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ÚNOR
6.2.
V noci na pátek, autem přímo až do prodejny Husqvarny na
Karvinské ulici, si pro vytoužené zboží zajeli skrz skleněnou
výlohu neznámí zloději. Bleskurychle naložili šest
benzinových dřevorubeckých pil a dva křovinořezy. I když
se zloděje snažilo z různých míst zadržet několik policejních
vozů, neměli proti asi sto osmdesáti kilometrové rychlosti
pachatelů se svými vozy žádnou šanci. A tak směrem na
Ostravu zmizelo zboží v hodnotě 144 tisíc korun. Na
prodejně způsobili škodu za dalších 100 tisíc.
7.2.
Velmi zdařilý byl letošní dětský maškarní karneval ve
Společenském domě. Představilo se mnoho pestrobarevných
masek, nejvíce doma vyrobené modely. Děti se výborně
bavily, tančily a soutěžily.
8.2.
Po půlnoci na neděli zasahovali dobrovolní hasiči v Základní
škole na ul. 1. máje. Uvolněný ventil u nádrže splachovadla
na toaletě ve 2. patře způsobil havárii, při které stovky litrů
vody tekly po chodbách až do sklepa a prosakovaly stropy.
Díky tomu, že si havárie všimla školnice, netekla voda ve
škole až do pondělí. Hasiči vodu čerpali až do páté hodiny
ráno.
10.2.
V tento den obě havířovské umělecké školy pořádaly
koncerty svých žáků. ZUŠ Leoše Janáčka ho připravila ve
svém komorním sále a ZUŠ Bohuslava Martinů do
koncertního sálu školy na ul. Sadová.
12.2.
V Restauraci Radnice se sešli pracovníci Městské policie
s vedením města, aby již tradičně vyhodnotili uplynulý rok a
ocenili ty nejlepší. Mezi navrženými na ocenění bylo 12
zaměstnanců, kteří v loňském roce dovršili deset let práce u
městské policie, a 21 strážníků za nadprůměrné plnění
pracovních povinností a úspěšné zásahy – za profesionální
zákrok při pokusu občana o sebevraždu, za zadržení
ozbrojeného pachatele trestného činu, za zadržení pachatele
loupežného přepadení nebo za zadržení pachatelů krádeží
pomocí městského kamerového systému.
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•••
Mezi oceněnými byl také
úspěšný psovod, který se
svým psem v loňském
roce vybojoval 6. místo
na mistrovství světa.
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12.2.
V tento den byla zahájena výstava „Bezruč v Bezruči“ – Petr
Bezruč, dílo, odkaz, tradice v Galerii Maryčka. Byly
vystaveny exponáty ze soukromé sbírky Vlastimila Kočvary,
jako fotografie, pohlednice, exlibris, grafické listy a různá
vydání básnických sbírek.
13.2.
Ani maximální nasazení sypačů a radlic nestačilo zabránit
krátkodobé kalamitě. Během odpoledne tak hustě sněžilo, že
silničáři nestíhali ulice protahovat, protože po projetí pluhu
silnice opět zapadala sněhem. V průběhu pár minut se stalo
na území města několik dopravních nehod, vesměs se
jednalo o drobné kolize bez vážných následků. Asi půl
hodiny byla pozastavena i městská hromadná doprava.
14.2.
Výběrové kolo 12. ročníku mezinárodní soutěže studentek
středních škol MISS RENETA 2004 aneb Nejsou hvězdy
jako hvězdy proběhlo v KD Leoše Janáčka. Téměř tři sta
studentek se snažilo zaujmout odbornou porotu, ale podařilo
se to jen dvanácti z nich a dvěma náhradnicím. Finále
s bohatým kulturním programem se uskuteční 1. dubna,
a tentokrát v něm nebude soutěžit ani jedna dívka
z Havířova, pouze Nikola Otmarová z Ostravy, která
navštěvuje SOŠ a SOU v Havířově – Prostřední Suché.
Opět tady je den zamilovaných, čili svátek sv. Valentýna.
Před deseti lety by nikdo nevěřil, jak tento svátek je nadšeně
slaven. Samozřejmě velkou radost z toho mají obchodníci,
kteří z předstihem zajistí „valentýnské“ zboží.
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Husté sněžení ochromilo
dopravní ruch města.
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14.2.
Večer proběhl 12. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
HAVÍŘOVA. Předtančení se ujaly Taneční kluby Flodur
a Horizonty a své umění předvedly děvčata z Maniak
Aerobik Ivany Kožmínové. Hostem plesu byl Ladislav
Kerndl se svou skupinou a celým večerem provázel Pavel
Trávníček.
Výtěžek městského plesu představující částku dvacet sedm
tisíc korun byl letos rozdělen mezi tři havířovské pěstounské
rodiny, které se starají o více než šest dětí. Poukaz pro dvě
osoby na pobyt na Olympské riviéře byl předán dívce
s mentálním postižením a její pěstounce. Středně těžce
retardovanou Jarmilu a její pěstounku vybralo oddělení
sociálně právní ochrany dětí havířovského magistrátu za
vzornou a obětavou péči pěstounky, starající se
a vychovávající nesamostatnou postiženou dívku.

•••
K výtěžku z plesu města,
který se již tradičně
předává
potřebným,
přidal zastupitel MUDr.
Otakar Lucák svou výhru
z tomboly – zájezd pro
dvě osoby do Řecka.

16.2.
Třiatřicet let po smrti Jiřího Grossmana zemřel 16.2. na
stejnou chorobu jeho tehdejší jevištní partner Miloslav
Šimek. Leukémii podlehl ve věku nedožitých čtyřiašedesáti
let.
Patřil k významným postavám naší kultury posledních
čtyřiceti let. Jeho inteligentní politická satira byla právě tou
optimální kombinací humoru a kritiky. Jeho odchodem
ztrácíme jednu z nejvýraznějších osobností českého humoru.
16.2.
Vedení havířovské ČSSD zvolilo v tento den současného
náměstka Martina Balšána svým místopředsedou. V boji
o tuto funkci porazil i svého kolegu v zastupitelstvu města,
poslance Antonína Sýkoru. Druhým místopředsedou pak
byla zvolena městská zastupitelka Jarmila Světlíková.
S tímto složením byl spokojen i předseda místního sdružení
ČSSD František Chobot.
18.-19.2.
Třetí z mezinárodních konferencí zaměřených na
problematiku měst postavených na zelené louce,
problematiku sociální a zdravotnickou, a také na
problematiku bydlení v panelové zástavbě, se konala
v našem městě. Jednalo se o závěrečný workshop k projektu
SUREURO. Konference s názvem „Nová města – obraz
a identita“ byla pořádána na konci ledna v holandském
městě Zoetermeeru. V pořadí druhá konference o sociálním
dialogu nemocničního sektoru se na začátku února konala
v Bruselu.
Tento výzkumný projekt, který se zabývá otázkou
komplexní revitalizace sídlišť ve vyspělé Evropě, vyhlásila
Evropská unie v roce 1999. Do mezinárodního projektu
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•••
Na programu dvoudenní
konference
byla
prezentace
projektu..
a jeho
výsledků,
přednášky
a také
prohlídka pilotní zóny,
domů na ulici Jedlové na
Šumbarku.
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Sureuro byla přizvána z České republiky pouze dvě města –
Havířov a Praha.

Pohled do sálu společenského domu, kde probíhala mezinárodní
konference Sureuro.

Slavnostní uvítání účastníků konference na Magistrátě.
21.2.
I přes neshody, které v posledních měsících panovaly
v havířovské ODS, má nakonec tato strana velkou šanci
uspět ve volbách do Zastupitelstva MS kraje. Oním želízkem
v ohni je současný městský i krajský zastupitel Michal
Brabec. Podle očekávání obsadil na krajském sněmu ODS
první pozici na kandidátce současný hejtman kraje Evžen
Tošenovský. Z šestého místa bude o hlasy voličů usilovat
Michal Brabec.
21.2.
Soutěž v rychlostním skládání puzzle pořádala v sále své
základny Stanice mladých techniků. Letos to byl již třetí
ročník a přihlásilo se dvaadvacet dětí. Ti nejmladší skládali
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•••
Vzhledem
k vysokému
umístění
je
zvolení
Michala
Brabce
do
Zastupitelstva MS kraje
více než pravděpodobné.

•••
Škoda, že tato soutěž není
postupová a děti tak

Kronika města Havířova
sto dílů, starší tři sta a ti nejstarší pět set. V nejmladší
kategorii zvítězil předškolák Lukáš Kantor, v prostřední
Jakub Svoboda a mezi nejstaršími byl nejlepší Tomáš
Navrátil.

nemohou porovnat své
schopnosti
s dalšími
soupeři.

24.2.
Komunitní centra, která v Havířově provozuje Armáda
spásy, se otevřely pro nejširší veřejnost. Ve městě jsou
provozovány dvě komunitní centra, a ty pořádaly den
otevřených dveří. Lidé se mohli podívat, jak centra pracují
a co v nich naleznou. Centrum na Mládežnické ulici
v Podlesí slouží pro rodiče s dětmi a druhé centrum na ulici
Obránců míru na Šumbarku je určeno pro školní mládež.
25.2.
Další výstavu otevřela poslední únorovou středu Městská
knihovna Havířov v prostorách oddělení hudby a umění. Své
obrazy, vedle velkých pláten představuje i několik malých
perokreseb, poprvé vystavila havířovská malířka Karolína
Mendlová.
26.2.
Velkou školní K-Mode rozmary show předvedly studentky
SOŠ a SOU obchodu a služeb v Havířově – Prostřední
Suché. Kadeřnice, krejčové a kosmetičky ukázaly
v Kulturním domě Petra Bezruče nejen to, co se už naučily,
ale hlavně předvedly svoji fantazii a mladistvý elán. Velmi
podařený program s módní přehlídkou, zpěvem i tancem
ocenil zaplněný sál bouřlivým potleskem.
28.2.
V městské sportovní hale se hasičský potěr z celé země
i sousedního Slovenska a Polska utkal v disciplínách jedné
z největších akcí v požárním sportu. Místní sbor
dobrovolných hasičů města pořádal prestižní jubilejní XV.
Ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň
XIII. Ročník neoficielního mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska.
Startovalo celkem 67 týmů v kategoriích mladšího a staršího
žactva, celkem asi osm stovek soutěžících. Družstva se
průběžně střídala ve dvou štafetách a v uzlování. Vítězi
v mladší kategorii se stali mladí hasiči z Velké Zašové
následováni mladými dobráky z Karviné – Hranic a Dolní
Bečvy. Ve starší kategorii zvítězili hasiči z Těškovic před
rivaly z Mělníka a Brůmova. Domácí obsadili v mladší
kategorii 8. místo a starší byli dvacátí.
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•••
Závodů
se účastnilo
bezmála osm stovek
soutěžících dětí. Celá
akce
byla
výborně
zorganizována a proběhla
bez problémů. Vedle
sponzorů
tuto
akci
podpořilo i město, které
také nedávno koupilo
dobrovolným
hasičům
novou
automobilovou
stříkačku.
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Mladí hasiči z Havířova při soutěži.

• • • SPORT
Velkého úspěchu dosáhli počátkem února krasobruslaři SKK
AZ Havířov na Mistrovství ČR žactva v Břeclavi. Titul
mistryně české republiky získala Helena Holubová.
Bronzovou medaili získal v kategorii chlapců Jiří Vašíček.
Trenérkou obou nadějných závodníků je Marie Vašíčková.

•••
Velmi zdařilý byl průběh havířovské ligy středních škol. Na
pořadu byly disciplíny z různých odvětví sportu, od
individuální po kolektivní.

Výsledky soutěží – Středoškolský pohár
Chlapci
1. Gymnázium Komenského, 2. Gymnázium Studentská, 3.
Hotelová škola a Obchodní akademie (dále jen HOPA)
Dívky
1. Gymnázium Komenského, 2. Gymnázium Studentská,
3. HOPA
Přespolní běh družstev - chlapci
1. Gym. Komenského, 2. SPŠE, 3. SOUT Sýkorova
- dívky
Pouze Gymnázium Studentská
Odbíjená chlapci
1. SOŠ a SOU Lidická, 2. SPŠE, 3. Gym. Studentská
dívky
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„Pořád se všude mluví
o problémech středních
škol,
ale
málo
se
poukazuje na to dobré, co
se na nich děje. Tato liga
je určitě velmi dobrý
počin a studenti se v něm
ukazují v tom nejlepším
světle. Na soutěžích jsou
k vidění i některé velmi
dobré výkony“, uvedla
jedna
z hlavních
pořadatelek
soutěže
Alena Šlégrová.
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1. Gym. Studentská, 2. HOPA, 3. Gym. Komenského
Plavání
1. Gym. Studentská, 2. SOUT Sýkorova, 3. HOPA
Košíková chlapci
1. SOŠ a SOU Lidická, 2. Gym. Studentská, 3. OU a PRŠ
Školní
Futsal
1. SPŠE, 2. SOŠ a SOU Lidická, 3. U, OU a PRŠ Školní
Stolní tenis
1. SOUT Sýkorova

•••

Florbal dívky
1. Gym. Komenského, 2. Gym. Studentská, 3. SPŠ
stavební

Okresní kolo vyhrálo
Gymnázium Studentská,
které ve finále porazilo
Gymnázium Komenského

Únorové zajímavosti:
• Nárok společnosti OKD na Havířovskou teplárenskou
společnost (HTS) nedávno vyvrcholil kontroverzním
rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, který jí přiřkl
patnáct procent akcií HTS. Součástí tohoto rozsudku, který
pobouřil mnoho lidí v Havířově, je rovněž povinnost HTS,
potažmo města, zaplatit OKD satisfakci ve výši deseti
miliónů korun. Zmíněný balík akcií prodal společnosti OKD
bývalý ředitel HTS Vlastimil Kučera 22. ledna 2002. Město
mělo o tyto akcie zájem v rámci svého předkupního práva,
nedostalo je však. Jejich držitel je prodal zhruba deset dní
před projevením zájmu ze strany města.
• Pět milionů na stavbu psího útulku, patnáct milionů na
rekonstrukci letního koupaliště. Tak zněla příjemná zpráva
z Prahy. Dvacet milionů ze státního rozpočtu poputuje na
tyto dvě zajímavé a v případě koupaliště i finančně náročné
investiční akce.
•

Známý havířovský podnikatel Petr Kellovský, který je
podezřelý z milionových daňových úniků, opět vypovídal
před senátem Krajského soudu v Ostravě. Soud nakonec
případ odročil na poslední dny v březnu, protože předvolal
nové svědky. Kellovský před soudem nařčení znovu odmítl
s vysvětlením, že nerozumí účetnictví.
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•••
Boj o akcie společnosti
HTS
bude
zřejmě
pokračovat. Bude za ně
bojovat primátorka města
a náměstek Heczko, kteří
jsou členy dozorčích
orgánů
některých
společností
patřících
OKD?

•
Se
psím
i s koupalištěm
stát.

útulkem
pomůže
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• Zánik náhradní vojenské služby dělá vrásky všem, kteří
doposud využívali pomoci mladých mužů, již odmítli jít na
vojnu. Ústavy pečující o staré a nemocné lidi, školy ani další
instituce zatím nevědí, kdo a hlavně za kolik peněz šikovné
ruce mladých mužů nahradí.

•

•

•••

Zamítavě se postavili zastupitelé k žádosti Vzdělávací
akademie, která vznesla požadavek na prominutí
dvoumilionové splátky. Tuto sumu dosud Akademie městu
dluží za převod nemovitostí objektů školního zařízení v ulici
Tajovského, a to do roku 2006 formou splátek.
V letošním roce má zde být otevřen bakalářský obor
podnikání a management v cestovním ruchu, takže jistá
možnost finanční podpory se naskýtá i v tomto směru.

•

Civilkáři budou chybět.

Město
nepromine
Akademii dluh, a o tom,
zda
na
zřízení
vysokoškolského
pracoviště
poskytne
dotaci, budou jednat
zastupitelé
na
svém
příštím zasedání.

Přibližně po dvaceti letech bude v našem městě opět
pedagogické lyceum. Vše už schválilo Ministerstvo školství
ČR. Lyceum bude nově otevřené na Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti obchodu a služeb v Havířově –
Prostřední Suché počátkem nového školního roku.

•

• Vláda jmenovala svého člověka do vysoké bruselské
funkce, ten se přijel představit… a pak si to rozmyslel. Miloš
Kužvart, jmenovaný na místo komisaře v Evropské unii,
20.2. šokoval sněmovnu, protože se tohoto postu nečekaně
vzdal. Pár minut na to, když chtěl na toto oznámení
reagovat, zkolaboval na jednání poslaneckého klubu ČSSD
premiér Vladimír Špidla. Byla to poslední rána v bouřlivé
atmosféře posledních týdnů, kdy s kritikou premiéra přišla
dvacítka poslanců ČSSD. Evropská komise vzala
Kužvartovu demisi na vědomí a očekává, že od české vlády
dostane co nejdříve alternativní návrh. Celkově však
v Bruselu převládaly udivené, ba pobavené reakce: „To nám
to s Čechy pěkně začíná…“.

•••

• Vláda na mimořádném zasedání 25.2. rozhodla
nominovat kandidátem na evropského komisaře velvyslance
Česka při Evropské unii Pavla Teličku. Tuto nominaci uvítal
předseda Evropské unie Romano Prodi a ocenil, že česká
vláda jednala rychle a „rozhodla tak, jak rozhodla“.

•
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Pedagogické lyceum opět
v Havířově.

„Jde
o
selhání
nominačního procesu ve
vládě a jde také o selhání
vládního kandidáta. Jeho
rezignace oslabí pozici
naší země v Evropské
unii“, řekl prezident
Václav Klaus.

Pavel Telička se bude
věnovat agendě ochrany
zdraví a spotřebitele.

