Kronika města Havířova

Květen
V EU od května zasedne
25 států.
Země vstupující do EU:
Česko
Estonsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Stávající země EU:
1.5.
Úderem půlnoci z pátku na sobotu se Česká republika stala
členem Evropské unie. Spolu s Čechy v tento den vstoupili
do EU Slováci, Poláci, Maďaři, Slovinci, Lotyši, Litevci,
Estonci a obyvatelé Malty a Kypru. Historický okamžik,
který někteří vnímají s nadšením a jiní s obavami, si lidé
připomněli na různých akcích po celé republice. Prezident
Václav Klaus strávil první minuty členství v EU na mytické
hoře Blaník. Krátce po půlnoci vyzval české občany ke
svornosti a pracovitosti.
1.5.
Na oslavu vstupu země do Evropské unie připravilo město
společně s Městským kulturním střediskem „Májové
slavnosti“ na náměstí Republiky. Program začal už před
polednem a zahajovala jej sama primátorka. V průběhu
oslav se s programem střídaly všechny havířovské taneční
soubory, dále se představil NEA ALPIDA, řecký krojovaný
soubor a Brněnská Moravěnka s estrádním pořadem. Zahrály
skupiny Calata a 4 dohody a hlavním hostem oslav byla
Věra Špinarová se skupinou.Pro obyvatele města, kteří
v pěkném počasí zaplnili náměstí, byl připraven také
jarmark s ukázkami lidových řemesel. Informační stánek
věnovaný Evropské unii občanům nabízel různé propagační
materiály.
Půl hodiny po půlnoci z pátku na sobotu se narodil první
euroobčánek bývalého karvinského okresu. V havířovské
porodnici přišel na svět Honzík Škarpa, který vážil něco
málo přes tři kila a měřil čtyřicet osm centimetrů.
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Belgie
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Hned první den vstupu do EU se začaly na mnohých místech
krást modré vlajky EU s dvanácti žlutými hvězdami. Mladík
z našeho města byl tak nadšen vstupem naší země do Unie,
že vlajku před zvláštní školou sundal a chtěl s ní projít
městem. V tom mu však zabránili přivolaní strážníci a vlajku
pověsili zpět. O několik hodin později však někdo ukradl
vlajku českou.

Májové oslavy na Náměstí Republiky. Vystoupení….
3.5.
Opět se na začátku máje otevřela Kotulova dřevěnka.
Zahájení provázely ukázky starých českých řemesel. Ve
stodole předváděl své umění řezbář a přímo v rouběné
dřevěné chalupě s doškovou střechou to vonělo, protože se
tam pekly perníky a ozdoby z těsta. Chovanci z Ústavu
sociální péče před dřevěnkou předváděli, jak umí plést
košíky z proutí.
4.5.
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho otevřela svou výstavu
tapisérií, obrazů a různých objektů karvinská výtvarnice
Renata Filipová. Výtvarnice pracuje technikou art – protisu
a od roku 2000 začala vytvářet objekty a obrazy z pet lahví.
Této technice dala název pet-art. Velký zájem byl
o vystavené šachy vyrobené právě z pet lahví. V roce 2002
byly šachy spolu s dalšími dvěma objekty vystaveny
v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.
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5.5.
Okolo pěti tisíc lidí se přišlo podívat na velkoplošnou
projekci hokejového čtvrtfinále mistrovství světa mezi
našimi a americkými hokejisty. Šlo o první zatěžkávací
zkoušku náměstí Republiky po jeho rekonstrukci.
Počáteční euforii z dvoubrankového vedení kazila šestice
nezletilců, která vylezla na střechu nedalekého domu
a házela do davu kamení. Díky velkému štěstí a rychlému
odhalení nebyl nikdo zraněn. Bohužel, zápas se pro nás
nevyvíjel slibně a náměstí posmutnělo. Závěrečnou prohru
někteří jedinci neunesli a vybíjeli si vztek kolem sebe
a následně na reklamních poutačích i na policistech, kteří se
je snažili zklidnit. Došlo k několika zraněním a ještě
o půlnoci nebyl na náměstí klid.

Velkoplošná projekce hokejového čtvrtfinále mistrovství světa na
Náměstí Republiky
6.5.
Druhá výstava tohoto měsíce začala v Galerii Maryčka, kde
své obrazy plné optimismu a lásky k přírodě představil
Bohumil Kubíček. Tento stomatolog je jedním ze
zakládajících členů Sušské palety – volného sdružení
výtvarníků a přátel umění, s nimiž několikrát vystavoval.
Pro zpestření výstavy přibral i díla svých přátel,
akademického sochaře Oty Ciencialy, fotografa Lubomíra
Kováře a keramičky, své třináctileté vnučky, Barbory
Peltánové.
6.-7.5.
Ostrostřelci soutěžili o putovní pohár primátorky na
dvoudenní střelecké soutěži pořádané každoročně Městskou
policií Havířov. První den mezi sebou soutěžili žáci
havířovských základních škol. Stříleli ze dvou druhů zbraní
– ze vzduchovky a pistole Crosmen s plynovým pohonem
CO2. Nejpřesnější mušku měl Jakub Smětala ze ZŠ Školní
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Letošní květen je podle
hydrometeorologů vyjímečně studený. V Čechách dokonce padlo
v polovině měsíce několik minimálních teplotních rekordů. Hydrometeorologové z pražského
Klementina
označili
letošní květen za jeden
z nejstudenějších za posledních dvě stě let.
V Moravskoslezském
kraji ale nejnižší teplotní
rekordy od roku 1968
nepadly.
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následován Jozefem Vráblem ze ZŠ M. Pujmanové
a Danielem Novákem ze ZŠ Fr, Hrubína. V družstvech
nastříleli nejvíc bodů žáci ze ZŠ M. Pujmanové.
Soutěž policistů je mnohem náročnější. Absolutně nejvíc
bodů nastřílel strážník karvinské městské policie Ladislav
Pastornický. Druhé a třetí místo obsadili havířovští strážníci
Jaromír Třetina a Vladimír Hanzl. Mezi družstvy si vedly
nejlépe týmy pořádající městské policie před strážníky
z Karviné.
8.5.
O domácí mistrovské tituly se utkali nejlepší čeští vzpěrači,
všichni reprezentanti a účastníci olympijských her. Soutěž
pořádal Sportovní klub vzpírání Havířov. Domácí vzpěrač
Tomáš Matykiewicz výkonem 220 kg vytvořil nový český
rekord v nadhozu ve váhové kategorii do 105 kg. K tomuto
úžasnému výkonu přidal i vítězství ve dvojboji. Ten měl
hodnotu 392,5 kg. Důstojně se tak porval o jediné místo na
OH v Aténách.
12.-14.5.
V těchto dnech navštívila Havířov delegace z chorvatského
města Omiš, se kterým naše město připravuje uzavření
Smlouvy o partnerské spolupráci. Pro čtyřčlennou delegaci
v čele s místostarostou Omiše panem Nevenem Mimicou
vedení města připravilo, kromě oficiálního přijetí, okružní
jízdu Havířovem s návštěvou Kotulovy dřevěnky, památníku
Životické tragédie, meandrů řeky Lučiny, kolem Žermanické
a Těrlické přehrady. Prohlédli si rekonstruované části
sídliště Ha-Šumbark II a navštívili Hornické muzeum
v Ostravě-Landeku.
12.-14.5.
Učitelé, žáci, rodiče a široká veřejnost si v tomto roce
připomínají 40 let od založení ZŠ 1. máje. Škola na tyto dny
připravila zajímavý program s prohlídkou školy a prací
žáků.
Den otevřených dveří proběhl na ZŠ Na Nábřeží, která letos
oslavuje 50. výročí založení školy. 13.5. škola uspořádala
v Kulturním domě Petra Bezruče slavnostní Akademii.
15.5.
Na společné výstavě a prezentaci představili své exponáty
členové klubů, které spadají pod křídla havířovského
Městského kulturního střediska. Vedle numizmatiků,
kaktusářů, filatelistů, sběratelů hokejových kartiček
a fotografů se představili ve Společenském domě také
esperantisté a bridžisté.
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•

Vítězství je o to
cennější, že ještě nedávno
se Matykiewicz potýkal
se zraněním, které mu
znemožnilo start na ME
v Kyjevě.
Havířovský
oddíl získal dvě zlaté
a jednu stříbrnou medaili.

•

Naše
dosavadní
partnerská města jsou:
HARLOW
–
Velká
Británie, JASTRZEBIE
ZDROJ
–
Polská
republika, MAŽEIKAI –
Litevská republika, BAD
REICHENHALL
–
Spolková rep. Německo,
COLLEGNO – Italská
republika.

•

Společná
sběratelů.

výstava
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15.5.
V Kulturním domě Leoše Janáčka proběhlo Mistrovství
Moravy a Slezska ve fitness a bodyfitness. Řadu nových
tváří představil přerovský klub Fitness AVE.
V mužském fitness se výrazně prosadili závodníci
havířovského FC Karo Slavia – zvítězil Jan Garay před
svým oddílovým kolegou M. Peterkem. V ženském
bodyfitness do 164 cm příjemně překvapila a zvítězila
exkulturistka Karin Kopečná z Golds Gym Brno. Nad
164 cm zvítězila M. Valterová z Fitness E. Šabatové Brno.
U této soutěže ovšem divákům chyběly volné sestavy.
V ženském fitness do 164 cm zvítězila L. Bořutová z AVE
Přerov a nad 164 cm I. Poludvorná ze stejného klubu. Soutěž
byla výborně zorganizovaná Janem Veitem z ISŠ Fit Klub
Havířov ve spolupráci s MKS.
18.-20.5.
Bezpečnost pro děti byl název semináře, který se uskutečnil
ve Společenském domě. Zúčastnili se jej zástupci okolních
městských policií, včetně havířovské, dále pak představitelé
škol, Policie ČR, BESIP, a také zástupci městské policie
z polského Jastrzebie Zdroj. Na tento projekt získalo město
Havířov z EU dotaci 9 tisíc eur. Na programu byly kromě
přednášek ukázky besed se žáky 1. a 2. stupně ZŠ, které ve
městě připravují strážnice městské policie. Připravena byla
rovněž ukázka výuky dětí na dopravním hřišti v Mateřské
škole na ulici Místní. (na fotografii).
Na semináři mimo jiné zaznělo, že vhodným nástrojem ke
snižování smutné statistiky dopravní nehodovosti, zejména
pak u dětí, by prospělo, aby pravidla Bezpečnosti silničního
provozu byla běžnou náplní školních osnov.
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Ani naše město se
nemůže
nijak
těšit
z lichotivé statistiky. Loni
bylo v Havířově způsobeno 1030 dopravních
nehod, což je o 55 více,
než rok před tím.
Usmrceni byli 3 lidé
a těžce zraněno jich bylo
18. Nejčastějším úsekem
nehod je tzv. velký
rondel, hlavně při vyjíždění z něj se někteří řidiči
chovají zcela nezodpovědně.
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20.-27.5.
Profesionální jednotka hasičů Havířova měla náročné dny.
Naštěstí jen cvičné.
První si hasiči vyzkoušeli zásah, který simuloval chemickou
havárii ve strojovně zimního stadionu. Nahlášen měli únik
čpavku a pohřešování jednoho strojníka. Hlavním úkolem
tohoto cvičení bylo použití ochranných obleků s dýchacími
přístroji.
Další cvičné „pozdvižení“ se konalo v Mateřské škole na
ul. Radniční. Tam hasiči cvičili zásah při simulovaném
požáru. Úkolem bylo lokalizovat požár a hlavně najít děti,
které se nepodařilo evakuovat učitelkám. Malé děti se totiž
před kouřem a plameny schovávají do skřínek nebo pod
postele, proto musejí hasiči taková místa rychle a důkladně
prohledat.
Nakonec hasiči trénovali zásah u chemické havárie.
V odlehlé části Bludovic simulovali únik louhu a jedním
z úkolů byla záchrana přiotráveného dítěte.
21.5.
Téměř každý z nás si někdy objednal u číšníka pivo.
Rychlost, s jakou nám ho pak donesl, je opravdu různá. Na
mezinárodní soutěži mladých číšníků v čepování piva
Radegast Junior Cup 2004 byli vyhodnoceni ti nejlepší
a nejrychlejší v načepování jedné třetinky a jednoho půllitru
piva. Na třetí místo dosáhl Jakub Huták, který studuje na
Vyšší odborné škole Havířov. První byl Vojtěch Pata
z Českého Těšína a stříbro si vybojovala Zuzana Sopuchová,
která studuje v Novém Jičíně. Porota hodnotila nejen
rychlost, ale také kvalitu obsluhy. Vše završila velmi
populární běžecká štafeta dvojic, kde třetí místo obsadili
zástupci pořádající školy VOŠ Havířov.
21.-22.5.
Druhý ročník největší přehlídky volnočasových aktivit
v republice – Bambiriáda – proběhl současně v osmi
městech kraje.
V Havířově bylo dění soustředěno do areálu Letního kina.
V rámci Bambiriády se představí veřejnosti organizace,
které zajišťují aktivity pro volný čas dětí a mládeže. Kromě
programu těchto neziskových organizací byly pro děti
připraveny další programy: jízda na ponících, dopravní
hrátky s jízdami zručnosti a soutěž s dopravními testy, které
pro děti připravila městská policie, vystoupení skupiny
historického šermu, sokolníci, ukázky leteckých modelářů
DDM a SMTe s upoutanými modely, skákací hrad,
předvedly se sbory dobrovolných hasičů a psovodů. Byla
vyhlášena soutěž pro třídy základních škol. To vše
proloženo vystoupením tanečních skupin Havířova,
diskotékou a koncertem.
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Smyslem akce však
není nabídnout dětem
program jen po dva tři
dny, ale představit jim
i jejich rodičům organizace, které se dětem
věnují celý rok. Zájemci
mohou na Bambiriádě
získat tipy na letní tábory
nebo aktivity mimo školu
v oblasti sportu, tance,
turistiky, přírody, hudby
či výtvarné výchovy.
Jedním z cílů akce je
poukázat na význam,
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Za podpory Magistrátu celou akci organizovali: Dům dětí
a mládeže Havířov, Junák, MKS Havířov, Motýl, Mateřské
centrum Dětský svět, ZIP, TK Andria.

22.-23.5.
Ač věkem junior, získal havířovský kulečníkář Miroslav
Bača svůj první titul mistra ČR mezi seniory. V Prostějově
na mistrovství ČR v kulečníku se utkalo celkem patnáct
hráčů, mezi nimi sedm mistrů republiky. Kimex Havířov
vyslal tři hráče, Vladimíra Stařečka, Ivo Gazdoše a Mirka
Baču. Ten doslova smetl ze stolu úřadujícího mistra
Andrejovského a slavil svůj životní úspěch. Ivo Gazdoš
skončil na třetím místě.
23.5.
Dalšího skvělého úspěchu dosáhly gymnastky Sokola
Havířov pod vedením trenérky Aleny Přehnilové. Na
přeboru ČOS v estetické skupinové gymnastice v Praze
vybojovaly zlaté medaile a postoupily na páté mistrovství
světa, které bude koncem června v bulharské Sofii. Závod
byl současně vypsán jako Mistrovství ČR pro zahraniční
účastníky. Zvítězily čtyřnásobné mistryně světa z Finska,
druhé byly dívky Sokola Havířov, třetí družstvo Ruska
a dále Bulharsko, Sokol Opava, Sokol Praha.
23.5.
Tuto neděli byli vydraženi medvědi, které jsme si mohli
prohlédnout na výstavě Panenky ve výstavní síni Musaion
v Havířově. Mímu a dvojčata Vendelína a Vendulku
vyrobily členky klubu Panenky ČR z Prahy Alena Benešová
a Romana Mathausová. Medvědi byli vydraženi pro
středisko Lydie – centrum denních služeb a stacionář pro
děti s kombinovaným postižením v Českém Těšíně a pro
dětský domov v Havířově na Čelakovského ulici.
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který organizace pracující
s mládeží
mají
při
prevenci
kriminality,
užívání drog a jiných
závislostí na TV a PC.
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U medvídků byly umístěny po dobu výstavy spolu
s fotografiemi a informacemi o náplni obou organizací
pokladničky na dobrovolné příspěvky.

25.5.
Závodníci ze ZŠ Kudeříkové vyšli vítězně z klání 29 škol
našeho regionu v rámci regionálního kola atletické
Kinderiády, které se konalo v našem městě. Závodilo se
v běhu na 60 metrů, skoku dalekém a štafetě na 4x 60 metrů.
Právě při ní potvrdila prvním místem naše pořádající škola
své celkové prvenství. Odborný patronát nad závody převzal
Český atletický svaz a patronkami jsou Jarmila
Kratochvílová a Ludmila Formanová. Na pražské finále
11. června pojedou naši sportovci společně s druhými
závodníky ZŠ Englišova z Opavy a bronzoví žáci ostravské
ZŠ Porubská.
25.5.
Jen co skončila v havířovské Galerii Maryčka výstava
obrazů Bohumila Kubíčka, nahradili ji fotografie Martina
Sobotky. Na výstavě pod názvem „Zrcadla prožitých dnů“
byly k vidění zejména návrhy designů výrobků, obalů
a katalogů. Svou volnou tvorbu uplatňuje autor při
spolupráci s českými, ale také zahraničními architekty při
dovybavení firemních i soukromých interiérů.
26.5.
Celý Havířov i jeho přilehlé okolí postihl rozsáhlý výpadek
elektrické energie. Bez proudu se najednou ocitli všichni,
kdo neměli k dispozici záložní zdroje. Potmě byly
domácnosti, kanceláře, výrobní podniky i nákupní centra.
Podle energetiků se jednalo o poruchu na vysokém napětí.
Dispečeři začali okamžitě zodpovídat stovky telefonických
dotazů a na odstranění poruchy se usilovně pracovalo.
Z provozu bylo vyřazeno několik desítek rozvoden.
V některých místech se dodávku podařilo obnovit během
několika minut, jinde museli lidé čekat delší dobu. Co by se
asi dělo, kdybychom byli bez elektřiny týden nebo delší
dobu….
28.5.
Další základní škola slaví v tomto měsíci své výročí.
V Kulturním domě Leoše Janáčka proběhla školní akademie
ZŠ na ulici Žákovská, protože právě uběhlo 40 let od jejího
založení. Na akademii se kromě jiného představily dobře
známé pěvecké sbory Ptáčata, Hlásek a Rozmarýnek.
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V současné době je
přes
sedm
set
Sobotkových
děl
umístěno na různých
místech nejen v Evropě,
ale také ve Spojených
státech.

•

Bez elektrické energie
se už neumíme obejít.
Bezradně koukáme, jek
se rozmrazují Pražáky,
pokud nemáme plyn, tak
si ani neuvaříme kafe…
V obchodě
nemůžeme
zaplatit… Úplně vyjevení
jsou
pak
počítačoví
nadšenci, kteří nemůžou
hltat další internetové
informace a v domácnostech hledáme svíčky
a zápalky.
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29.5.
S pohádkovými bytostmi strávily desítky děti s tělesným
postižením zábavný Dětský den. Již pátý ročník této akce,
nazvaný letos „Z pohádky do pohádky“, opět zorganizovala
v areálu stáje Václav v Horní Suché havířovská obecně
prospěšná společnost Cipísek. Pohádkový den je pro děti se
závažnými poruchami pohybového ústrojí, které se účastní
rehabilitace za pomoci pracovníků Rehabilitačního centra
Havířov. Především ti se letos oblékli do kostýmů
pohádkových postav, které asi devadesát dětí provázely
a povzbuzovaly během více než desítky různých
dovednostních atrakcí. Hlavním lákadlem pro účastníky
zábavného odpoledne byla jízda na koních, již stabilně
patřící do programu rehabilitace.
29.5.
Okrskovou soutěž dobrovolných hasičů pořádali členové
Sboru dobrovolných hasičů Havířov –Město. Soutěž
v klasickém požárním útoku spočívá v souhře všech členů
týmu. Nejrychlejší ze šesti družstev byli dobrovolní hasiči
z Horní Suché, kterým od startovního výběhu do cílového
sestřelení terče proudem vody stačilo necelých devatenáct
sekund. V soutěži jim na záda dýchali dobráci z Těrlicka,
které však zastavila technická závada na čerpadle.
31.5.
Nejlepší žáky, kteří vzorně reprezentovali na nejrůznějších
olympiádách a znalostních soutěžích město Havířov, ocenili
primátorka PaedDr. Milada Halíková a náměstek pro
sociální rozvoj PaedDr. Svatopluk Novák.
Jarmila Schneebergerová, žákyně 9. třídy ZŠ F. Hrubína,
byla dvanáctá na celostátním kole německé konverzace. Na
tuto soutěž ji připravovala učitelka německého jazyka
Zdeňka Schabová.
Krystyna Csepsar, žákyně 9. třídy ZŠ Selská s polským
vyučovacím jazykem, získala třetí místo v okresním kole
anglické konverzace a zvláštní ocenění si přivezla
z celonárodní soutěže v pravopisu polského jazyka
v Katovicích. Na soutěž ji připravovala učitelka Eugenie
Kaňová.
Michal Danel, žák 9. třídy ze stejné školy, je úspěšný řešitel
matematické olympiády. Jeho pedagogem byl Roman
Kaderka.
Matěj Cacha z 9. třídy ZŠ Žákovská, uspěl v krajském kole
matematické olympiády. Připravovala jej učitelka Priska
Fridrichová.
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Květnové zajímavosti:

•

Z atletického mistrovství Moravy a Slezska přivezli
havířovští sportovci několik medailí.
Junior Jaroslav Stančík získal zlato za disk (52,33m), stříbro
v kouli (14,34m) a bronz v oštěpu (49,15m). Zároveň získal
nominaci do reprezentace ČR na mezistátní čtyřutkání ČR –
Chorvatsko – Maďarsko – Slovinsko.
Michal Janda v kategorii mužů vybojoval první místo
v hodu diskem výkonem 46,55m.
Ladislav Káňa získal dvě stříbrné medaile za vrh koulí
(13,55m) a hod diskem (43,42m).
Bronzovou medaili přidal v hodu diskem (44,91m) junior
Petr Grygar a dorostenka Lucie Marini získala bronz také za
hod diskem (30,80m).

•

Velkém úspěchem skončilo pro havířovské studentky
mistrovství ČR v účesové tvorbě a dekorativní kosmetice,
které se konalo v Praze. Kadeřnice studující na SOŠ a SOU
obchodu a služeb v Prostřední Suché toto mistrovství zcela
ovládly. Studentka třetího ročníku Marie Heldáková mezi
dvaadvaceti soutěžícími získala zlato a Jana Pastrňáková
stříbro. Tyto výsledky také svědčí o dobré práci školy.

•

První zahraniční zkušenosti nedávno nasbírali členové
havířovského parlamentu dětí při své návštěvě Spolkové
republiky Německo. Hlavním cílem cesty prvních dětských
poslanců bylo poznávání německé kultury, památek,
způsobu života našich nových sousedů v EU. Samozřejmě si
děti procvičily své znalosti německého jazyka. Zhruba
dvacítka dětí měla možnost se zúčastnit mnoha poznávacích
a sportovních akcí.

• Výborně si vedly gymnastky Sportovního klubu moderní

gymnastiky Havířov na dobře obsazeném mezinárodním
turnaji v chorvatském Zagrebu. Kateřina Janečková
v soutěži seniorek obsadila v dvojboji (kužele a obruč) první
místo. Juniorka Eliška Marunová získala v dvojboji (míč
a kužele) bronz a nejmladší Kristýna Janečková skončila na
sedmém místě.

• Dvě první a jedno druhé místo si přivezli karatisté
Baníku Havířov z turnaje Československá Interliga družstev
2004. Muži Baníku ve složení Bělica, Junek a Pail
vybojovali zlato. Nejmladší karatisté Havířova byli
bezkonkurenční. Družstvo žáků ve složení Gorlinski,
Nosálek, Dudáš a Koval výrazně převyšovalo své soupeře
a také vybojovalo zlato. Nejtěžší pozici měli baníkovci
v kat. dorostenců. Družstvo ve složení Gurecký, Hrnčíř,
Horváth a Sládeček skončili nakonec stříbrní..
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•

Ojedinělou zkušenost
dětským
poslancům
umožnila obecně prospěšná spol. Motýl, dětské
sdružení DUHA, Psohlavci
a
ministerstvo
školství s finančním přispěním Úřadu MS kraje
i německé strany.

Kronika města Havířova

• Po nedávné očistné akci Žermanické přehrady
vodohospodáři čekají na výsledky rozborů vody. Dokázali
vyměnit až jednu třetinu z celkového obsahu přehrady.
Spodními výpustěmi a horními přepady postupně pustili do
koryta Lučiny zhruba čtyři miliony kubických metrů vody.
Doufejme, že s sebou strhly zárodky toxických sinic.
• Několik tisíc korun každou noc doslova vyhodí radnice,
když je prosvítí z pouličních lamp do korun přerostlých
stromů. Takové plýtvání penězi městské kasy se stává
neúnosné. Osvětlení ulic a chodníků stojí radnici každou noc
v průměru patnáct tisíc korun. Přesto jsou mnohá místa
zahalena tmou, i když lucerny svítí na plný výkon. Jejich
světlo totiž nedokáže proniknout korunami stromů. Potmě se
chodí v horní části Dlouhé třídy i po části Hlavní třídy
a v dalších místech. Stromy jsou po letech natolik přebujelé,
že neúčinné jsou i ořezy větví. Možnosti řešení jsou dvě.
Posunout sloupy lamp nebo skácet stromy. Posunutí lamp
není všude možné, tak přichází do úvahy rekonstrukce,
v jejímž průběhu by byly místo starých stromů vysazeny
nové, které nedorůstají takové výšky.

• Ani ve druhém kole dražby stadionu Indiánů nereagoval
na jeho koupi náměstek primátorky Ing. Eduard Heczko,
i když licitátor snížil cenu na 4 miliony korun. Licitátor před
ukončením druhé dražby doslova uvedl, že nemá oprávnění
cenu dále snižovat a bude muset dražbu neúspěšně ukončit.
Náměstek Heczko měl od Rady oprávnění na koupi za cenu
čtyř milionů, ale snažil se ještě více ušetřit. Koupě stadionu
je stále otevřena.
•

Velmi málo zájemců o primářská místa se přihlásilo do
nedávného plošného konkurzu, který vypsala havířovská
nemocnice s poliklinikou. Na vině je jednak to, že
nemocnice není schopna potřebným odborníkům nabídnout
nadstandardní podmínky, jednak asi nemá nejlepší pověst,
kvůli nedávné záležitosti spojené se skandálem ohledně
dodávek léků a jejich uskladňování, a také nejsou jisté další
kroky vedení nemocnice či jejího zřizovatele v souvislosti
s výsledky krajské kontroly. Většina primariátů byla přesto
již obsazena, gynekologie a interna na své šéfy stále čekají.

• Ještě řadu týdnů bude s největší pravděpodobností trvat
spor mezi městem a některými firmami usilujícími o získání
lukrativní zakázky na údržbu veřejné zeleně ve městě. Kvůli
odvolání dvou účastníků tohoto konkurzu k Úřadu pro
hospodářskou soutěž v Brně město stále není schopno
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•••
Kradou
se
kanálové
poklopy. Tento nebezpečný jev je téměř na
denním pořádku.
V Horní Suché do takto
odkrytého kanálu spadla
mladá dívka. Naštěstí se
nezranila, ale utrpěla šok
a půl hodiny trvalo, než
se ji podařilo nalézt
a vyprostit.
Jediné řešení je v namontování kanálových spustí,
které jsou pevně upevněny nebo zakoupení
plastových krytů, o které
nebudou
mít sběrny
zájem.

•

Prestižní titul Baby
friendly hospital získala
havířovská
nemocnice
s poliklinikou. Významné
ocenění, které mohou
získat jen ta pracoviště,
která
splní
náročná
kritéria programu na
podporu kojení, nemocnici udělily Světová
zdravotnická organizace
a dětský fond OSN.

•

Tráva
sahající
dospělému člověku až
nad kolena opět není na
některých místech ve
městě ničím neobvyklým.
Výběrové řízení zatím
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zajistit stálou správu o veřejnou zeleň.
Stejně jako v loňském roce, i letos jsou proto provizorní
údržbou pověřeny firmy Kotula a Janda. Bohužel, tyto firmy
ale neví, jak se bude situace vyvíjet dál a nemohou najmout
dostatečný počet pracovníků, kteří by nutnou údržbu zeleně
zvládli. Je možné, že by na těchto problémech měli zájem
zástupci Technických služeb Havířov? Tato společnost
s účastí města by totiž mohla být na základě řady problémů
s výběrovým řízením pověřena touto zakázkou.

•

Laicky zvané atomové kryty, které dosud nemusely být
použity, jsou postupně zbavovány vnitřních zásob
ochranného materiálu, ale pořád budou připraveny sloužit
k ochraně obyvatel města. Kryty jsou rozmístěny v různých
obytných nebo komerčních objektech po celém městě.
Celkem jich je 104 a všechny jsou připraveny k použití,
přestože některé slouží jako restaurace nebo prodejny.

•

Řidič havířovské ČSAD, který loni v prosinci zbil
železnou tyčí pasažéra, jenž v autobuse zaspal, byl obviněn
z trestného činu ublížení na zdraví. K incidentu došlo kolem
druhé hodiny ráno poté, co cestující za jízdy usnul a řidič jej
chtěl na konečné vyvést z vozu. Sedmadvacetiletý cestující
se bránil, protože mu na sedadle zůstal batoh. Oproti řidiči
byl silnější, ale ten na něj vzal kovovou tyč a tou mu
způsobil pohmožděniny a podlitiny na celém těle a tržnou
ránu v týlové oblasti hlavy.

• Milion nových pracovních míst s platem nad padesát tisíc
eur do pěti let. Právě s takovým slibem jde do evropských
voleb Všeobecná občanská strana a její předseda a volební
lídr Vladislav Novara z Havířova. To, kde by strana na
splnění těchto slibů vzala peníze a jak by to chtěla udělat,
Novara, který prošel KSČ,Občanským fórem i ODS,
nevysvětlil. Další z „taháků“ je slib, že strana prosadí, aby
bylo v zemi třikrát více dálnic, a to při vyrovnaném rozpočtu
státu. V Havířově a blízkém okolí žije dalších patnáct
kandidátů Všeobecné občanské strany. Zatím žádný
průzkum jí však nenaměřil vyšší preference než setiny
procenta.

•

Stolní tenisté pražského klubu El Niňo získali poprvé
v historii extraligový titul. Ve finálové sérii jim stačil
minimální počet tří zápasů k tomu, aby znemožnili obhajobu
trofeje týmu Start Horní Suchá, který soutěž vyhrál loni
i předloni.
Konečné pořadí extraligy: 1. El Niňo, 2. Horní Suchá. 3. NH
Ostrava, 4. Mokré Lazce, 5. Havířov, 6. Vítkovice.
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není uzavřené. Na to, že
se tedy i letos dostala
péče o trávníky, stromy
a keře opět jen do stavu
provizoria, však bohužel
nejvíce doplatí alergici,
děti a důchodci. Stále se
zvyšující počet lidí trpících různými alergiemi
by měl být také jedním
z hlavních motivů pro
představitele města, aby
pro své spoluobyvatele
toto riziko řádnou péčí
o veřejnou
zeleň
co
nejvíce snížili.
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• V květnu se rozjela kauza padělaných šeků, ve které jsou
zapleteni havířovští podnikatelé, a která se rozrůstá po celé
ČR i v Evropě. Jedním ze stíhaných je majitel firmy Avanti
Milan Poruba, který byl zatčen a odvezen do ostravské
vazební věznice. Policie odhalila rozsáhlý podvod
s falešnými šeky za stovky milionů korun a zadržela sedm
osob, které jsou až na jednoho v ostravské vazební věznici
a hrozí jim až patnáctileté vězení. Zatčení organizovali
a připravovali obchod s padělanými šeky neexistující
americké banky Security Pacific National Bank z Los
Angeles. Na tyto šeky chtěli vybrat peníze v pobočce
Deutche bank ve Švýcarsku. Během akce bylo zadrženo
15 425 kusů padělaných šeků, každý v nominální hodnotě
2 tisíce dolarů. Celková hodnota zadržených šeků je asi
30 850 000 dolarů, v přepočtu tedy asi 848 375 000 korun.
O dva týdny později vyšly najevo nové informace, a totiž, že
se kauza falešných šeků rozrůstá do nedozírných rozměrů.
Zadržené šeky byly jen zlomkem celkového podvodu, který
se chystal hned na několika místech Evropy. Část šeků
policisté zabavili, ale další už byly dávány do oběhu na krytí
různých transakcí, takže celková případná škoda v ČR měla
být ještě větší. Celkově byly pro Evropu určeny šeky za
750 milionů dolarů. Organizovaná skupina je vyšetřována
také v souvislosti s paděláním obrazů slavných mistrů.
Šeky byly vyrobeny v Srbsku a Černé Hoře a byly
prezentovány jako pomoc vlády USA na humanitární účely
spojené s odstraněním válečných škod v zemích bývalé
Jugoslávie. Mnohem větší část skončila v Německu, kde
bylo nezávisle na dění u nás zatčeno již čtyřicet osob.
Ostravským kriminalistům nelze upřít úspěch v odhalení
části početné bandy s napojením na zahraničí, která
připravovala historický podvod.
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•

Dále vyšlo najevo, že
je případ spojen se
známým
havířovským
podnikatelem
Petrem
Kellovským,
kterého
nedávno ostravský soud
poslal na šest let do
vězení za daňové úniky,
ale
rozsudek
není
pravomocný.
Petr
Kellovský, mocný člen
havířovské ODS, majitel
pozemků pod pražskou
Sazka Arenou a hráč
fotbalového týmu celebrit
Amfora, se kterým byl
právě
na
zájezdu
v Americe, přiletěl sice
do Prahy, ale ihned stihl
zemi opustit. Soudce na
něj vydal mezinárodní
zatykač.
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Největší investiční akce roku 2004
Rekonstrukce letního koupaliště

Proinvestováno bylo něco přes 67 milionů korun, přičemž 15 miliony
přispěl v rámci dotace stát.

Montáž nerezového bazénu
jednoduchou záležitostí.

moderního

aquaparku
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nebyla
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Před otevřením…. Nerezový bazén s pochuznými plochami,
úpravnou vody, mořskými vlnami, divokou řekou, vodními tryskami,
perličkovými a masážními tryskami.…

novou dvouproudou skluzavkou, vodním zvonem a vzduchovým
lehátkem. Koupaliště je pýchou Havířova.
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