově. Na jevišti se v rychlém
tempu střídala jedna scéna hezčí než druhá. Temperament malých

142
tanečníků byl úžasný. Obecenstvo jim často tleskalo v rytmu tance a zpěvu
odehrávajícího se na pódiu. Velký ohlas měl blok, ve kterém se členové
kapely Kamraci představili divákům se svými potomky. Nechyběla ani Ewa
Farna, která zpívala a její táta Tadeusz Farny hrál na housle. Po přestávce
své taneční i pěvecké umění předvedli jubilanti. Opakoval se průběh
z první části programu jen s jinými účinkujícími. Vystoupili zakladatelé,
starší a současní členové Błędowianie. Na závěr popřáli k výročí zástupci
spřátelených souborů a organizací. Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk
předal jubilantům Čestná uznání za vzornou reprezentaci města a
udržování lidových zvyklostí.
Soubor Błędowianie byl založen v roce 1983, kapela Kamraci roku 1989 a
Mali Błędowianie vznikli v květnu roku 2004 z iniciativy Dagmar Owczarzy.
Od počátku působí při bludovickém PZKO.

30. 11. – Volejbal: extraliga 8. kolo
SVK Havířov – VK Dukla Liberec 0:3. Základní část soutěže. Hrálo se v
sobotu 30. listopadu v Havířově. Sezona 2013/2014.
30. 11. – Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu se rozsvítil za obrovského diváckého zájmu
na náměstí Republiky vánoční strom vysoký patnáct metrů.
Slavnostní podvečer ve vánočním městečku doprovázel ohňostroj, koncert
Yvety Blanarovičové, ukázky vánočních tradic a dětské atrakce. Další
vánoční strom byl umístěn v Podlesí na novém náměstíčku u prodejny
Albert, třetí je na Šumbarku.

143

30. 11. – Maximální a minimální teplota vzduchu v listopadu
Nejvyšší naměřená teplota: 8. listopadu +17 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 27. listopadu –6 stupňů Celsia.
PROSINEC
1. 12. – Počet veřejně prospěšných pracovníků se zvýšil
Počet lidí, kteří v Havířově zabezpečují výkon veřejně prospěšných
prací, se od
1. prosince zvýšil ze 70 na 90.
„Vzhledem k podpoře veřejně prospěšných prací ze strany státu jsme
navrhli vytvořit další pracoviště s dvaceti zaměstnanci, kteří budou působit
v Prostřední Suché,“ uvedl tajemník havířovského magistrátu Milan
Menšík.
Dosavadních 70 lidí zajišťuje úklid na Šumbarku, v Havířově-Městě a stará
se
o veřejná prostranství také na Podlesí. Dvě desítky nových budou
působit především v Prostřední Suché, kde je pro ně v objektu tribuny
fotbalového stadionu zřízeno nové pracoviště. „Zefektivňujeme tím jejich
práci, protože se zkrátí přepravní doby do této části města,“ vysvětlil Milan
Menšík. Zaměstnance VPP budou využívat také na Správě sportovních a
rekreačních zařízení především k úklidu sportovních ploch a odklízení
sněhu z plochy fotbalového stadionu.
2. 12. – Humanitární organizace ADRA odměnila své nejaktivnější
Sedm svých nejaktivnějších dobrovolníků ocenila za činnost v
letošním roce havířovská humanitární organizace ADRA. Jsou to
Eva Všoláková, Zbigniew Bittmar, Arnold Kupka, Marián Kroček,
Pavlína Bialasová, Zdeněk Kukla
a Ivana Jurčková.
Slavnostní setkání dobrovolníků s představiteli města, sponzory a dalšími
příznivci Adry se konalo u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků.
Havířovští lidé z Adry navštěvují místní nemocnici, domovy seniorů,
sociální služby, Santé nebo Help klub. Je jich kolem stovky a věnují tomuto
poslání ročně tisíce hodin ze svého volného času. „Marián Kroček dochází
již dva roky do havířovské nemocnice. U pacientů i pacientek je velmi
oblíbený. Vnímají ho často jako svého vnuka. Je schopen porozumět lidem i
s různými diagnózami, což není vždy jednoduché. Nebo Pavlína Bialasová
pravidelně navštěvuje setkaní turnajů v boccii. Asistuje hráčům, kteří
opakovaně vyhrávají,“ uvádějí organizátoři z Adry. Pozvání na ocenění
přijal i Zdeněk Osmanczyk. „Vážíme si činnosti Adry v našem městě
podobně jako dalších spolků, které se starají o potřebné a lidi v nouzi.
Bohužel takových lidí přibývá a stát se o ně nedokáže postarat, proto se i
město snaží činnost těchto organizací různou formou podporovat,“ řekl na
shromáždění primátor. V programu pro zpestření byla i malá módní
přehlídka z darů do charitativního obchodu a sociálního šatníku Adry. Na
závěr zazpíval havířovský zpěvák vítěz celé řady pěveckých soutěží Daniel
Mrózek.
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3. 12. – Literární večer v knihovně
V komorním prostředí oddělení hudby a umění Městské knihovny
v ulici Svornosti se v úterý 3. prosince konal literární večer Kruhu
přátel díla Viktora Fischla.
Tentokrát pořad měl název S Viktorem Fischlem vesele i vážně. Již tradičně
vystoupila literátka Mgr. Milada Kaďůrková a herec Národního divadla
Moravskoslezského Miroslav Rataj.
4. 12. – 71. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls, včetně
pozemků:
Rada města Havířova d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit záměr
odkoupení nemovitostí, včetně movitého majetku souvisejícího s provozem
nemovitostí, od vlastníka RPG RE Commercial, s.r.o.
4. 12. – Zpěvačka Kristina v havířovské nemocnici
Předsedkyně občanského sdružení KIWANIS Eva Pastoušková navštívila
v prvním prosincovém týdnu Nemocnici s poliklinikou Havířov.
Předala hospitalizovaným dětem panenky a spoustu dalších dárků u
příležitosti mikulášské nadílky. Tradičně nepřijela sama, ale s velmi milým
hostem, slovenskou zpěvačkou Kristinou, která vážila cestu až z Bratislavy.
Dětem zazpívala známou píseň Horehronie, předala sladkosti a CD V sieti
ťa mám.
4. 12. – Osobnosti v oblasti sociální, kultury a sportu
Ve středu 4. prosince na slavnostním shromáždění v Kulturním
domě Leoše Janáčka město ocenilo osobnosti v oblasti kultury,
sportu a společensky potřebných aktivit.
Po tříleté přestávce byla udělena i Cena města Havířova. Program obohatil
balet, zpěvačka Monika Absolonová a Maniak aerobik Ivany Kožmínové.
Ceny předával primátor Zdeněk Osmanczyk se svými náměstky. Na závěr
se konal koncert k 58. výročí založení města se zpěvákem a hudebníkem
Pavlem Haberou. Moderovali Kateřina Steinerová a Roman Vojtek.
Ocenění získali:
 kolektiv pracovníků zdravotního úseku Domova seniorů Havířov
 osobnost v sociální oblasti: Ing. Tomáš Gorecki
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osobnost kultury: PaedDr. Libor Lenčo
talent: NEBE, hudební skupina
talent: Michal Polák
ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží: Michaela Hlívová
sportovec roku žáci: Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník
Havířov
sportovec roku junioři: Kateřina Pauláthová, Ski klub Paulát Havířov
sportovec roku dorost: David Hájek, TJ Start Havířov, atletický oddíl
sportovec roku dospělí: Alexandr Jurečka, Judo Club Havířov
sportovec roku družstvo: Rugby Club Havířov
sportovec roku handicapovaní sportovci: Ivan Karabec, Sportovní
klub stolního tenisu Baník Havířov
trenér: Ing. Radomír Kloda, Rugby club Havířov
zasloužilý pracovník tělovýchovné jednoty: František Horváth,
Sportovní klub volejbalu Havířov

4. 12. – Cena města Havířova 2013
Zastupitelstvo města u d ě l i l o Cenu města Havířova pro rok 2013 panu
Františku Vystavělovi a paní Jaroslavě Jelínkové.

4. 12. – Libor Lenčo a jeho tři lásky
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Mezi oceněnými osobnostmi společenského života Havířova byl i
Libor Lenčo, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
Rodina, Miss Reneta a havířovský hokej, to vše patří k osobě člověka, jehož
srdce bije pro Havířov a který sám tvrdí, že město květů a zeleně je
dobrým místem pro život. Má jediného nepřítele, a to je čas. Díky své
obrovské vitalitě ho nakonec vždy poráží. „Snažím se při svém vysokém
pracovním vytížení najít čas na rodinu i své koníčky. Není to vždy
jednoduché, ale se mi zatím daří vše zvládnout i díky rodinnému zázemí a
lidem kolem sebe,“ svěřil se vystudovaný matematik, fyzik
a
pedagog Libor Lenčo, který letos vstoupil do významné rodiny
padesátníků. Když se řekne Miss Reneta, oči se mu rozzáří a bez
rozmýšlení dovede mluvit
o všem možném, co patří k této populární
a prestižní mezinárodní soutěži středoškolaček. Pouze na otázku, která
miss se mu nejvíce líbila, trochu mlžil
a nakonec odpověděl, že
každá. Nezapomněl zdůraznit, že Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská a
Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová byly finalistkami Renety 2010.
Kromě tohoto srdečního koníčka se nejraději věnuje aktivnímu pohybu a
sportu, konkrétně především nohejbalu. Již od svých osmi let je fanouškem
havířovského hokeje, ke kterému jej tehdy jako začínajícího školáka přivedl
tatínek. Domácí zápasy klubu AZ jsou pro něho tradičním místem
rodinných a přátelských setkání, tedy té mužské části. I zde je optimista a
věří, že havířovští v první lize dobře obstojí. Jeho optimismus se určitě
naplní.
5. 12. – Výstava: Půjdeme spolu do Betléma
Vystřihovací betlémy, vánoční dekorace a pohlednice, paličkované
krajky, perníky, dřevořezba a řada jiných zajímavostí. To vše patří
k 13. ročníku výstavy betlémů v Galerii Kulturního domu Radost.
Vernisáž se konala ve čtvrtek
5. prosince.
Výstavní síň zdobí celá řada menších či větších exponátů z různých
materiálů jako papír, dřevo, perník, kov nebo textil. Návštěvníci mohou
obdivovat dřevěné betlémy Bohuslava Radimce z Ostravy, ze šustí Marty
Halfarové z Havířova, dětský, původně reklamní M. Fischerové, Králův
střední betlém Ladislava Krále z Ostravy, anděly z perníku Růženy
Latoňové z Bohuslavic. Tak by se dalo dál pokračovat. Je tu pro každého
něco. „Betlémy jsou výraznou poezií Vánoc. Jsem tu poprvé. Výstava je
moc hezká. Je také ukázkou bohaté lidové tvořivosti. Obdivuji velké dílo
paní Marty Halfarové,“ uvedl Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci. O
pravou vernisážovou atmosféru se postarali žáci hudebního oddělení
Městského kulturního střediska Eliška Hrabalová (varhany) a Kryštof Slabý
(varhany). Dále děti z Mateřské školy ČSA zazpívaly pásmo písniček
a koled. Autorkou pestrobarevné prezentace je havířovská betlémářka
Marta Halfarová, členka Českého sdružení přátel betlémů.
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5. 12. – Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
Čepování piva, odpovědi na dotazy fanoušků, vědomostní kviz o
havířovském hokeji a pivovaru Radegast, autogramiáda a volná
zábava.
To vše patřilo k setkání fanoušků s prvoligovými hráči AZ Havířova.
Hlavními aktéry přátelského posezení ve zcela zaplněném Tipsport baru na
náměstí Republiky byli hokejisté Patrik Rimmel, Robin Pavlas, Robert Říčka,
Jan Maruna a Jaroslav Koma. Při čepování sezonní novinky, polotmavého
ležáku nazvaného Radegast Temně Hořký, se jich moderátor Radim Sajbot
ptal, čím by se živili, pokud by nehráli hokej. Odpovědi byly zajímavé, ale
čepování piva by to nebylo ani u jednoho z nich. Velkému zájmu se také
těšil kvíz, ve kterém fandové obstáli na výbornou a zaslouženě si získali
odměny, jako například mini dres do auta, šálu, tričko, kalendář a
vstupenky na domácí zápasy. Po skončení oficiální části programu se hráči
vmísili mezi fanoušky a v přátelském duchu se s nimi bavili nejen o hokeji.
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7. 12. – AZ vybojoval s Třebíčí tříbodové vítězství
Ve 30. kole hokejové první ligy 7. prosince si domácí AZ porazil díky
atraktivní hře ve třetí třetině Třebíč rozdílem dvou branek. První dvě třetiny
zápasu přinesly spíše boj než hokejovou krásu.
AZ Havířov – SK Horácka Slavia Třebíč 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Maruna (Šlahař, Jakúbek), 35. Klimša (Haas), 57.
Sztefek (Pechanec) – 22. Křivohlávek (Dlapa). Rozhodčí: Mrkva – Barteček,
Vengřín. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2.444. Střely
na branku: 28:32. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1.
AZ Havířov: Daneček – Bezuška, Vosátko, Punčochář, Krisl, Graca, Koma,
Klimíček – Šedivý, Hrňa, Sztefek – Jakúbek, Šlahař, Maruna – Říčka, Haas,
Klimša – Kanko, Pechanec, Škumát.
7. 12. – Volejbal: extraliga 9. kolo
Euro Sitex Příbram – SVK Havířov 3:0. Základní část soutěže. Hrálo se v
sobotu 7. prosince v Příbramu. Sezona 2013/2014.
8. 12. – Mistrovství České republiky v karate mládeže v Havířově
Velkým dvoudenním svátkem 7. a 8. prosince bylo Mistrovství
České republiky
v karate mládeže v Havířově.
Výborně organizačně připravená Městská sportovní hala uvítala na svém
šampionátu na 500 účastníků soutěžících z celé naší republiky v
kategoriích do 17 let. Ti se kvalifikačními soutěžemi po celý rok 2013
snažili získat body pro postup na tento šampionát.
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„Dali jsme do přípravy a organizace této vrcholné soutěže všechny síly a
myslím si, že se to podařilo,“ uvedl ředitel soutěže Marek Franta. „Ve
spolupráci s celým týmem rozhodčích a podporou Českého svazu karate
se nám podařilo vytvořit velmi příjemnou sportovní atmosféru a jsem rád
za slova díků, která jsem na tatami slyšel. Silnou pomocnou rukou byla
také podpora ze strany města Havířova, kterému patří můj osobní velký
dík.“ V první den se utkaly kategorie mladšího a staršího žactva. Nejprve
na pořadu byla kata a poté kumite. „Velkým překvapením byla pro mne
právě tato kategorie, kde nastupovali malí závodníčci, pro mne zatím
neznámých jmen, kteří podávali opravdu velmi kvalitní výkony. Dalším
překvapením byly konečně i kvalitní zápasy malých děvčat, které by
mohly být často vzorem i pro starší kategorie,“okomentoval zahajovací
duely hlavní rozhodčí Josef Rajchert.
V disciplíně kata se na stupních vítězů střídala řada závodníků z různých
koutů České republiky. V kumite byla vítězství většinou kořistí jihočeských
závodníků Fight clubu a TJ Karate z Českých Budějovic. Z průběžných
výsledků kolotoče soutěží, bodovaných pro MČR, se dala tato skutečnost
očekávat. Závodníci těchto zmiňovaných klubů stáli velmi často na
stupních vítězů.

V nejpohlednější disciplíně kata juniorů svedla boj o prvenství zejména
čtveřice favorizovaných závodníků F. Vít (Ml. Boleslav), P. Marschall (Ústí n.
L.), L. Vik (Liberec) a L. Podroužek (Praha). Již v počátečních soubojích byly
karty rozdány. Filip Vít přijel ve výborné formě a nenechal nikoho na
pochybách, že on bude novým úřadujícím mistrem ČR. Ve finále mu sice
na paty šlapal ústecký Marschall, ale tentokráte na něj skutečně nedosáhl.
Celá soutěž byla ozdobena finálovými bloky, kde se diváci a přítomní
závodníci mohli věnovat sledování nejlepších zápasů dne.
V kumite byla pozornost soustředěna, zejména po prvním dni a kategoriích
mladšího a staršího žactva, na dorostence a juniory. Ti byli i v hledáčku
vedoucího státní reprezentace Ondřeje Musila. „Soutěž udělala opět čest
Českému svazu karate v tomto regionu a přispěla k další popularizaci
našeho sportu,“ uvedl přítomný prezident ČSKa Jiří Boček.
9. 12. – Vánoční městečko: Víkend plný zpěvu a hudby
Vynikající muzikanti a zpěváci, skvělé publikum a slušná
návštěvnost. Tak by se daly charakterizovat večerní kulturní
programy v době od pátku do neděle ve Vánočním městečku na
náměstí Republiky.
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Tři postřehy z večerních hudebních produkcí. V pátek se publiku
představila s vánočním recitálem přední česká sólová zpěvačka Leona
Machálková. Obecenstvo neodradil ani velmi nepříjemný mrazivý vítr.
Umělkyně sklidila velký divácký úspěch, což potvrzoval častý spontánní
potlesk. „Moc se mi to líbilo. Leona Machálková je prima,“ stručně
poznamenala mladá žena Kateřina Novotná. V sobotu exceloval zpěvák a
skladatel Bohouš Josef, frontman kapely Burma Jones. Éterem se nesla
mimo jiné i nádherná Tichá noc nebo Bez Tebe. Bez nadsázky se dá říct, že
vyvrcholením víkendového kulturního dění bylo nedělní vystoupení
rockového a country zpěváka, kytaristy a skladatele Karla Kahovce
s kapelou George & Beatovens. Na závěr zazněla překrásná písnička Paní
v černém. „Bylo to vynikající. Na koncertě Kahovce nejsem poprvé. Znám
ho již řadu let. Dnešní atmosféra mezi diváky byla úžasná. V sobotu jsem
přišel na Ivana Hlase a škoda, že pro nemoc své vystoupení odřekl,“ lpěl
chválou Ota Rambousek z Havířova. Mezi posluchači dokonce byla slyšet
po koncertu
i vzpomínka na vystoupení Karla Kahovce ještě kdysi
dávno v Ostravě na Černé louce.
10. 12. – Černá kronika: Nepozornost se nevyplácí
V úterý 10. prosince odpoledne si padesátiletá žena z Albrechtic
v obchodním centru Globus dala svou kabelku do nákupního
vozíku.
Během nakupování využil její chvilkové nepozornosti neznámý zloděj, který
jí kabelku odcizil. Žena tak přišla o své osobní doklady, platební a kreditní
kartu, finanční hotovost, mobilní telefon a další věci. Způsobená škoda se
vyšplhala na částku bezmála čtyři a půl tisíce korun.
10. 12. – Novinářská kachna
Každoroční přátelské posezení vedení města se zástupci médií se
konalo v úterý 10. prosince ve Srubu Zátiší v městské části
Podlesí.
Město zastupoval primátor Zdeněk Osmanczyk, náměstci primátora Petr
Smrček a Daniel Pawlas, dále tajemník Milan Menšík. Z médií byli přítomni
Libor Běčák (Havířovský deník), Petr Panáč (výkonný ředitel společnosti
Polar), Bára Kelnerová (Polar, redakce Havířov), Jiří Velička (videokronikář
města), Jozef Pintér (kronikář města), Josef Talaš (fotograf města) a další.
11. 12. – Česko zpívá koledy
Příjemná vánoční atmosféra se vytvořila ve středu večer 11.
prosince na náměstí Republiky, kam si lidé přišli společně
s pěveckým sborem Canticorum
a Stanley's Dixie
Street Bandem zazpívat koledy.
Na programu celorepublikové akce Česko zpívá koledy se v Havířově
organizátorsky spolupodílel Deník s Městským kulturním střediskem.
Krátce před 18. hodinou se zaplnil prostor před pódiem. Celé náměstí si
postupně zazpívalo všech pět koled, a to v pořadí Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Dej Bůh štěstí a Pásli ovce
Valaši. Kdo neznal text, využil nabídky Deníku, který při této příležitosti
vydal zvláštní vydání s vánočním obsahem a na zadní straně i s texty
koled.
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Ani po odzpívání pěti koled nezůstalo podium a náměstí osiřelé.
Stanley's Dixie Street Band přidal nejen pár koled, ale také několik dalších
melodií.

12. 12. – Ve Vánočním městečku se nalévala polévka
Sváteční polévku ve čtvrtek 12. prosince odpoledne naléval
kolemjdoucím na náměstí Republiky havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk. Předvánoční akce se konala již tradičně pod záštitou
Armády spásy.
„Letos jsem se rozhodl přispět i já se svým kuchařským uměním a doma
jsem uvařil sváteční zelňačku. Ve staré vojenské várnici vzniklo okolo
dvaceti litrů polévky, jejímž základem je kysané zelí, brambory, uzená
žebra a klobásy. Věřím, že strávníkům chutnalo," vyjádřil se optimisticky
naladěný první muž města. Nechyběla ani polévka z kuchyně Armády
spásy. Bylo to čtyřicet litrů klasické hrachovky. V rámci svátečního
odpoledne převzali zástupci havířovského Azylového domu pro matky s
dětmi knížky zakoupené z Fondu primátora. „Připravili jsme dárky pro
dvaadvacet maminek a jejich čtyřicet dětí, které momentálně v azylovém
domě pobývají," uvedl dárce. „Obdarovaní dostali leporela, encyklopedie,
pohádkové knížky, romány pro ženy, kuchařky, knížky
s
horoskopy a další publikace,“ doplnila tisková mluvčí města Eva
Wojnarová. Program na náměstí Republiky pokračoval až do večerních
hodin. Vystoupil Jura Pařez s kapelou a na závěr si diváci mohli užít
hodinovou rockovou show v podání skupiny Ukulele Troublemakers.
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13. 12. – Stolní tenis: extraliga 11. kolo
KST Robot Metalfin Hustopeče – SKST Charvát Baník Havířov 4:0. Hrálo se
v pátek 13. prosince v Hustopečích. Sezona 2013/2014.
14. 12. – Volejbal: extraliga 10. kolo
SVK Havířov – SK Volejbal Ústí nad Labem 2:3. Základní část soutěže.
Hrálo se v sobotu 14. prosince v Havířově. Sezona 2013/2014.
14. 12. – Stolní tenis: extraliga 12. kolo
STEN marketing HB Ostrov – SKST Charvát Baník Havířov 4:0. Hrálo se
v neděli 14. prosince v Ostrově. Sezona 2013/2014.
.
14. 12. – Přenos z newyorské Metropolitní opery
Kino Centrum uvedlo v sobotu 14. prosince přímý přenos z newyorské
Metropolitní opery s českými titulky. Na programu bylo Verdiho poslední
mistrovské dílo Falstaff.
16. 12. – 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova
Zasedání se konalo 16. prosince v Kulturním domě Radost. Výběr
z projednávaných bodů:
 Záměr odkoupení areálu hotelových domů Merkur a Impuls
 ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti
 Rozpočet města Havířova na rok 2014
 Hospodářská činnost města na rok 2014
 Harmonogram významných celoměstských akcí na rok 2014
 Náhrada
ušlého
výdělku
v souvislosti
s výkonem
funkce
neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2014
Zastupitelstvo s t a n o v i l o náhradu ušlého výdělku v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova,
který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro
r. 2014 ve výši 1400 Kč/den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva
vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny, a v ostatních případech ve výši
700 Kč/den.
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16. 12. – Tisková zpráva: Havířovští zastupitelé schválili rozpočet
na rok 2014
Město bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem se schodkem
zhruba 117 milionů korun. Příjmy města budou 1,26 miliardy
korun, výdaje rozpočtu na rok 2014 jsou vyčísleny na 1,38
miliardy.
Tato čísla schválili na svém zasedání 16. prosince 2013 havířovští
zastupitelé. „Schodek pokryjeme především z vlastních zdrojů, částečně z
účelových fondů
a z úvěrů k dofinancování investic s dotačním
titulem,“ vysvětlil náměstek primátora Havířova Eduard Heczko. Doplnil, že
příjmy rozpočtu na příští rok jsou v Havířově o 243 miliony nižší, rovněž
výdaje rozpočtu se ve srovnání
s letošním rokem snižují o 415
milionů korun. I při snížených výdajích bude samozřejmě zajištěn chod
města, zejména v oblasti komunálních služeb, dopravy a údržby. K
největšímu snížení výdajů v rozpočtu dochází v oblasti investic, město
počítá s částkou 438 milionů korun, zatímco letos to bylo 728 milionů.
„Plánujeme dokončení rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka na Šumbarku,
obytné zóny Šumbark za Teslou, odkanalizování III. etapy v Prostřední
Suché
a v Životicích - to vše s evropskými dotacemi,“ uvedl
Eduard Heczko. Dojde rovněž na snižování energetické náročnosti u budov
tří základních škol nebo rekonstrukci obytných domů za 82 miliony.
Významnou položkou městského rozpočtu je Fond veřejně prospěšných
aktivit, do kterého plynou peníze z hazardu. „Tady chceme použít 57
milionů korun na projekty v oblasti volnočasových aktivit, kultury a
sportu," vysvětlil Heczko. Peníze budou určeny na výstavbu sportovně
rekreačního areálu v Dolních Datyních nebo na nové dopravní hřiště na
Šumbarku. Největším zdrojem příjmů města jsou tzv. sdílené daně, které
ale od roku 2008, kdy byly tyto příjmy ve výši cca 880 milionů korun,
klesají. V roce 2014 mají být nižší o 180 milionů korun.
V rozpočtu
na příští rok město pamatuje také na položku dotace a dary, která je
o 4,54 milionu korun vyšší než letos. Do sportu a zájmové činnosti chce
město rozdělit 36,2 milionu korun.
16. 12. – Záměr na odkoupení budov Merkur a Impuls
Zastupitelé se mezi jiným zabývali záměrem odkoupení
ubytovacích objektů Merkur a Impuls od společnosti RPG. Oba
areály slouží jako sociální ubytovny. Vedení radnice by v případě
odkoupení jejich účel změnilo, protože ubytovny hodnotí
dlouhodobě jako problémové.
Zastupitelé kritizovali, že problém ubytoven nelze vyřešit koupením
objektů. „Sám v této lokalitě bydlím a vím, jak šly ceny bytů dolů.
Nemyslím si však, že by kupování objektů ubytoven bylo tím správným
řešením. Provozovatelé ubytoven si je otevřou v jiných objektech. To je
budeme také kupovat? Myslím, že je vhodnější investovat do městské
policie, než investovat 400 nebo 500 milionů korun,“ řekl zastupitel za
opoziční ODS Radomil Schreiber. Předseda finančního výboru, ředitel
Městské realitní agentury a zastupitel za TOP 09 Pavel Merta ve svém
obsáhlém vystoupení připomněl, že město na takovou koupi nemá
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a v následujících letech by se mohlo dostat do velkých finančních
problémů. „Ve finančním výboru škrtáme peníze na nákup dárků pro děti a
na druhé straně nám nikdo nepředložil materiál k takové investici,“ řekl
Pavel Merta.
S koupí objektů nesouhlasí ani Tomáš Foldyna z ODS: „Za 10 let, co jsem
zastupitelem, jsem neviděl tak rychle vypracovat takto obsáhlý materiál,
zvláště když jde o částku 150 milionů korun na koupi a další peníze bude
nutné vložit do oprav. Město tyto objekty nepotřebuje. Nemyslím si, že si
můžeme dovolit tyto peníze investovat. Rád bych slyšel, kde bychom na to
vzali,“ řekl Foldyna. „My se tady k ničemu nezavazujeme. V této chvíli
vůbec nejde o částky, které tady v diskusi padaly. Jako zastupitelé bychom
měli vědět, jak sociální oblast řešit. Abychom našli způsob řešení,
vytváříme si tímto záměrem čas. Nechceme se unáhlit a něco koupit. Vše
chceme diskutovat, nechat si zpracovat znalecké posudky,“ reagoval
primátor Zdeněk Osmanczyk. Jeho slova potvrdil také náměstek Petr
Smrček (ČSSD). „Jde skutečně o záměr. Nic nekupujeme. Jde o veřejnou
věc, kterou musíme řešit. Obyvatele města nezajímá, kde na to vezmeme
peníze, ale jak problém vyřešíme,“ řekl zastupitel. Na dotazy zastupitelů
odpověděl mluvčí a ředitel vnějších vztahů společnosti RPG Petr Handl:
„My jsme vždy deklarovali, že sami nehodláme provozovat ubytovny. Proto
je provozovaly firmy v nájmu. Město nás oslovilo s návrhem na odkoupení.
Cenu jsme stanovili sami, ale nebráníme se, aby hodnotu posoudil znalec.“
16. 12 – Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2014
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy

1 729 974,00 tis.Kč
862 973,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

25 842,00 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

17 795,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

823 364,00 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

1 847 143,00 tis.Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 556 633,00 tis.Kč

z toho: odbor životního prostředí

755,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

35 398,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

450,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00 tis. Kč
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odbor organizační
odbor sociálních věcí

218 036,00 tis. Kč
10 993,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

265 500,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

437 910,00 tis. Kč

odbor správy majetku

19 633,00 tis. Kč

Městská policie

73 613,00 tis. Kč

odbor ekonomický
oddělení strategického rozvoje
kancelář primátora
b) příspěvky na provoz a investiční dotace
organizacím, jejichž zřizovatelem je město
Havířov

477 981,00 tis. Kč
4 837,00 tis. Kč
11 497,00 tis. Kč

290 510,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

770,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

840,00 tis. Kč

MŠ ČSA

860,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 000,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

860,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00 tis. Kč

MŠ Lipová
MŠ Mládí
MŠ Moravská

1 550,00 tis. Kč
980,00 tis. Kč
1 500,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

650,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 360,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00 tis. Kč

MŠ Radniční

810,00 tis. Kč

MŠ Resslova

680,00 tis. Kč

MŠ Sukova

790,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00 tis. Kč
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MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů

1 030,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

3 799,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 482,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 070,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 768,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 282,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 309,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 873,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 240,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 772,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 524,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 046,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 095,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 750,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

956,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 543,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 113,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 653,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 100,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

37 362,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 815,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

41 478,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 661,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov

33 661,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov

12 888,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

36 190,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+ 117 169,00 tis.Kč
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z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+ 253 648,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 262 974,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+ 126 495,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje
hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2014, dle důvodové zprávy.
C. Dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“, dle důvodové
zprávy.
18. 12. – 72. schůze Rady města Havířova
Výběr z projednávaných bodů:
 Záměr demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9,
702/11, 703/13, 704/15, Havířov-Šumbark
 Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2014
 Program prevence kriminality na rok 2014
18. 12 – Černá kronika: Psi zabíjeli v Životických sadech srnky
Škodu počítanou na několik desítek tisíc korun utrpěli havířovští
myslivci. Dva zdivočelí psi jim zardousili osm srnců, jednu březí
srnu a jedno mladé srnče. V útocích pokračovali a strhli další kusy. Psi
využili toho, že srnky vlezly dírou v plotě do rozsáhlého areálu jabloňových
sadů v Životicích. Tam je začali nahánět a postupně je všechny strhli za krk
a pak usmrtili. U některých kusů psi vyžrali maso. Podle lidí z okolí se tady
pohyboval černý německý ovčák, se kterým byl ještě další menší pes.
Srnčí doplatilo na to, že se pohybovalo v sadu, kde by vůbec nemělo být.
V plotech jsou však díry po zlodějích jablek, kterými srnčí do sadu vlezlo.
19. 12 – Vánoční koncert s rock-popovou muzikou
Nádherná předvánoční atmosféra ovládla ve čtvrtek večer 19.
prosince velký sál Kulturního domu Leoše Janáčka.
Početnému publiku se představil čtyřicetičlenný smíšený studentský
pěvecký sbor Fusion s kapelou. Zazněly současné hity rock-popu i
překrásné vánoční koledy jako Narodil se Kristus Pán nebo Tichá noc. Vše
ještě umocnilo nadšení
a bezprostřednost mladých účinkujících.
„Bylo to jiné než klasický koncert. Moc se mi to líbilo. Pohled na mladé
zpěváky byl okouzlující. Na první pohled bylo vidět, že je to nesmírně
baví,“ pochvalovala si svátečně naladěná Kamila Feberová s tříletým
synem Sašou.
Soubor Fusion je otevřený úplně všem teenagerům od 13 do 20 let, kteří
mají rádi hudbu. Založilo ho Evangelikální společenství křesťanů
v Havířově.
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21. 12. – Skauti rozdávali plamínek z Betléma
Novodobý vánoční symbol přátelství a naděje, Betlémské světlo,
rozdávali v sobotu 21. prosince ve Vánočním městečku na náměstí
Republiky místní skauti z II. katolického oddílu.
Mladí, starší i rodiny s dětmi přicházeli s malou lucerničkou v ruce nebo jen
nádobičkou na svíčku pro malý plamínek z místa narození Ježíše Krista, aby
si pak doma vytvořili jedinečnou atmosféru nejhezčího a nejoblíbenějšího
svátku roku. „Je to od skautů moc hezké, že se postarali, aby i v našem
městě tato krásná tradice zakotvila. Už loni jsem měla doma plamínek a
rozdávala ho dál,“ s radostí řekla Havířovanka Jindra Rosmarinová.
Betlémské světlo si lidé mohou od neděle vyzvednout při bohoslužbách
v havířovských katolických
i evangelických kostelech.
Letošní ročník provází motto proroka Micheáše. „Nikdy nepodceňuj
maličké. Může tě to překvapit - z nepatrného počátku vzejde veliká věc,“
uvádí se v páté kapitole prorokovy knihy.

21. 12. – Volejbal: extraliga 11. kolo
VK Jihostroj České Budějovice – SVK Havířov 3:0. Základní část soutěže.
Hrálo se v sobotu 21. prosince v Českých Budějovicích. Sezona 2013/2014.
24. 12. – Osamělí senioři v Havířově povečeřeli s primátorem
Sváteční nálada a vánoční pohoda zavládla na Štědrý den
odpoledne v havířovské Radniční restauraci. Celkem šedesát
seniorů, kteří žijí sami, zejména vdovy, zasedlo k slavnostně
vyzdobené tabuli, aby povečeřeli, pobavili se a zapomněli na
každodenní starosti.
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Společnost jim dělal primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk s chotí a další
představitelé města. Po slavnostním přípitku se tříhodinový program rozjel
na plné obrátky. Štědrovečerní menu bylo tradiční, hrachová polévka,
bramborový salát, rybí a kuřecí smažené řízky, cukroví, ovoce a nechyběla
ani káva. Na závěr každý dostal balíček s drobnými dárky. „Je to tu velice
hezké. Moc mě těší, že vedení města v čele s primátorem nezapomíná na
osamocené lidi. Jídlo i program jsou výborné. Velký dík patří i paní Petře
Pospíšilové ze sociálního odboru, která to vše připravuje,“ uvedla
důchodkyně Ilona Růžičková. Nanejvýš spokojen byl Alois Klimeš, jeden
z necelé desítky přítomných mužů. „Líbí se mi tu po všech stránkách. Není
to jen vánoční, ale také společenské setkání. Je příjemné popovídat si se
svými kamarády a známými. Jak se říká, pokud Bůh dá, tak bych si to rád
příští rok zopakoval,“ pochvaloval si čiperný důchodce. Ani letos se
nezapomnělo na krájení jablek, tradiční českou vánoční zvyklost. Dobře
nacvičené to měl náměstek primátora Daniel Pawlas. Většinou se objevil
v jablku jádřinec ve tvaru hvězdy, což přináší lidem štěstí a zdraví. Vánoční
atmosféru povznesla skvělá muzika v podání houslisty, kytaristy a zpěváka
Jana Jedličky
a klavíristky Petry Palowské. Zaznělo pásmo vánočních
koled a lidových písní. Pořádání vánoční večeře podpořila letos finančně
Nadace OKD.
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24. 12. – Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
Jedinečná atmosféra Vánoc zavládla v úterý na Štědrý den od 22
do 23 hodin na náměstí Republiky v Havířově. Pod širým nebem se
konala bohoslužba tradičně pořádaná místními křesťanskými
církvemi. Zúčastnilo se jí několik set lidí.
Zazněly nádherné melodie jako Tichá noc, svatá noc, Narodil se Kristus Pán
nebo Jedu domů po trati a několik anglických hitů v podání pěveckého
sboru křesťanské mládeže Fusion. O vánočních zvyklostech v Holandsku
pohovořila kapitánka Armády spásy Ardi van Hattem. Slovo k zamyšlení o
narození dítěte přednesl Michal Malina z církve Na cestě. Bohoslužba byla
zakončena modlitbou Otčenáš. Vše připravily: Apoštolská církev, Armáda
spásy, Církev bratrská, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství
křesťanů. Na přípravě se podílela i řada dobrovolníků.

27. 12. – Vzpomínkový večer Folklorního souboru Vonička
Vynikající tanec, zpěv a muzika, krásné kroje a úžasný
temperament. Tak by se dal několika slovy uvést slavnostní večer
s Folklorním souborem Vonička z Havířova.
První část devadesátiminutového programu ve zcela zaplněném
reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka byla ve
znamení vybraného pásma z pomyslného putování z Těšínského Slezska
přes Lašsko až po východní Slovensko s názvem Vandrovali hudci. Druhá,
věnovaná domácí premiéře,
z vystoupení na mezinárodním
folklorním festivalu - Vzpomínky na Zakopané. Účinkovala nejstarší věková
skupina tanečníků a hudebníků od 14 let výše. Hrála jedenáctičlenná
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muzika, v níž scházel pouze dvanáctý člen Jiří Slavík mladší, který právě
koncertoval na ostrově Martinik v Karibském moři. Za cimbál zasedl
legendární Jiří Slavík starší. Obecenstvo si v průběhu večera vychutnalo
pestrou směs písní a tanců z Těšínského Slezska, Lašska a také ze
Slovenska. Po koncertě bylo ve vestibulu školy posezení u cimbálu a volná
zábava. Voničku založili v září 1991 manželé Emilie a Jiří Slavíkovi,
umělečtí vedoucí souboru.

31. 12. – Maximální a minimální teplota vzduchu v prosinci
Nejvyšší naměřená teplota: 28. prosince +15, 2 stupňů Celsia.
Nejnižší naměřená teplota: 13. prosince –6,9 stupňů Celsia.
7. VYBRANÉ SOUHRNY ZA ROK 2013
7. 1. Dopravní nehodovost na území města v roce 2013
Klesající počet obětí dopravních nehod v roce 2013 byl zaznamenán opět
nejen celorepublikově, ale i na území našeho města. Zatímco v roce 2012
zahynulo na silnicích ČR 681 osob a Policie ČR šetřila 81 404 nehod, loni
počet obětí klesl na 583, ale nehod bylo šetřeno více - 84 398. Podobně
tomu bylo na území města Havířova. V roce 2012 jsme zaznamenali 2
smrtelné nehody a Policie ČR šetřila 337 nehod, loni počet obětí klesl na
jednu, ale nehod bylo 360. Tragická nehoda, při níž zemřel člověk, se stala
9. září na křižovatce ulic Dlouhá třída a 1. máje, kde třiadvacetiletý řidič
pod vlivem drog srazil osmapadesátiletého chodce, který svému zranění
na místě podlehl. Na území našeho města došlo ke zvýšení počtu
dopravních nehod mezi vozidlem a chodcem, a proto se zvýšil počet
těžkých zranění. Tyto nehody jsou nejčastěji z důvodu nekázně řidičů
motorových vozidel, ale i chodci mají často na nehodě svůj podíl, z důvodu
svého tmavého oblečení
a absence reflexních doplňků.
Nejrizikovější místa Havířova v souvislosti s dopravními nehodami
v roce 2013
Na počtu dopravních nehod má největší podíl 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
49 nehod z celkových 360, které se staly území města.
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Další úseky:
- ul. Dělnická
- ul. Na Nábřeží
- ul. U Skleníků
- „velký“ kruhový objezd u vlakového nádraží
- parkoviště u Tesca
- parkoviště u Globusu
- parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží)
- parkoviště u Kauflandu (OBI)
- křižovatka Orlovská x Vodní

29 nehod
9 nehod
9 nehod
7 nehod
6 nehod
6 nehod
6 nehod
5 nehod
5 nehod

Počet dopravních nehod na všech komunikacích města v letech
2012 – 2013
nehody
2012
2013
rozdíl
celkem
337
360
+23
usmrceno
2
1
-1
těžce zraněno
11
22
+11
lehce zraněno
120
121
+1
zaviněno řidičem mot. vozidla
296
307
+11
zaviněno řidičem nemot. vozidla 18
16
-2
zaviněno chodcem
8
12
+4
nepřiměřená rychlost
55
40
-15
nesprávné předjíždění
3
5
+2
nesprávný způsob jízdy
191
204
+13
nedání přednosti
65
74
+9
vliv alkoholu
24
33
+9
Komise Rady města Havířova pro BESIP
7. 2. Kultura, společnost, zábava
Leden:

3. 1. Výstava Paměť města Havířova
4. 1. Koncert v evangelickém kostele v Bludovicích


30. 1. Výstava Terezy Dolanské
Únor:

7. 2. Vernisáž: Pavel Hlavatý slaví sedmdesátiny výstavami

10. 2. Babský bál s tancem chlapů

16. 2. Masopustní průvod v Dolních Datyních

21. 2. Radegast Líheň začíná

23. 2. Reprezentační ples města

27. 2. Vernisáž: Výstava k výročí evangelického kostela
Březen:

7. 3. Mezinárodní den žen

7. 3. Vernisáž: První evropští kosmonauti ve vesmíru

14. 3. Missis senior je Ludmila Vandíková

17. 3. Vítání občánků
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21. 3. Otevření „staronové“ pobočky Muzea Těšínska Musaion

26. 3. Slavnostní setkání ke Dni učitelů
Duben:

5. 4. Knihovna: Noc s Andersenem

8. 4. Beseda o loutkách

13. 4. Miniteatro zahájilo loutkovou pohádkou

19. 4. Pěvecká soutěž Talent 2013

19. 4. Pamětní deska na počest Jiřího Tibitanzla

30. 4. Simona Stašová mezi dětmi v nemocnici
Květen:

1. 5. Májové slavnosti

1. 5. Kotulova dřevěnka otevřela své brány

5. 5. Divadlo Tom a Jeff

10. 5. Základní škola Gen. Svobody slavila výročí

22. 5. Koncert souboru Vonička

24. 5. Noc kostelů

29. 5. Vernisáž: Jubilejní výstava obrazů Bohumila Kubíčka

31. 5. Vernisáží otevřena Galerie Prostor
Červen:

1. 6. Den dětí

1. 6. Mezinárodní sochařské sympozium

7. 6. Rajko Doleček navštívil Havířov

8. 6. Jubilejní dětské radovánky na ZŠ Frýdecká

9. 6. Vítání nových občánků Havířova

14. 6. Goodfellas v Jazz clubu

14. 6. Program květinové slavnosti Havířov v květech

15. 6. Havířov v květech jubilejní

15. 6. Výstava k historii Havířova v květech

16. 6. Mažoretky Kala postupují na mistrovství světa

22. 6. Don Bosko slavilo

27. 6. Promoce na Vysoké škole sociálně-správní

27. 6. Žulové sochy zdobí nemocniční zahradu
Červenec:

7. 7. Promenádní koncerty: Hasičanka

14. 7. Pohádky pod širým nebem: Divadlo Smíšek

17. 7. Unikátní výstava o divadelním nábytku

24. 7. Klauni rozdávali dětem v nemocnici radost a veselí
Srpen:

4. 8. Pohádka a promenádní koncert pod širým nebem

8. 8. Vražda nevinných lidí v Životicích je varováním i pro
budoucnost

18. 8. Promenádní koncerty: Dechový orchestr Ostrava

20. 8. Přenos vystoupení Robbieho Williamse

25. 8. Sourozenci Ulrychovi podpořili obnovu kostelních varhan

31. 8. Fotografie klientů azylových zařízení
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31. 8.
Září:

2. 9.

6. 9.

6. 9.

20. 9.
Říjen:

5. 10.

9. 10.
 17. 10.
 27. 10.

Slezské dožínky ovládl folklor
Zahájení školního roku
Program Havířovských slavností
Postřehy z Havířovských slavností
Jaroška slavila jubileum tancem, zpěvem a hudbou
Den architektury
Varhanní festival s Kateřinou Chrobokovou
Emilie Farná oslavila sto druhé narozeniny
Odpoledne s Hopsalínem

Listopad:

2. 11. OBRAZEM: Památka zesnulých

3. 11. Benefiční koncert pro potravinovou pomoc

5. 11. Ocenění občanů města Havířova

5. 11. Cena města Havířova 2013

8. 11. Střední škola technických oborů oslavila pětapadesátiny
 23. 11. Koncert v bludovickém evangelickém kostele
 29. 11. Vánoční městečko
 29. 11. Miss Karkulkou je Natálie Wilczynská
 30. 11. Jubilejní oslava folklorního souboru Błędowianie
Prosinec:

2. 12. Humanitární organizace Adra odměnila své nejaktivnější
členy

3. 12. Literární večer v knihovně

4. 12 Zpěvačka Kristina v havířovské nemocnici

4. 12. Osobnosti v sociální oblasti, kultury a sportu

4. 12. Libor Lenčo a jeho tři lásky

5. 12 Výstava: Půjdem spolu do Betléma

9. 12. Vánoční městečko: Víkend plný zpěvu a hudby
 10. 12. Novinářská kachna
 11. 12. Česko zpívá koledy
 14. 12 Přenos z newyorské Metropolitní opery
 19. 12. Vánoční koncert s rock-popovou muzikou
 24. 12. Osamělí senioři v Havířově povečeřeli s primátorem
 24. 12. Půlnoční bohoslužba pod širým nebem
 27. 12. Vzpomínkový večer Folklorního souboru Vonička
7. 3. Sport,
Leden:

4. 1.

5. 1.

12. 1.

turistika
Stolní tenis: extraliga 12. kolo
Hokejisté AZ prohráli po prodloužení
Volejbal: extraliga 13. kolo
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15. 1.

16. 1.

19. 1

19. 1.

26. 1.

31. 1.
Únor:

2. 2.

4. 2.

9. 2.

16. 2.

16. 2.

17. 2.

20. 2.

23. 2.

23. 2.
Březen:

2. 3.

2. 3.

3. 3.

7. 3.

9. 3.

16. 3.

31. 3.
Duben:

3. 4.

11. 4.

15. 4.

21. 4.

24. 4.

24. 4.

26. 4.
Květen:

9. 5.

12. 5.

15. 5.

18. 5.

18. 5.

31. 5.
Červen:

2. 6.

9. 6.

13. 6.
Červenec:

18. 7.

Stolní tenis: extraliga 13. kolo
Stolní tenis: extraliga 14. kolo
Volejbal: extraliga 14. kolo
Šachový turnaj mládeže v Asterixu
Volejbal: extraliga 15. kolo
Stolní tenis: extraliga 15. kolo
Volejbal: extraliga 16. kolo
Stolní tenis: extraliga 16. kolo
Volejbal: extraliga 17. kolo
Volejbal: extraliga 18. kolo
Stolní tenis: extraliga 17. kolo
Stolní tenis: extraliga 18. kolo
AZ rozstřílel Bobry a v play-off se utká s Opavou
Volejbal: extraliga 19. kolo
Cvičení sebeobrany zvyšuje pocit bezpečnosti
Volejbal: extraliga 20. kolo
Halová pohárová soutěž hasičů
Pavel Maslák halovým mistrem Evropy
Stolní tenis: extraliga 19. kolo
Volejbal: extraliga 21. kolo
Volejbal: extraliga 22 kolo
Město žije hokejem, AZ je po roce opět mistr!
AZ veze z Brna první důležité barážové body
Po dvou zápasech skončilo stolním tenistům play-off
AZ Havířov vybojoval první ligu
Oslava postupu hokejistů do 1.ligy
Cyklistická Gracie Orlová: prolog v Havířově
Hokej: Výsledky sezony 2012 – 2013
Z regionu: Těrlická přehrada ožila vodními sporty
Matušovič uspěl v trenérské premiéře
Stolní tenis: MČR mládeže
Jäklácká hodinovka
Ragbisté zakončili sezonu debaklem
Ragby: výsledná tabulka
Florbal Torpedo Havířov
Děti závodily na kolech
MFK Havířov zůstává v divizi
Malí gymnasté cvičili s olympioniky
Tisková zpráva: Situace v OS Slavia Havířov
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Srpen:

30. 8.

31. 8.
Září:

1. 9.

1. 9.

1. 9.

2. 9.

3. 9.

12. 9.

14. 9.

29. 9.
Říjen:
 17. 10.
 19. 10.
 26. 10
Listopad:

1. 11.

3. 11.

9. 11.
 13. 11.
 14. 11
 16. 11.
 21. 11.
 23. 11.
 23. 11.
 24. 11.
 26. 11.
 30. 11.
Prosinec:

5. 12.

7. 12.

7. 12.

8. 12
 13. 12.
 14. 12.
 14. 12.
 21. 12.
7. 4. Černá
Leden:

1. 1.

14. 1.
Březen:

1. 3.

Hokejisté AZ Havířov předvedli nové dresy
Stolní tenis: extraliga 1. kolo
Stolní tenis: extraliga 2. kolo
Těrlický okruh
Michal Indi Dokoupil ve šlépějích Jánose Drapála
Extraliga stolního tenisu odstartovala
Stolní tenis: extraliga 3. kolo
Havířov o volejbalovou extraligu nepřijde
Stolní tenis: extraliga 4. kolo
Turnaj v boccii: Pomáhat lidem s postižením je normální
Stolní tenis: extraliga 5. kolo
Volejbal: extraliga 1. kolo
Volejbal: extraliga 2. kolo
Stolní tenis: extraliga 7. kolo
Volejbal: extraliga 3. kolo
Volejbal: extraliga 4. kolo
Hokejisté AZ na Mladou Boleslav nestačili
Volejbal: extraliga 5. kolo
Volejbal: extraliga 6. kolo
Volejbal: extraliga 7. kolo
Stolní tenis: extraliga 9. kolo
Krasobruslení: Havířovská růže
Stolní tenis: extraliga10. kolo
Hokejisté AZ Havířov se zapojili do boje proti rakovině
Volejbal: extraliga 8. kolo
Hokejisté AZ Havířov se setkali s fanoušky
AZ vybojoval s Třebíčí tříbodové vítězství
Volejbal: extraliga 9. kolo
Mistrovství České republiky v karate mládeže v Havířově
Stolní tenis: extraliga 11. kolo
Volejbal: extraliga 10. kolo
Stolní tenis: extraliga 12. kolo
Volejbal: extraliga 11. kolo
kronika
Novoroční tragédie
Černá kronika: Vandalové poškodili lanový vlek
Poplach na Základní škole Žákovská
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7. 3. Mrtvá žena ve sklepě

11. 3. Skok z věžáku skončil smrtí
Duben:

26. 4. Požár v Pežgovském lese
Květen:

17. 5. Ozbrojený lupič přepadl poštu
Červen:

11. 6. Člověk se zabil skokem z věžáku
Červenec:

20. 7. Černá kronika: recidivista skončil ve vazební věznici
Srpen:

14. 8. Rvačka Romů na sídlišti Zadky
Září:

15. 9. Domem v Šumbarku otřásl výbuch

26. 9. Kriminalisté dopadli viníka výbuchu plynu v domě na
Šumbarku
Říjen:
 14. 10. Mladý muž se zabil skokem z okna
Prosinec:
 10. 12. Černá kronika: Nepozornost se nevyplácí
 18. 12. Černá kronika: Psi zabíjeli v Životických sadech srnky

8. VYBRANÉ UDÁLOSTI
8. 1. Prezidentské volby
Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla vyhlášena na pátek a
sobotu 11. a 12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna
2013. Šlo o první přímou volbu prezidenta, dosud byl volen nepřímo
Parlamentem ČR. Vítězem prezidentských voleb se stal Miloš Zeman. Ten
také 8. března 2013, den po skončení druhého volebního období Václava
Klause, složil ve Vladislavském sálu Pražského hradu slavnostní slib a svým
podpisem pod slibem se stal třetím prezidentem České republiky.
Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů. Kandidát Jan Toman však svou
kandidaturu stáhl a 23. listopadu 2012 Ministerstvo vnitra oznámilo, že 11
uchazečům registraci pro nesplnění podmínek zamítlo. Nejvyšší správní
soud 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové, zrušil
rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také zaregistrovalo. K volbě tak bylo
připuštěno celkem 9 kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan
Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl
Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.
Agenturní předvolební průzkumy dlouhodobě favorizovaly Jana Fischera,
kterého na přelomu prosince a ledna v průzkumech předstihl Miloš Zeman.
V 1. kole hlasování nezískal žádný z kandidátů absolutní většinu platných
hlasů. Do druhého kola postoupil s nejvyšším počtem hlasů Miloš Zeman a
oproti průzkumům překvapivě Karel Schwarzenberg. Ve 2. kole zvítězil,
tentokrát v souladu s předvolebními průzkumy, Miloš Zeman, a byl tak
zvolen prezidentem České republiky na funkční období do roku 2018. Oba
postupující kandidáti hlasovali v druhém kole 25. ledna. Miloš Zeman i

168
Karel Schwarzenberg hlasovali sami pro sebe, hlas Karla Schwarzenberga
však byl neplatný, neboť ho nevložil do úřední obálky.
8. 2. Předčasné parlamentní volby
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly 25. a 26. října 2013. Voliči šli
k urnám o několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb bylo
rozpuštění dolní komory, pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140
poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna
2013.
Předčasné volby vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procent hlasů. Hned za ní
se umístilo ANO 2011 Andreje Babiše, které získalo 18,65 procent hlasů.
Třetí pozici obsadila KSČM s téměř 15 procenty hlasů. Strany bývalé vládní
koalice výrazně ztratily - pro TOP 09 hlasovalo necelých 12 procent voličů,
pro ODS 7,72 procent. Do Poslanecké sněmovny se dále dostane hnutí
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6,88 procenty a návrat do
sněmovních lavic slaví KDU-ČSL, která získala 6,78 procent. Volební účast
byla pod hranicí 60 procent. Při minulých volbách do Sněmovny v roce
2010 činila účast 62,6 procenta, vůbec nejméně lidí přišlo k volbám v roce
2002 (58 %).
Pozadí voleb:
Předčasné volby jsou vyústěním politické krize, kterou odstartoval
červnový zásah ÚOOZ na Úřadu vlády a dalších místech. Ústřední
postavou celé kauzy byla tehdejší šéfka kabinetu premiéra Petra
Nečase Jana Nagyová.
Tzv. aféra Nagyová zahýbala českou politickou scénou a vedla ke
jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Té se však nepodařilo získat
důvěru Poslanecké sněmovny, a tak úřaduje v demisi. Při hlasování o
důvěře Rusnokově vládě se navíc ukázalo, že deklarovaná stojedničková
většina koalice ODS, TOP 09
a LIDEM již neexistuje. TOP 09 se
proto rozhodla podpořit předčasné volby. Díky tomu se v Poslanecké
sněmovně našel dostatečný počet poslanců, kteří podali návrh na její
rozpuštění (celkem 126 ze stran ČSSD, TOP 09, KSČM
a VV).
Politické strany a hnutí kandidující v předčasných volbách:
(Strany jsou seřazeny podle čísel, která jim vylosovala Státní volební
komise.)
1 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
2 - Strana svobodných občanů (Svobodní)
3 - Česká pirátská strana (ČPS)
4 - TOP 09 s podporou Starostů (TOP 09 a STAN)
5 - Hlavu vzhůru - volební blok (Hlavu vzhůru!)
6 - Občanská demokratická strana (ODS)
7 - Romská demokratická strana (RDS)
8 - Klub angažovaných nestraníků (KAN)
9 - politické hnutí Změna (Změna)
10 - Strana soukromníků České republiky (SsČr)
11 - Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová (KDUČSL)
12 - Volte Pravý Blok
13 - Suverenita - Strana zdravého rozumu (Suverenita)
14 - Aktiv nezávislých občanů (ANEO)
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15 - Strana práv občanů - ZEMANOVCI (SPOZ)
16 - Občané 2011
17 - Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (Úsvit)
18 - Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)
19 - Československá strana socialistická (ČSS) - vyřazena kvůli nesplnění
náležitostí přihlášky
20 - ANO 2011 (ANO)
21 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
22 - LEV 21 - Národní socialisté (NS-LEV 21)
23 - Strana zelených (SZ)
24 - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (KČ)
Volební principy prázdných a blokovaných židlí (mandátů) - číslo nebylo
vylosováno, protože uskupení nepatří mezi státem registrované strany a
hnutí.
O křesla v Poslanecké sněmovně bojovalo 5 908 kandidátů, což je téměř
o tisícovku více než ve volbách v roce 2010. Na jedno poslanecké křeslo
tak připadalo zhruba 30 uchazečů, před třemi lety jich bylo o pět méně.
Čísla všem 24 kandidujícím uskupením vylosovala Státní volební komise.
Strany se je snažily využít ve svých kampaních.
8. 3. Tituly v Kronice města Havířova v předchozích letech
Rok 2012
 Volby 2012
 Otevření nového centra Městské knihovny
 Obnovené kino Centrum
 Havířovský hokej
Rok 2011
 Abecední seznam havířovských ulic
Rok 2010
 Představitelé města od založení Havířova (předsedové, primátoři)
 Cena města Havířova
 Osobnosti kultury
 Talent roku
 Ocenění jednotlivců a kolektivů za vynikající práci v sociální oblasti
 Kronikáři města
9. POHLED DO MINULOSTI A SOUČASTNOST
9. 1. Šedesát let sídla havířovské radnice
Výstavba budovy pro přípravu mládeže na hornická povolání s kapacitou
1 200 učňů byla zahájena v březnu 1951. Po dokončení v roce 1953
dostala název Hornické učiliště Pavky Korčagina a patřila Ostravskokarvinským dolům. Zpočátku stála osamocena a podle pamětníků
vypadala jako nějaký hrad. První slavnostní stěhování do nových, ale ne
zcela připravených prostorů začalo
5. prosince 1953. V budově
tehdy nejezdily výtahy, nedalo se topit a problémy byly s vodou, která
dosti často netekla. Po odstranění počátečních závad se stala jednou
z největších a nejmodernějších objektů nově vznikajícího města. Dlouhá
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léta byl v jejím bočním traktu s výhledem na tehdejší Gottwaldovou třídu
(dnes Hlavní třída) umístěn Městský národní výbor (dnešní magistrát).
S útlumem hornictví v devadesátých letech 20. století ztratila budova pro
doly význam a stala se definitivním sídlem magistrátu statutárního města
Havířova. V roce 1999 byla ukončena rozsáhlá, hlavně vnitřní
modernizace.
9. 2. Střípky z historie
9. 2. 1. Dům PZKO padesát let pod vlastní střechou
Od založení Polského kulturně-osvětového svazu před více než šedesáti
lety postupně vznikaly v regionu Těšínského Slezska Domy PZKO. Staly se
významným centrem kulturního a společenského života. V jejich útrobách
se rozvíjela také bohatá klubová činnost. Své prostory poskytovaly nejen
vlastním členům, ale rovněž široké veřejnosti. Na Karvinsku mají svá sídla
například
v Albrechticích, Českém Těšíně, Horní Suché, Karviné,
Orlové, Petrovicích, Stonavě nebo Těrlicku.
V Havířově poprvé pod vlastní střechou mohla pracovat Místní organizace
PZKO od roku 1963. Koupila budovu zaniklého hostince v ulici U Zborůvky,
nedaleko bludovického evangelického kostela, s rozlehlou zahradou. Po
nezbytných úpravách se stala oblíbeným a vyhledávaným místem plesů,
tanečních zábav, svatebních i smutečních hostin, dožínkových slavností,
koncertů, oslav MDŽ
a řady jiných akcí. Postupem času již
prostory ve starém domě přestaly vyhovovat. Řešení nenechalo na sebe
dlouho čekat. Stará budova se zbourala, zůstaly jen základy, a na stejném
místě vyrostla nová. V neděli 15. září 1985 byla slavnostně otevřena a do
dnešních dnů s řadou menších či větších vylepšení slouží svému
původnímu poslání. Havířovští oslavili padesátileté jubileum výstavou
dobových fotografií a hezkými ručními pracemi Klubu žen.
9. 2. 2. Hřbitovní kaple je kulturní památkou
V ulici Padlých hrdinů v Havířově-Životicích naproti Památníku životické
tragédie je evangelický hřbitov. Pozemek daroval presbyter evangelického
sboru v Dolních Bludovicích Bernard Toman. Hřbitov s kaplí patří Slezské
církvi evangelické augsburského vyznání v Havířově-Bludovicích. Byl
posvěcen roku 1881. První pohřeb se konal už 24. listopadu téhož roku.
Kaple byla v letech 1969 a 1981 renovovaná, zvon dostal elektrický pohon.
Od května 1958 je v seznamu státních nemovitých památek Ministerstva
kultury České republiky.
9. 3. Zaniklé podniky
9. 3. 1. Národní podnik Nářadí Praha, závod Havířov
V roce 1966 byla v severozápadní okrajové části Havířova-Šumbark v ulici
Lidické zahájena výstavba hornického učiliště dnes už neexistujícího Dolu
Fučík. Nakonec projekt byl přepracován se záměrem, že stavbu převezme
a dokončí národní podnik Nářadí Praha, později přejmenován na Narex.
Výroba malých dřevoobráběcích strojů pro modelářské dílny a domácí
kutily byla zahájena v roce 1970. O něco později se sortiment rozšířil o
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pneumatické prvky, výlisky z plastů
a elektrické nářadí. Hlavním
výrobkem až do roku 1985 byly pájené soustružnické nože s břity ze
slinutých karbidů. Doplňujícím sortimentem pak nástavcová technika na
ruční elektrické vrtačky, přesné technické výlisky z plastických hmot a pro
potřeby dolů kombajnové nože, lepená svorníková výztuž, vlečné
vzduchové vrtáky a třmeny. Tento rozsáhlý program zajišťovali převážně
místní lidé, kteří si museli v relativně krátké době osvojit strojírenskou
výrobu, která zde neměla žádnou tradici. Že se to dařilo, potvrdily
výsledky závodu. Z počátečního jednoho milionu korun vzrostla výroba do
roku 1985 na 211 milionů. Z toho do spotřebitelské sítě se dodalo zboží
v hodnotě kolem
50 milionů Kčs. O produkty značky Narex byl
zájem i v zahraničí. Vývoz směřoval do 28 států světa a dosáhl výše 25
milionů Kčs. Pak nastal nečekaný zvrat.
Narex končí, nastupuje Tesla
K 1. lednu 1985 havířovský závod Narex byl převeden do působnosti
Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu a začleněn do
koncernového podniku Tesla Rožnov. Strojírenská výroba pokračovala ještě
do konce roku. Od ledna 1986 ve výrobních halách začaly demontážní a
bourací práce, osmdesát pět pracovníků prošlo v rožnovské Tesle
rekvalifikačním kurzem a upravené prostory se postupně vybavovaly
potřebným zařízením pro nové výrobky. Těmi se staly především
polovodičové prvky, sdružené mikroobvody a také jednoúčelové stroje pro
sídlo koncernu. V té době závod zaměstnával přes tisíc lidí, z toho
sedmdesát procent žen. Počítalo se, že do roku 2000 objem výroby vzroste
až na pětinásobek roku 1988 a havířovská Tesla se tak stane významnou
součástí elektronizace československého průmyslu. Nakonec všechno
dopadlo jinak.

Zánik podniku
Z Tesly se k 1. lednu 1991 stává akciová společnost Tenas se základním
kapitálem 135 milionů korun. Zároveň dochází k postupnému útlumu
stávající výroby. Hledání nových aktivit nebylo úspěšné. Byly například
pokusy s takzvaným drátkovým programem, ale bez většího efektu.
Rovněž ceny akcí Tenasu na trhu cenných papírů klesaly. V červnu 2000
byl prohlášen na majetek společnosti konkurz. Dne 3. září 2004 Tenas, a.s.
zanikla. Opět se začalo přestavovat. Z výrobní haly je dnes velkopekárna
Semag a střechu nad hlavou dostaly i další firmy.
9. 3. 2. Vzestup a pád obuvnického průmyslu v Havířově
Stálý nárůst obyvatel Havířova v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století si vyžadoval vytvoření nových pracovních míst zejména
pro ženy. V regionu hutí a dolů scházel lehký průmysl. Vsadilo se nakonec
na pásovou výrobu šetrnou k životní prostředí. V roce 1976 byla zahájena
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výstavba obuvnického závodu oborového podniku Svit se sídlem ve Zlíně
(v té době Gottwaldov) v ulici Studentská. Podle plánu měl vyrábět až pět
milionů párů svršků na boty ročně. Provoz v architektonicky moderní
budově s prostornými výrobními halami, dílnami, kancelářemi a
nezbytným zázemím se zahájil v listopadu 1980 s počtem 1400
pracovníků, z toho bylo 1288 žen a 112 mužů. V záměrech se počítalo i s
dalším rozvojem. Cílem byla kompletní výroba obuvi. Havířovský Svit měl
ještě odloučenou provozovnu se dvěma šicími dílnami v Orlové. Plynulý
provoz zajišťovala výkonná technika. Denně se vyexpedovalo
20
tisíc párů svršků s ročním objemem výroby 330 milionů Kčs. Z toho 60
procent bylo určeno na vývoz do Sovětského svazu. K velkým přednostem
nového závodu patřilo, že neprodukoval žádné zplodiny, nebyl hlučný
a nenarušoval bydlení lidí v bezprostřední blízkosti.
Velkolepé plány ztroskotaly
Po listopadu 1989 ve Svitu postupně probíhaly výrazné změny. Plány byly
velkolepé. Závod se v lednu 1992 osamostatnil. Dostal nový název Savela
a stal se dceřinou akciovou společností zlínského Svitu. Počet
zaměstnanců se v podstatě nezměnil, práci mělo 1200 žen a 140 mužů v
jednosměnném provozu. Úspěšně se rozšiřovala spolupráce se
zahraničním. Po předchozích dobrých zkušenostech se známou německou
obuvnickou firmou Salamander byla podepsána smlouva na pět let do 31.
prosince 1996 na dodávky svršků, popřípadě i jiné výrobky. Vedla se
jednání i s dalšími zahraničními výrobci. Otevřely se dvě firemní prodejny v Havířově a Orlové. Po úspěšném rozjezdu začaly vznikat problémy
zejména v oblasti hospodaření. Nepomohla ani kuponová privatizace.
Navíc ve stále větší míře začaly zaplavovat trh levné boty z Asie.
Místo výroby, prostory k pronájmu
Rok 2000 znamenal konec obuvnické výroby v Havířově. „V rámci
restrukturalizace skupiny Svit a vzhledem k dlouhodobému ztrátovému
hospodaření Savely bylo rozhodnuto, že ke dni 27. června společnost
vstupuje do likvidace,“ uvedl tehdy tisku generální ředitel Svitu. O práci
nakonec postupně přišlo všech zbývajících 644 zaměstnanců, většinou
vyučených v obuvnickém řemesle. Podle novinových zpráv správce
konkurzní podstaty rozsáhlý komplex prodal v dražbě údajně za patnáct
milionů korun. Vedení města Havířova skutečnost, že výroba v Savele
končí, zaskočila, sdělil tehdejší tiskový mluvčí Dobroslav Štrouf. V současné
době se prostory pronajímají k podnikatelským účelům. Budova je
ověnčena reklamou a firemními nápisy.
9. 4. Pojmenování vybraných havířovských ulic
9. 4. 1. Ulice připomíná hornického protinacistického bojovníka
Za městskou tržnicí v centru Havířova se nachází ulice sponěkud
záhadným názvem Vardasova. Toto jméno je prakticky neznámé. O koho se
vlastně jedná?
Josef Vardas byl horník. Žil v Radvanicích. Patřil
k zakládajícím členům místní organizace KSČ. Od roku 1924 byl člen

173
obecního zastupitelstva, po volbách v roce 1927 člen rady. Dne 18.
prosince 1942 byl za ilegální protinacistickou činnost zatčen gestapem a
odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam ho fašisté v květnu
1943 popravili. Bylo mu padesát let. Na jeho počest a počest dalších
spolubojovníků z řad havířů v odboji proti okupantům byl na nádvoří dnes
už bývalého Dolu Ludvík postaven pomník. Stejnojmenná ulice je ještě
v ostravské městské části Radvanice.
9. 4. 2. Ulice má jméno po světoznámém hudebním skladateli
polonéz
Při pojmenování havířovských ulic nechyběli ani světoznámí hudební
skladatelé různých národností jako Beethoven, Mozart, Čajkovskij nebo
Dvořák. Patří k nim i génius univerzálního ražení Frédéric François
Chopin. Narodil se 1. března 1810 v obci Żelazowa Wola 60 km západně
od Varšavy. Jeho otec byl francouzský emigrant, matka pocházela ze
zchudlého polského šlechtického rodu. Oba byli velmi muzikální. Chopin
dětství prožil ve Varšavě. Již v sedmi letech se pokoušel o své první
skladby pro klavír. Od roku 1822 byl žákem varšavského lycea. Po škole
slavil úspěch koncertováním ve Vídni a Drážďanech. V roce 1831 přesídlil
do Paříže, kde působil jako učitel hudby. O čtyři roky později navštívil
Karlovy Vary, kde se naposledy ve svém životě setkal s rodiči. V letech
1838 až 1839 pobýval na Mallorce. Tam těžce onemocněl tuberkulózou.
Zemřel 17. října 1849 v Paříži. Byl pohřben, dle svého přání, na hřbitově
Père Lachaise. Jeho srdce ve stříbrné schránce je uloženo ve Varšavě.
Frédéric Chopin je považován za největšího skladatele polonéz v klasické
hudbě, jehož díla pro klavír učinila z tohoto tance hudební symbol Polska.
Chopinova ulice se nachází poblíž budovy magistrátu v Havířově-Městě.
9. 4. 3. Ulice nese jméno propagátora Říjnové revoluce
Při výstavbě Havířova byla řada ulic pojmenovaná po velikánech ruské
literatury. Jednou z nich je i ulice Majakovského. Spojuje Dlouhou třídu s
ulicí 17. listopadu. Básník, dramatik a esejista Vladimír Vladimírovič
Majakovskij se narodil 18. července 1893 v Gruzii v rodině lesníka. Po
smrti otce žil v Moskvě. Od chlapeckých let se zajímal o politický život,
působil jako propagandista sociální demokracie. V patnácti letech byl
dokonce třikrát vězněn. Studoval malířství, sochařství a architekturu. Za
šíření moderního umění byl ze školy vyloučen. Poté se začal věnovat
literatuře.
Stal
se
spoluautorem
futuristického
manifestu,
spoluzakladatelem avantgardní umělecké skupiny LEF, která se hlásila k
Říjnové revoluci a průkopnickým uměleckým směrům. Ve dvacátých letech
minulého století jako přední sovětský básník procestoval celou Evropu.
Nevynechal ani Československo. Navštívil také Spojené státy americké,
Kubu
a Mexiko. Na svých cestách často propagoval ideje Říjnové
revoluce. Byl nejvýznamnějším sovětským spisovatelem té doby. Jeho
tvorba, která je i dnes uznávaná, obsahuje především poezii milostnou a
básně věnované politickým tématům. V dubnu roku 1930, kdy bolševická
mašinerie pod Stalinovou taktovkou začala drtit děti revoluce, se ozval v
bytě šestatřicetiletého spisovatele výstřel. To, zda pistoli v ruce držel sám
Majakovskij, nebo někdo z bezejmenných příslušníků statní tajné policie, je
zahaleno množstvím otazníků. Úřední verze zní: sebevražda.
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9. 4. 4. Ulice pojmenovaná po nejslavnějším ruském spisovateli
Krátká boční ulice v Havířově-Městě, nedaleko křižovatky Národní třídy
s ulicí 17. listopadu, nese název Tolstého. Ruský spisovatel a filozof,
představitel realismu Lev Nikolajevič Tolstoj, se narodil 9. září 1828 v
Tulské gubernii ve vesnici Jasnaja Poljana v šlechtické rodině. V roce 1844
začal studovat na Kazaňské univerzitě orientální jazyky. Učitelé o něm
říkali, že je neschopný
a neochotný se učit. Proto se vrátil
uprostřed studií domů. Hodně času trávil
v Moskvě a Petrohradu.
Poté, co zaplatil těžké dluhy z hazardu, vstoupil v roce 1851 do ruské
armády a již v tomto období psal. V roce 1857 začal cestovat po západní
Evropě. Po návratu do vlasti si uvědomil zaostalost ruské politické,
ekonomické i kulturní reality. Určité řešení viděl ve vzdělávání mužiků.
Statkáři ho považovali za podivína, car za revolucionáře a z církve byl
vyloučen jako kacíř. Mezi jeho nejvýznamnější romány patří Vojna a mír,
Anna Karenina a Vzkříšení. Po neshodách opustil rodinu a bez rozloučení
odjel vlakem pryč. Při cestování onemocněl a zemřel 20. listopadu 1910
v jedné opuštěné ruské železniční stanici. Je pochován ve svém rodišti na
okraji rokliny v lese nazvaném Staryj zakaz. Jeho hrob udivuje prostotou.
Stal se vyhledávaným turistickým místem. K zajímavostem patří, že si
Tolstoj dopisoval s T. G. Masarykem – oba vyznávali podobné životní
postoje. Slavný spisovatel se však nikdy nepokusil prosazovat své názory
jinde, než v literatuře a na svém statku.
9. 4. 5. Ulice pojmenovaná po autorovi básnické sbírky Slávy
dcera
Ulic pojmenovaných po významných slovenských rodácích je na Karvinsku
poskrovnu. Jedna z nich, s názvem Kollárova, se nachází v HavířověPodlesí. Ján Kollár, básník Slovanů, filozof a evangelický kazatel, se
narodil 29. července 1793 v Mošovcích na Slovensku. Vystudoval teologii
v Bratislavě a v německém městě Jena. Tam také poznal svoji budoucí
ženu Frederiku. Ze studií se vrátil do tehdejšího Uherska a nastoupil na
místo evangelického faráře v Pešti. V roce 1849 byl povolán do Vídně, kde
se stal profesorem slovanské archeologie na Vídeňské univerzitě. Napsal
rozsáhlou básnickou sbírku Slávy dcera. Hlavní postavou je zde básníkova
milenka Mína, která splývá s vybájenou dcerou mytické bohyně Slávy zosobňuje Slovanstvo a symbol jeho budoucnosti.
V originále
i v překladech pronikla i do řady zemí světa a navěky proslavila svého
autora. Zemřel 24. ledna 1852 ve Vídni, ale pochovaný je v Praze.
Stejnojmenné ulice jsou například v Praze, Plzni, Prostějově, Jihlavě nebo
ve Znojmě.
9. 4. 6. Ulice pojmenovaná po komunistickém ministru průmyslu
Mezi havířovské ulice s názvem po čelních funkcionářích komunistického a
dělnického hnutí patří také jméno Gustava Klimenta. Narodil se 3. srpna
1889 v Třebíči. Po vypuknutí první světové války byl odvelen do Ruska, kde
strávil šest roků. Od třicátých let minulého století působil na Ostravsku.
Devět let byl předválečným poslancem Národního shromáždění spolu
s Karolem Śliwkou z Karvinska. V roce 1939 byl při pokusu o útěk do exilu
zatčen a vězněn v koncentračním táboře Dachau. Po osvobození se opět
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aktivně zapojil do veřejného a politického života. Do roku 1954 zasedal
v Národním shromáždění. V letech 1948 až 1952 zastával funkci ministra
průmyslu. Pak se stal předsedou Ústřední rady odborů. Zemřel 22. října
1953. Ulice s jeho jménem se nachází v Havířově-Městě, dále v Ostravě,
Třebíči a Příboře. Možná i někde jinde.

9. 5. Tituly v uplynulých letech
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
 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 2013
Rok 2013 byl teplotně nadnormální (0,6 °C nad dlouhodobým průměrem
1961-90). Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala od +2,6 °C
v červenci (teplotně mimořádně nadnormální měsíc) až po -3,1 °C
v březnu (měsíc teplotně podnormální). Osm měsíců bylo teplejších a 4
měsíce chladnější, než by odpovídalo dlouhodobému průměru. Srážkově
byl rok jako celek normální (8 % nad dlouhodobým průměrem). Nejvíce
srážek napadlo v České republice v červnu (v průměru 146 mm, což bylo
173 % dlouhodobého průměru) a nejméně v prosinci (v průměru jen 21
mm, to je 44 % dlouhodobého průměru). Měsíce leden a květen byly
nadnormální a červen dokonce silně nadnormální. Měsíce duben, červenec
a prosinec byly podnormální, žádný z měsíců nebyl silně podnormální.
Celkově napršelo v 7 měsících více a v 5 měsících méně, než by
odpovídalo dlouhodobému průměru. Výrazné sněžení na konci března
a začátkem dubna se společně s červnovými povodněmi a vánočním
oteplením zapíšou do dějin klimatologie.
Leden
Hned na začátku roku zapříčinily vydatné srážky a tání sněhu vzestup
hladin některých toků hlavně v oblasti Šumavy a Krušných hor. Úhrny
srážek na některých stanicích západní části České republiky přesáhly dne
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4. ledna 30 mm (například 48,8 mm na stanici Jelení v okrese Karlovy Vary,
40,8 mm na stanici Bedřichov, Nová Louka nebo 38,8 mm na stanici Luby).
Maximální teplota se v tento den i ve vyšších polohách pohybovala nad
bodem mrazu a srážky byly sněhové jen na hřebenech. Limnigrafická
stanice Kraslice na Svatavě tak slabě přesáhla i 3. stupeň povodňové
aktivity (3. SPA). Od druhé dekády ledna se však vrátilo zimní počasí
a sněžení. Významné sněžení bylo zaznamenáno v jižních a jihozápadních
Čechách,
na
Šumavě
a Českomoravské
vysočině
v noci
na
7. a 17. ledna. Výška nově napadlého sněhu dosáhla např. ve Vimperku 30
cm, na stanici Vacov, Peckov (okr. Prachatice) 28 cm, v Kašperských
Horách 27 cm nebo v Husinci 26 cm. Na Moravu dorazilo sněžení již
mírnější (na Šeráku například jen 4 cm nového sněhu), v nižších polohách
Moravskoslezského kraje byly srážky dešťové, které při dopadu na povrch
namrzaly a vytvářela se tak nebezpečná ledovka, stejně jako v prosinci
2012. Na konci měsíce (29. a 30. ledna) byly zaznamenány úhrny srážek
nad 25 mm v oblasti Krkonoš, Šumavy a Českomoravské vrchoviny (např.
35,0 mm na Labské boudě nebo 33,6 mm v Prášilech), které zapříčinily
v lednu už podruhé na našem území dosažení
3. SPA (na Doubravě
v Pařížově nebo na Dyji v Podhradí).
Únor
Další vlna sněžení zasáhla území ČR ve dnech 12. a 13. února na celém
území České republiky. Nejvyšší výška nového sněhu dosáhla 25 cm na
Benecku (okr. Semily) 12. února a 12 cm na stanici Horní Lideč (okr.
Vsetín) 13. února. Sněžení v těchto dnech komplikovalo dopravu nejen
u nás, ale i v Maďarsku, Rakousku a ve Slovinsku. Výška sněhové pokrývky
postupně dosáhla zimních maxim.
Březen
Již na konci února a začátkem března se v předpovědích meteorologů
začaly objevovat zmínky o přicházejícím jaru. Nejnižší denní teplota se 7.
a 8. března držela hodně nad 5 °C a na jižní Moravě klesla minimální
teplota jen k 9 °C, např. Vizovice a Strážnice 9,4 °C. Na obr. 4 je vidět, že
výška sněhové pokrývky začala rychle klesat i na horských stanicích. Od
11. března však následovaly čtyři týdny pro tuto roční dobu velmi
studeného počasí, na horách opět začalo sněžit a v posledních dnech
března se vrátilo sněžení i do nižších poloh. Na začátku tohoto studeného
období došlo k poklesu teploty o více než 15 °C během necelých 24 hodin.
Například v Chebu byla teplota 10. března ve 14:30 hodin 11,3 °C a další
den v 7:50 hodin jen -5,5°C (rozdíl 16,8 °C). Výrazné mrazy s poklesem
minimální teploty hluboko pod -15 °C se vyskytly v noci na 17. a znovu
v noci na 24. března. Od 17. března začala znovu narůstat výška sněhové
pokrývky na horách a sněžilo i v nižších polohách. Celodenní sněžení 31.
března na severovýchodní Moravě vytvořilo souvislou sněhovou pokrývku
i v nižších polohách na Opavsku (Melč 48 cm), Karvinsku (Bohumín 42 cm)
nebo Novojičínsku (Nový Jičín 40 cm) a na mnoha místech došlo tak
k druhému maximu výšky sněhové pokrývky v zimním půlroce 2012/2013.
V prvních třech měsících roku byly i vlivem celkově nižších teplot
rozptylové podmínky často nepříznivé, což se projevilo vysokým počtem
dnů s překročením denního imisního limitu pro PM10 v 1. čtvrtletí 2013.
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V Moravskoslezském kraji tak na většině lokalit už v tomto období došlo
k překročení maximálního počtu 35 dnů s nadlimitní 24hodinovou
koncentrací
PM10,
akceptovaných
legislativou.
Duben
Na začátku dubna pokračovaly dny se sněžením, na Šumavě a v
Krkonoších sněžilo ještě i 19. a 20. dubna, ale již 10. dubna byly ve
východní části ČR první jarní bouřky, které byly doprovázeny i krupobitím.
První letní den (maximální denní teplota je rovna nebo vyšší než 25 °C) byl
naměřen 18. dubna, kdy maximální teplota překročila 20 °C na celém
území s výjimkou nejvyšších horských poloh. Nejtepleji bylo tento den
v Doksanech (28,7 °C) a v Dobřichovicích (28,6 °C). Ve stejný den se na
Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové vyskytl extrémně
podprůměrný stav celkového množství ozonu (315 D. U. je 20 % pod
dlouhodobým průměrem) a UV index přesáhl na stanicích Hradec Králové,
Labská
bouda,
Košetice
a Kuchařovice
kritickou
hodnotu
5.
Květen
Měsíc květen si budeme pamatovat jako nenápadný měsíc s častými
dešťovými srážkami. V průměru v tento měsíc prší 13 dní, v roce 2013
však na mnoha stanicích bylo více než 20 dní se srážkou – Skuteč (okr.
Chrudim) 28 dní, Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec), Velichovky (okr.
Náchod), Hradec Králové, Svobodné Dvory nebo Ševětín, Mazelov (okr.
České Budějovice) 27 dní. Významné srážkové úhrny na mnoha místech
ČR ve dnech 2., 7., 26., 29. a 30. května, hlavně v Čechách, překračovaly
i 30 mm za 24 hodin – Jelení, Nová Pec (okr. Prachatice) 66,2 mm 2.
května, Milešovka 53,6 mm 7. května, Něčín, Bělohrad (okr. Příbram) 42,8
mm 29. května nebo Kdyně (okr. Domažlice) 40,2 mm
30.
května. Už 31. května byl tak jako předzvěst nadcházejících povodní
dosažen 3. SPA (na Klabavě v Hrádku a v profilu Nová Huť). Takto vlhký
květen, který byl jako celek na území ČR srážkově nadnormální
s průměrným srážkovým úhrnem 113 mm (154 % dlouhodobého průměru),
byl jednou z příčin povodňové situace v červnu 2013. Frontální počasí s
sebou většinou přináší nejen srážky, ale někdy i bouřky s nebezpečnými
doprovodnými jevy. Tak tomu bylo např. 19. května, kdy byly na studené
frontě bouřky na celém území ČR s nárazy větru přes 25 m.s-1 —Hulice
(okr. Benešov) 29,1 m.s-1, Košetice (okr. Pelhřimov) 27,4 m.s-1, Šerák
v Jeseníkách 25,9 m.s-1, Liberec 25,6 m.s-1, Milešovka 25,4 m.s-1 a Lysá
hora v Beskydech 25,2 m.s-1.
Červen
V posledních 20 letech bylo v ČR několik plošně rozsáhlých a časově
déletrvajících povodňových situací, jejichž příčinou byly srážky, např.
v červenci 1997 na Moravě, v srpnu 2002 v Čechách nebo několik
povodňových situací v létě 2010 na celém území. Povodně v červnu 2013
byly na území ČR v několika vlnách. Po předchozím silném nasycení povodí
zapříčinily mimořádné srážky, které přesáhly v některých oblastech 100
mm, začátek povodní hned 1. června – Horní Maršov (okr. Trutnov) 130,3
mm, Zbytiny (okr. Prachatice) 108,3 mm, Střezimíř (okr. Benešov) 107,0
mm, Frantoly, Klenovice (okr. Prachatice) 101,0 mm. Podrobně popisuje
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červnové povodně několik článků v Meteorologických zprávách č. 6 z roku
2013. Prvním tropickým dnem v roce se stal 17. červen, kdy maximální
teplota dosáhla nebo přesáhla 30 °C na 75 stanicích v celé ČR. Nejvyšší
teplota byla zaznamenána na stanici Nedrahovice, Rudolec (okr. Příbram)
32,9 °C, v Táboře (32,5 °C) nebo v Lednici (32,3 °C). Jen o den později, 18.
června, bylo v okrajových částech města Krnov, v místních částech Ježník
a Kostelec, pozorováno tornádo. Na základě místního šetření (pobočka
ČHMÚ Ostrava), zjištěných a zdokumentovaných škod, rozhovorů se
svědky události, příp. lidmi odstraňujícími vzniklé škody a následky, byla
stanovena intenzita tornáda na stupeň F2, délka prokázaného dotyku se
zemí kolem cca 3 km a trvání cca 10 min (více na společné webové
stránce ČHMÚ a AMS — www.tornada-cz.cz). V prvním pololetí roku 2013
byla délka slunečního svitu pod dlouhodobým průměrem, který je 803
hodiny. Délka slunečního svitu byla však jen 604 hodiny, tj. 75 %
dlouhodobého průměru za leden až červen, přičemž v každém z těchto
6 měsíců svítilo slunce méně, než by odpovídalo dlouhodobému průměru
(v únoru dokonce jen 38 a v lednu 43 % dlouhodobého průměru).
Červenec
V období od 22. do 30. července byla v ČR tzv. horká vlna. Platné
doporučení Světové meteorologické organizace (SMO) říká, že za horkou
vlnu považujeme minimálně pětidenní období, ve kterém maximální
teplota je minimálně o 5 °C vyšší než průměrná maximální teplota pro
daný den. U nás bývá taková vlna podmíněna prouděním tropického
vzduchu nebo postupně se prohřívající tlakovou výší, která setrvává nad
přehřátou pevninou (Sobíšek a kol., 1993). Definice navrhovaná SMO
přihlíží k místním podmínkám (srovnává v dané lokalitě aktuální teplotní
maxima s dlouhodobým průměrem), a je proto vhodnější než jen často
používané období s teplotou nad 30 °C. Na jednotlivých stanicích trvala
tato horká vlna od pěti do osmi dnů, např. v Husinci (okr. Prachatice) od
22. do 29. července s průměrnou maximální teplotou 30,9 °C s maximem
22. července (35,0 °C). Vlna veder byla zakončena přechodem bouřkového
pásma s intenzívními srážkami, během kterých byly naměřeny denní úhrny
přes 100 mm (Nové Město pod Smrkem 129,9 mm a Hejnice 113,2 mm).
Na Lužické Nise (v profilech Proseč a Liberec) a na Smědé (v profilech
Frýdlant a Předlánce) byly opět zaznamenány zvýšené hladiny
povrchových toků s dosažením 3. SPA.
Srpen
Na studené frontě se vyskytly odpoledne 4. srpna silné bouřky
v Karlovarském a Ústeckém kraji. Během odpoledne a večera přešly přes
Čechy až na Moravu a do Slezska. Pásmo bouřek bylo doprovázeno silnými
nárazy větru až přes 30 m.s-1 – Kocelovice (okr. Strakonice) 33,9 m.s-1,
Chotusice (okr. Kutná Hora) 31,6 m.s-1, Praha-Karlov 31,4 m.s-1 a Plzeň,
Mikulka 30,9 m.s-1. Srážkové úhrny dosáhly až k 50 mm – Výsluní (okr.
Chomutov) 50,5 mm nebo Pacov (okr. Pelhřimov) 48,0 mm. V čase před
příchodem bouřek byla naměřena nejvyšší teplota na jihovýchodní
Moravě — Strážnice 36,0 °C, Štítná nad Vláří 35,4 °C, Brod nad Dyjí
35,2 °C nebo Staré Město u Uherského Hradiště 35,0 °C. Po krátké pauze
byla začátkem srpna na našem území další horká vlna, která trvala osm
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dní od 3. do 14 srpna 2013 a nejvyšší zaznamenanou teplotou bylo 39,7°C
v Brodě nad Dyjí ve čtvrtek 8. srpna 2013. Tato hodnota je absolutním
naměřeným maximem teploty nejen pro tuto stanici, ale rovněž pro celou
Moravu (pro ČR je absolutním maximem hodnota 40,4 °C naměřená 20.
srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy).
Září
Zatímco poslední sněžení zimy 2012/2013 bylo 26. května na Klínovci (1
240 m n. m.) a na stanici Železná Ruda, Špičák (947 m n. m.), tak první
sněžení zimy 2013/2014 bylo už 17. září na Lysé hoře v Beskydech
(1322 m n. m.). Ranní minimální teplota se pod bod mrazu dostává
v mrazivých kotlinách celoročně, na konci září už jsme však zaznamenávali
mrazivá rána s teplotou i pod -5 °C, např. na Březníku (okr. Klatovy) klesla
teplota 28. září až na -7,5 °C. A poslední zářijový den, 30. září, byl prvním
dnem s celodenním mrazem. Na nejvýše položené stanici v ČR, na Sněžce,
stoupla maximální denní teplota jen na -0,5 °C.
Říjen
Za některých synoptických situací zaznamenáváme velký rozdíl
v teplotách mezi západní a východní částí ČR. Tak tomu bylo i 11. října,
kdy se vlnilo frontální rozhraní, které oddělovalo studený vzduch na
západě od teplého na východě. Rozdíl v maximálních teplotách dosáhl až
20 °C — maximální teplota na Březníku (okr. Klatovy) dosáhla jen 2,4 °C
a ve Valašském Meziříčí 22,7 °C. Tento střet dvou různých vzduchových
hmot způsobil i vypadávání významných dešťových srážek —např. Blatnice
pod Svatým Antonínkem (okr. Hodonín) 35,2 mm nebo Nový Bor 32,7 mm.
Ve dnech 11. až 13. října se v severních Čechách několikrát za sebou
vyskytly významné srážkové situace v oblasti Šluknovského výběžku, které
způsobily vzestup hladin některých řek. Kamenice v Hřensku dosáhla
postupně až těsně pod hranici 3. SPA. Poslední letní den se v roce 2013
vyskytl docela pozdě – 28. října vystoupila maximální teplota na stanici
Praha, Karlov na 25,9 °C. V historii se nikdy později letní den nevyskytl.
Zajímavé však je, že před 28. říjnem byla maximální teplota vyšší než
25 °C už 8. září a zdálo se, že to bude poslední výskyt letního dne v roce.
Listopad
Teplý konec října pokračoval i začátkem listopadu, 8. listopadu dokonce
v Dyjákovicích (okr. Znojmo) dosáhla maximální teplota 20,1 °C a na
mnoha dalších místech se k této hranici blížila. Ale už 9. listopadu začal
padat sníh (1 cm nového sněhu na Luční boudě) a 10. listopadu napadlo
např. na Churáňově (14 cm), na stanici Frymburk, Svatý Tomáš (okres.
Český Krumlov) 12 cm nebo v Srní (okr. Klatovy) 11 cm nového sněhu.
Sníh však postupně odtával a 19. listopadu už opět byla ČR bez sněhové
pokrývky. Po dalších vlnách sněžení byla v listopadu nejvyšší výška celkové
sněhové pokrývky 40 cm na Lysé hoře v Beskydech dne 27. listopadu.

Prosinec
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Začátkem prosince ještě několik dní sněžilo, ale nejvyšší hodnoty celkové
sněhové pokrývky byly už 9. prosince (85 cm na Labské boudě a 78 cm na
Luční boudě) a o den později 70 cm na Lysé hoře. Přispělo k tomu frontální
sněžení, které k nám zasahovalo po okraji výrazné tlakové níže, která byla
pojmenována Xaver. Tuto tlakovou níži doprovázely vysoké rychlosti větru,
v nárazech přes 30 m.s-1 – Sněžka 4. prosince 34,9 m.s-1, Milešovka 5.
prosince 30,2 m.s-1. Nejvíce stanic zaznamenalo nárazy větší než 30 m.s-1
6. prosince — Ústí nad Labem, Kočkov 33,8 m.s-1, Javorový vrch
v Beskydech 33,7 m.s-1, Luční bouda 32,0 m.s-1, Šerák 31,6 m.s-1
a Milešovka 30,9 m.s-1. Na Luční boudě ještě i 7. prosince 30,8 m.s-1. Ve
druhé dekádě se však výrazně oteplilo, maximální teplota od 12. do 17.
prosince na stanicích běžně překračovala 10 °C. Po mírném ochlazení se
však od 25. prosince opět oteplovalo a 28. prosince byla maximální teplota
v Karviné 15,2 °C, v Bohumíně a na stanici ve Slezské Ostravě 15,1 °C.
Sněhová pokrývka tak zůstala jen v nejvyšších polohách pohraničních hor
(Churáňov 13 cm, Lysá hora 22 cm, Šerák 25 cm, Luční bouda 27 cm a
Labská bouda 60 cm.
Zdroj Český hydrometeorologický ústav
11. ZÁVĚR KRONIKÁŘE
Hlavními zdroji informací pro kroniku Havířova za rok 2013 byly:
 Účast kronikáře na kulturních, společenských, sportovních a
církevních akcích
 Havířovský deník a týdeník Havířovsko
 Radniční listy
 Usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova
 Tiskové zprávy vydávané Magistrátem
 Propagační materiály a zprávy o činnosti občanských sdružení, škol,
církví a dalších institucí
 Internetové stránky sportovních klubů a tělovýchovných jednot
Fotografie pořídil, pokud není jinak uvedeno, kronikář města.
Kronika Havířova za rok 2013 bez příloh má 174 stran. Jozef Pintér
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12. PŘÍLOHY
KONCEPCE KULTURY
MĚSTA HAVÍŘOVA
2013-2020

Preambule
Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města Havířova
jako města ideálního pro život, vzdělávání, kulturu
a pro rozvoj osobnosti a zdravého životního stylu, které
oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci
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I. Vize

I.1. Východiska vize města Havířova v oblasti kultury
Účelem Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020 je zaznamenat současný stav a určit
další směr vývoje kulturní oblasti s ohledem na finanční možnosti města Havířova.
Koncepce se zabývá kulturou, jako významným faktorem života občanské společnosti
v konkrétních podmínkách města Havířova, analyzuje současný stav kulturní oblasti,
vymezuje její základní cíle a stanoví odpovídající opatření a postupy.
Město Havířov má určitá specifika v oblasti kultury, která souvisejí s jeho historickým
vývojem. Pro město, které bylo založeno až v roce 1955, je charakteristický rychle se
rozvíjející aktivní hodnotný kulturní život, a to v mnoha rozmanitých podobách, včetně
uchování folklorních a ostatních uměleckých tradic regionu.
Na území statutárního města Havířova se nachází jedna národní kulturní památka (Památník
obětem nacistického teroru v Životicích) a 14 kulturních památek zapsaných v Ústředním
seznamu kulturních památek, mezi nimi např. Kulturní dům Radost.
Koncepce kultury vychází ze základních demografických dat o městě, která signalizují na
jakou cílovou skupinu je potřeba se zaměřit (stárnoucí obyvatelstvo, nezaměstnanost ve výši
11,24 %)1. Dále také vychází ze skutečnosti, že základním garantem v oblasti kultury ve
městě jsou příspěvkové organizace města – MKS, MK a ASTERIX, které se kulturou
profesně zabývají. Vedle těchto organizací v kulturní oblasti existují rovněž amatérské a
poloamatérské spolky, které se zabývají kulturou ve svém volném čase a kulturní agentury.
Celkový kulturní vjem města zahrnuje i aktivity škol a dalších organizací, které působí na
území města, například. základní umělecké školy, Muzeum Těšínska apod.
Město Havířov prostřednictvím svých příspěvkových organizací disponuje kvalitní
nadstandardní kulturní infrastrukturou, avšak chybí odpovídající prostory pro realizaci
zájmově umělecké činnosti mladé generace (např. hudební zkušebny, klubovny, multižánrové
kluby).
Město si v průběhu let vytvořilo stabilní nabídku tradičních kulturních akcí a snaží se ji
přizpůsobovat změně hodnot společenských skupin, které ovlivňují poptávku po nových
1

http://www.czso.cz, Úřad práce Karviná 31. 1. 2013
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aktivitách a službách. V současné době je vyšší poptávka po realizaci velkých kulturních
projektů v oblasti tzv. masové kultury. Pořádání specifických celoměstských akcí či festivalů
patří k nástrojům vytvářejícím pozitivní image města navenek. Nabídka kulturních služeb ve
městě Havířově je přizpůsobena struktuře jeho obyvatel.
I.2 Vize města Havířova v oblasti kultury
V horizontu
Koncepce kultury,
tj. do roku 2020, chce město Havířov směřovat rozvoj
Globální
cíl a strategické
cíle
vzdělávacích
a kulturních potřeb tak, aby bohatou nabídkou kulturního vyžití vytvářelo
II.1.
Globální cíl
dobré podmínky pro život všech obyvatel.
Rozvoj vlastní kulturní tradice a podpora nových žánrů
a občanských aktivit v oblasti kultury budou dlouhodobě orientovány tak, aby přispěly
k prosperitě města a spokojenosti jeho občanů.
Město Havířov bude využívat pozitivní vnější vlivy s cílem organizovat hodnotný kulturní
život pro obyvatele Havířova i regionu, s vědomím vytvoření moderního multikulturního
města.
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Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města Havířova jako města ideálního pro
život, vzdělávání, kulturu a pro rozvoj osobnosti a zdravého životního stylu, které
oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci.
II.2. Strategické cíle
Strategický cíl 1 Zlepšování podmínek pro kulturní aktivity významných nositelů
kultury.
Strategický cíl 2 Rozvoj umělecké osobnosti.
Strategický cíl 3

Podpora existujících a tradičních akcí a rozšíření jejich nabídky.

Strategický cíl 4
Strategický cíl 5

Rozšíření prezentace kulturních aktivit a posílení lokální identity
občanů s městem.
Posílení image města.

Strategický cíl 6

Zvýšení informovanosti veřejnosti o historii města.

Strategický cíl 7

Podpora kulturních lidových tradic.

Strategický cíl 8

Pokračování v péči o hmotné kulturní dědictví.

Strategický cíl 9

Podpora aktivního využívání volného času dětí, mládeže, dospělých
a seniorů.

III. Swot analýza
SILNÉ STRÁNKY
1. Živá kulturní tradice, včetně snahy udržovat tradice lidového umění.
2. Pořádání pravidelně se opakujících kulturních akcí (např. festivaly a cyklicky se opakující
akce postupového typu).
3. Rozšířená síť knihoven.
4. Různorodost subjektů působících v oblasti kultury, včetně různých forem nestátních
neziskových organizací (např. spolky, amatérské soubory) a podnikatelských subjektů.
5. Nadregionální a mezinárodní význam některých pořádaných kulturních akcí.
6. Propojenost činností organizací s různými zřizovateli v kulturní oblasti.
7. Veřejná přístupnost kulturních památek.
8. Dostatek výstavních síní (dobrá podpora amatérských výtvarníků).
9. Informační portál města (webové stránky, městská televize šířená internetem, kabelovým
a pozemním vysíláním).
10. Velké spektrum amatérských kulturních aktivit.
11. Existence kulturních zařízení – knihovna, kulturní domy, kina, apod.
12. Dobrá spolupráce s partnerskými městy.
13. Velmi dobrá dostupnost kulturních zařízení plynoucí z jejich rovnoměrného rozmístění
a pozitivní hodnocení úrovně kulturních akcí.
SLABÉ STRÁNKY
1. Snížení finančních toků do místní kultury směrem k nestátním neziskovým organizacím.
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2. Špatný stavebně technický stav části kulturních zařízení, včetně jejich vybavení.
3. Finančně provozní náročnost kulturních objektů.
4. Chybějící spolupráce mezi poskytovateli prostor pro pořádání kulturních akcí a subjekty,
které
prostory hledají.
5. Nedostatečná sounáležitost občanů s městem.
6. Nízká znalost hornické minulosti mezi občany.
7. Nižší zájem občanů o kulturní akce z důvodu nepříznivé finanční situace.
8. Nedostačující nebytové prostory pro komunitní život ve městě zaměřený na mladou
generaci.
9. Nedostatek prostor pro neoficiální kulturní aktivity, např. zkušebny pro hudební skupiny,
prostory pro neformální setkávání a koncerty občanů.
10. Chybí podpora kultury ze strany podnikatelských subjektů.
11. Nedostatečná komunikační a propagační strategie o kulturním dění.
12. Slabší lokální identita občanů města.
13. Chybí multifunkční plocha pro pořádání organizovaných akcí většího charakteru a další
pro volnočasové aktivity.
14. Absence multifunkčního zařízení celosezónního charakteru pro široké spektrum
veřejnosti.
PŘÍLEŽITOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nové zdroje financování – např. společenská odpovědnost podnikatelských subjektů.
Zlepšení situace ve financování kultury ze strany MSK a státu.
Využití zkušeností jiných měst pro realizaci nových kulturních aktivit.
Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města rozvojem vysokého školství, výzkumu a vývoje.
Možnost využití areálu Dukla pro kulturní účely po ukončení hornické činnosti.
Využití vícezdrojového financování pro vybudování kulturních budov - nízkonákladové
kulturní zařízení pro komunitní život zaměřený na určité sociální a věkové skupiny,
především pro mladou generaci.

OHROŽENÍ
1. Omezení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města subjektům podílejícím se
na realizaci kulturních aktivit.
2. Nedocenění významu kultury pro život jednotlivce a společnosti (pocit potřebnosti
kultury).
3. Ekonomické faktory limitující činnost obyvatel ve volném čase a kupní sílu občanů města.
4. Změny v demografickém vývoji obyvatel města (stárnutí populace).
5. Absence významnějšího soukromého sponzorství v oblasti kultury.
6. Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (kulturní a volnočasové aktivity).
7. „Stínový“ efekt krajského města Ostrava v oblasti kultury.
IV. Strategické směry a způsob jejich realizace
Strategický cíl 1 Zlepšování podmínek pro kulturní aktivity významných nositelů
kultury.
Směry realizace 1.1. Trvale modernizovat vybavení a technologické zázemí pro
cíle
kulturní činnost.
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Strategický cíl 2

Rozvoj umělecké osobnosti.

Směry realizace 2.1
cíle
2.2

Vzájemná spolupráce a podpora subjektů i jednotlivců
zabývajících se kulturou s cílem posílit rozvoj všech kulturních
aktivit vedoucích k rozvoji umělecké osobnosti.
Podporovat uměleckou vzdělanost finančně i mediálně, s cílem
prezentovat veřejnosti výsledky činnosti studentů uměleckých
oborů a osobní úspěchy mladých talentů a souborů.

Způsob realizace
2.1 Vzájemná spolupráce a podpora subjektů i jednotlivců zabývajících se kulturou s cílem
posílit rozvoj všech kulturních aktivit vedoucích k rozvoji umělecké osobnosti.
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.2

Zvýšit zainteresovanost kulturních subjektů ve spojování profesionálů
a talentů – amatérů pro jejich další spolupráci v kulturní oblasti.
Stimulovat kulturní subjekty, jejichž zřizovatelem není město Havířov, i
jednotlivce zabývající se kulturou k využívání nabídky volných prostor pro
realizaci kulturních aktivit.
Pořádat soutěže a přehlídky pro děti a žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ v recitaci, divadle,
zpěvu
a dalších oblastech kultury.
Prohloubit spolupráci při prezentaci uměleckých tvůrčích činností formou
vystoupení na celoměstských akcích a prezentací v galeriích a výstavních
síních.
Rozvíjet propagaci profesionálních a zájmových činností v oblasti kultury.

Podporovat uměleckou vzdělanost finančně i mediálně, s cílem prezentovat veřejnosti
výsledky činnosti studentů uměleckých oborů a osobní úspěchy mladých talentů
a souborů.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

Pokračovat v udílení ocenění města Havířova talentované mládeži v oblasti
kultury – „Talent“.
Rozšířit nabídku uměleckého vzdělávání dle zájmu obyvatel města.
Rozvíjet výchovu talentů ve specializovaných výtvarných, pohybových a
jiných zájmových kroužcích.
Zvýšit atraktivnost nabídky zájmových kroužků přizpůsobením jejich nabídky
aktuálním uměleckým žánrům.
Umožnit začínajícím umělcům realizovat za dostupných podmínek jejich
kulturní
a volnočasové aktivity na veřejnosti a podpořit realizaci neziskových aktivit
mládeže, např. ve formě multižánrového kulturního klubu apod.
Využít všechny formy spolupráce s Městským informačním centrem, MK,
Muzeem Těšínska a CSVČ v oblasti propagace kulturních aktivit mládeže.

Strategický cíl 3

Podpora existujících a tradičních akcí a rozšíření jejich nabídky.
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Směry realizace 3.1
cíle
3.2

Vzájemná spolupráce kulturních subjektů s cílem podpořit
jejich rozvoj bez rozdílu, se snahou nalézt nové formy
kulturních aktivit.
Využití zkušeností s realizací jednotlivých pravidelně se
opakujících kulturních akcí, zavedení nových prvků pro
zvýšení jejich atraktivity.

Způsob realizace
3.1. Vzájemná spolupráce kulturních subjektů s cílem podpořit jejich rozvoj bez rozdílu, se
snahou nalézt nové formy kulturních aktivit.
3.1.1 Vytvářet podmínky pro rozvoj kulturních aktivit národnostních menšin mediální
i finanční podporou.
3.1.2 Spolupráce organizací zřízených městem na rozvoji kulturních aktivit pro
národnostní menšiny.
3.1.3 Pořádat akce pro všechny sociální skupiny obyvatel.
3.1.4 Stimulace kulturních subjektů, jejichž zřizovatelem není město Havířov, a
kulturně aktivních skupin obyvatel k zapojení se do veřejného kulturního
života.
3.2
Využití zkušeností s realizací jednotlivých pravidelně se opakujících kulturních akcí,
zavedení nových prvků pro zvýšení jejich atraktivity.
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Udržet a dále rozvíjet standard nabídky kulturních a společenských akcí pro
obyvatele
i návštěvníky města.
Podporovat aktivity realizované neziskovými organizacemi (např. Havířovská
nota, Slezské dožínky) a další soukromé aktivity (např. Líheň – mezinárodní
přehlídka amatérských hudebních skupin).
Pokračovat v zavádění inovativních prvků u tradičních akcí a aktivit pro
zvýšení jejich atraktivity a zajištění přesahu mimo město Havířov (technická
úroveň zajištění a dramaturgie apod.).

Strategický cíl 4

Rozšíření prezentace kulturních aktivit a posílení lokální identity
občanů s městem.
Směry realizace 4.1 Šíření informací o kulturním dění ve městě a prezentace nejlepších
cíle
výsledků profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit
vedoucích
k rozvoji
lokální
identity
občanů
s městem a regionem.
4.2 Zdokonalení komunikační a propagační strategii o kulturním dění.
Způsob realizace
4.1

Šíření informací o kulturním dění ve městě a prezentace nejlepších výsledků
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit vedoucích k rozvoji lokální
identity občanů s městem a regionem.
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4.1.1 Rozvíjet nabídku celoměstských kulturních akcí a rozšířit propagaci těchto akcí
do okolních měst.
4.1.2 Pokračovat v udílení ocenění města Havířova subjektům a jednotlivcům
v oblasti kultury – „Osobnost kultury“.
4.1.3
Pokračovat v zapojování návštěvníků celoměstských akcí do programu na
těchto akcích.
4.1.4 Nadále využívat celoměstské akce k prezentaci havířovských kulturních aktivit.
4.2

Zdokonalení komunikační a propagační strategii o kulturním dění.
4.2.1

Zprostředkovat bezplatnou propagaci kulturních aktivit na webových
stránkách města, v Radničních listech, videokronice a TV Polar Havířov, v
Městském informačním centru a na webových stránkách a propagačních
plochách jednotlivých pořadatelů akcí.
4.2.2 Zajistit prezentaci o kulturním dění ve městě v rámci Přehledu kulturních
aktivit na webových stránkách města uveřejněním odkazu na webové
stránky pořadatelů jednotlivých akcí.
4.2.3 Vychovávat mladou generaci k vyšší komunikativnosti a individuálnímu
zájmu o dění v oblasti kultury pořádáním akcí v MK, MKS a ASTERIXu,
které povedou ke kulturní gramotnosti.
Prohloubení vzájemné spolupráce výše uvedených organizací zejména
s MŠ, ZŠ a SŠ na území města Havířova a zapojení dalších organizací,
rodičů dětí a veřejnosti do tohoto procesu.

Strategický cíl 5

Posílení image města.

Směry realizace
cíle

5.1

Pozdvihnout
image
města
prostřednictvím
úspěšné
reprezentace města havířovskými občany mimo město a
v zahraničí
a nabídkou kulturních akcí s využitím spolupráce
se zahraničními partnery.

Způsob realizace
5.1

Pozdvihnout image města prostřednictvím úspěšné reprezentace města havířovskými
občany mimo město a v zahraničí a nabídkou kulturních akcí s využitím spolupráce se
zahraničními partnery.
5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.1.4

Rozvoj spolupráce s partnerskými městy, včetně společných projektů.
Pomoc havířovským neziskovým organizacím i jednotlivcům v navázání
kontaktů v rámci ČR i se zahraničními partnery v oblasti kulturních
aktivit.
Podpora rozvoje tradičních havířovských akcí na republikové a
mezinárodní úrovni.
Pravidelná propagace města na místní, regionální, celostátní i zahraniční
úrovni (např. REGIONTOUR).
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5.1.5

5.1.6

Zpřístupnění kontaktů na kulturní organizace v partnerských městech pro
možnost navázání užší spolupráce zainteresovaných havířovských
subjektů.
Zvýšení podpory subjektů úspěšně reprezentujících město na republikové
a mezinárodní úrovni.

Strategický cíl 6

Zvýšení informovanosti veřejnosti o historii města.

Směry realizace 6.1 Zvýšení povědomí o historii města.
cíle
Způsob realizace
6.1
Zvýšení povědomí o historii města.
6.1.1
6.1.2

6.1.3

Pokračovat v digitalizaci ručně psaných kronik.
Podporovat stálé výstavní expozice o historii města a důlní činnosti - jejich
průběžnou aktualizaci, včetně pořádání doprovodných akcí pro veřejnost,
pořádání besed pro žáky a studenty i veřejnost.
Pokračovat v přednáškové činnosti o historii města a tuto činnost dále
rozvíjet.

Strategický cíl 7

Podpora kulturních lidových tradic.

Směry realizace 7.1
cíle

Zachovat lidové tradice a lidová řemesla a podporovat vlastní
slezskou lidovou kulturu prostřednictvím havířovských
folklorních souborů.

Způsob realizace
7.1

Zachovat lidové tradice a lidová řemesla a podporovat vlastní slezskou lidovou kulturu
prostřednictvím havířovských folklorních souborů.
7.1.1
7.1.2
7.1.3

7.1.4

Pokračovat v nabídce aktivit zájmových a vzdělávacích programů pro děti
a dospělé, např. v rámci programu „Udržujeme tradice“.
Podporovat rozvoj činnosti folklorních souborů z Havířova.
V rámci programových nabídek celoměstských akcí nadále zařazovat
prezentace lidových tradic a řemesel a tuto nabídku dále zatraktivňovat
(např. pozváním Nositelů tradic lidového řemesla apod.).
Podporovat akce neziskových organizací pro zachování tradiční lidové
kultury.
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Strategický cíl 8

Pokračování v péči o hmotné kulturní dědictví.

Směry realizace 8.1
cíle
Způsob realizace
8.1

Zajišťovat péči o současné hmotné dědictví a prostřednictvím
dalších kulturních aktivit získávat nové kulturní statky.

Zajišťovat péči o současné hmotné dědictví a prostřednictvím dalších kulturních aktivit
získávat nové kulturní statky.
8.1.1 Pokračovat v opravě a údržbě předmětů kulturní povahy, kulturních památek
a nemovitostí.
8.1.2 Nadále vést evidenci nemovitých a movitých kulturních památek.
8.1.3 Pokračovat v údržbě movitých kulturních památek a ochranného pásma Sorela.
8.1.4 Dle možností získávat nové předměty kulturní povahy (např. v rámci
sympozií).

Strategický cíl 9

Podpora aktivního využívání volného času dětí, mládeže, dospělých
a seniorů.

Směry realizace 9.1
cíle
Způsob realizace
9.1

Udržovat a posilovat aktivní způsob trávení volného času
občany města.

Udržovat a posilovat aktivní způsob trávení volného času občany města.
9.1.1

Pokračovat v podpoře organizací věnujících se volnému času dětí a
mládeže.
9.1.2 Koordinovat činnosti neziskových organizací pro zajištění společné
efektivní nabídky využívání volného času.
9.1.3 Vytvořit z knihovny komunitní centrum jako jednu z variant pro setkávání
a aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
9.1.4 Podporovat pravidelné i prázdninové činnosti ASTERIXu a prezentace
nabídky zájmového vzdělávání.
9.1.5 Zlepšovat podmínky pro zájmové kulturní aktivity, trvale modernizovat
vybavení a technologické zařízení pro zájmovou činnost.
9.1.6 Vymezit podmínky pro realizaci formálních i neformálních aktivit občanů
města, např. dostupnější prostory pro amatérské umělce (hudební a
pohybové
aktivity
skupin
i jednotlivců) a dostupnější možnost uměleckých projevů na ulici (street
art), např. graffiti, free running, street dance aj.
9.1.7 Udržovat a posilovat aktivní účast obyvatel na vytváření pestré kulturnosti
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města.
9.1.8 Podchytit alternativní kulturní život mladé generace (hudba, tanec,
výtvarné projevy, programová nabídka multižánrového kulturního klubu
pro mládež apod.).
9.1.9 Prohlubovat spolupráci škol a kulturních institucí ve městě.
9.1.10 Zprovoznit informační centrum pro mládež „ICM Havířov“ zaměřené na
společenský život a zájmové aktivity mládeže.

V. Plán realizace strategických směrů
 Trvale modernizovat vybavení a technologické zázemí pro kulturní činnost (SC 1 1.1)
- Rekonstrukce Letního kina na multifunkční kulturní zařízení pro venkovní i polokryté
hudební akce (v rámci projektu vybudování „ Areálu volného času“).
- Vytvoření přírodního amfiteátru pro kulturní akce v lesoparku Stromovka (v rámci
SURM).
- Vybudování Centra volnočasových aktivit, příp. multižánrového kulturního klubu zajištění nebytových prostor pro využití volného času dětí a mládeže, s vytvořením
klubu pro mládež (v rámci SURM).
- Rekonstrukce Společenského domu Havířov.
- Rekonstrukce Kulturního domu Leoše Janáčka (dokončení rekonstrukce – interiéry a
kanalizace).
- Postupná modernizace a rekonstrukce poboček MK, zejména na ul. Šrámkova a Gen.
Svobody.
- Začlenění investičních akcí v oblasti kultury do rozpočtu města.
 Podporovat významné kulturní akce (SC 3 a 4)
- Kromě tradičních významných celoměstských kulturních akcí mohou vznikat nové
aktivity, které jsou pro město zvlášť významné, nemají však dosud parametry pro
zařazení do významných celoměstských akcí, jsou však hodny zvláštního zřetele.
Podpora může být morální – záštita primátora nebo náměstka primátora, případně
finanční (dotace města v oblasti kultury).
 Zdokonalit komunikační a propagační strategii o kulturním dění (SC 4 - 4.2)
Vytvořit oficiální jednoduše dostupný kulturní portál na www – pravidelně
aktualizovaná databáze na www stránkách (připravované a uskutečněné akce, hledání
partnerů, sponzorů a spoluorganizátorů), vhodný interaktivní systém vkládání dat přes
administrátora v reálném čase pro všechny subjekty v oblasti kultury.


Prohlubovat spolupráci škol a kulturních institucí ve městě (SC 9 - 9.1.9)
- Pokračovat v podpoře škol při realizaci vlastních kulturních vystoupení.
- Pokračovat v podpoře přehlídek a soutěží uměleckého charakteru pořádaných
místními subjekty.
- Dále rozvíjet kulturní osobnost dětí a mládeže seznamováním s různými žánry a
formami umění – například v rámci programu „Kultura školám“.
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Poskytovat adekvátní příspěvek na kulturu z rozpočtu města
- Poskytovat odpovídající finanční prostředky příspěvkovým organizacím v oblasti
kultury (MKS, MK, ASTERIX), jejichž zřizovatelem je město Havířov.
- Udržet prostředky určené na kulturní oblast výdajové části rozpočtu města OJ 10
„Ostatní dotace a dary“, která je mimo jiné určena k finanční podpoře dalších subjektů
a jednotlivců zabývajících se kulturou ve městě, minimálně na úrovni roku 2012.
- Prioritně podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží.
- Používat finanční prostředky z Fondu veřejně prospěšných aktivit na financování
kultury ve městě.
Získávat zdroje mimo rozpočet města
- Trvale vyhledávat vhodné dotační tituly a zdroje financování na centrální úrovni a
z EU pro potřeby tvrdých i měkkých investic v oblasti kultury.
- Navázat spolupráci s podnikatelskými subjekty při financování kulturních projektů.

VI. Soulad Koncepce s dalšími strategickými dokumenty města a MSK
Koncepce bezprostředně souvisí s dokumentem Strategie udržitelného rozvoje města
Havířova 2012 – 2020 a jeho přílohou k Akčnímu plánu, konkrétně s:
- Klíčovou aktivitou K 1 – Vzdělávání, cestovní ruch, volnočasové aktivity:
- Opatření 1.2 – Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě (rekonstrukce
pobočky městské knihovny na ul. Šrámkova).
- Opatření 1.5 – Rozvoj podmínek pro trávení volného času (přestavba letního kina
na multifunkční kulturní zařízení pro venkovní i polokryté hudební akce, v rámci
plánovaného projektu výstavby Areálu volného času, Zábavný park, Centrum
volnočasových aktivit.
- Klíčovou aktivitou K 2 – Ekonomika:
- Aktivita 2.1.2 - Rozšíření možností trávení volného času ve městě a jeho okolí.
- Aktivita 2.1.3 - Vytváření místního partnerství – zvýšení pocitu sounáležitosti s městem.
(pořádání celoměstských akcí, např. Den Země, Evropský týden mobility, Havířov
v květech)
Koncepce kultury má návaznost na IPRM, především IPRM ROP, a to na kapitoly:
- 2.5. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru tématu IPRM ROP,
- 3.1. Popis stávajícího stavu a cílového stavu zvoleného tématu IPRM ROP,
- 3.3. Strategie IPRM ROP,
- 4. Popis priorit, opatření a aktivit IPRM ROP, konkrétně na prioritu 4.1 - Regenerace
a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti (Opatření 1.2 – Všestranný rozvoj
občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit,
aktivitu 1.2.2 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a
mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity),
- 4.2. Popis aktivit a projektových záměrů.
Koncepce kultury má rovněž návaznost na Strategický plán Moravskoslezského kraje
na léta 2009-2020, a to v globálním cíli 4. Kvalitní a kulturní prostředí, služby a
infrastruktura pro život, práci a návštěvu, konkrétně ve strategických cílech:
- 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové
infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů,
- 4.2 Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže
prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na
rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni.
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II. Personální obsazení pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce
Mgr. Karin Macková, zastupitelka města Havířova
Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK
Bc. Eva Kiedroňová, ředitelka ASTERIX
Ing. Radmila Friedlová, vedoucí tiskového oddělení MMH
Martin Taussig, místopředseda kulturní a letopisecké komise RMH
Marek Slonina, jednatel Viking Agency s.r.o
PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Ing. Václav Horský, ředitel ZUŠ B. Martinů
Jana Prefetová, ředitelka ZUŠ L. Janáčka
Roman Želonka, místopředseda ZIP - Zábava Informace Poradenství a pomoc
Roman Gorný, předseda Občanského sdružení VONIČKA Havířov
Ing. Mgr. Jindřich Honěk, ředitel CSVČ
Ing. Petr Chroboczek, předseda Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu
v Havířově-Bludovicích
Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit, odboru školství a
kultury MMH
Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit, odboru školství
a kultury MMH
VIII. Zdroje informací
Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020 (SURM)
SURM - Příloha k Akčnímu plánu 2012 - 2014
IPRM pro programovací období 2007 – 2013
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 - 2020
Tato Koncepce nabývá účinnosti dne: 1.7.2013
Za Zastupitelstvo města Havířova:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, v.r.
primátor města

Bc. Daniel Pawlas, v.r.
náměstek primátora pro sociální rozvoj
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