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ČERVENEC
Konečně skončil školní rok, oddechly si děti a určitě i mnozí
rodiče. Město se najednou na začátku prázdnin jakoby
vylidnilo, rodiny se dočkaly zasloužené dovolené, děti
odjely na tábory nebo k babičkám. Začátku prázdnin ale
nepřálo počasí, bylo chladněji a deštivo. I nově
rekonstruované koupaliště čekalo na své návštěvníky. Děti,
které zůstaly na část prázdni ve městě, se mohly chodit bavit
do příměstského tábora, který pro ně už tradičně připravil
Dům dětí a mládeže. Mohly tam přicházet na devátou
dopoledne a domů si je rodiče odváděli v šestnáct hodin.
Program tábora byl bohatý, například věnovaný očekávaným
olympijským hrám, tedy plný sportu a her.
Pestrý a zajímavý program pro děti připravilo taky dětské
oddělení Městské knihovny na Šrámkově ulici. Za velkého
zájmu dětí byl zahájen cyklus prázdninových tvořivých
čtvrtků. Letošní ročník je již šestý a koná se pod názvem
Léto jako malované… Děti si vyzkouší, jak se dá tvořit
z papíru, ubrousků, malují na hedvábí, trička, sklo a vyrábějí
drátěné šperky. Na závěr léta budou malovat s ilustrátorem
dětských knížek Adolfem Dudkem.
10. 7.
Myslivci z havířovského sdružení a jejich pozvaní kolegové
ze sousedních sdružení soutěžili tuto sobotu ve střelbě.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, ve střelbě na asfaltové
holuby klasickými loveckými brokovnicemi a z malorážky
na terč. Na palebnou čáru se postavilo padesát střelců, holub
přežil málokterý, myslivci všichni. Odměnou jim byly ceny
pro vítěze a atmosféra zvěřinových hodů.
12. 7.
Od tohoto dne můžou první pacienti navštěvovat nově
otevřený Dům zdraví na Karvinské ulici. DIKa centrum
a odborné ordinace nabízí lidem pomoc v oblastech interna,
diabetologie,
kardiologie,
hematologie,
neurologie,
psychiatrie, gynekologie, urologie, funkční diagnostika,
echokardiografie, dopplerometrie a v řadě dalších oborů.
K dispozici je rovněž klinická laboratoř.
Do francouzského Baskicka se v polovině července vydal na
téměř dvoutýdenní výměnný pobyt havířovský folklórní
soubor Vonička. Na ten je pozval tamní mládežnický
folklórní soubor Iruski (Šťastný) z města Saint-Palais. Ten
jsme mohli shlédnout v loňském roce, kdy při zpáteční cestě
z Ukrajiny vystoupil se svým programem ve velkém sále
ZUŠ ve Vrchlického ulici. Mladí Baskové navštíví náš
region opět v příštím roce. Letošní výměnný pobyt je
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•

K zajištění této dětmi
velice oblíbené akce
získala knihovna grand
Ministerstva kultury ČR.

• Myslivci nestřílí jen po
soutěžích, ale každý den
chodí do lesa a starají se
o zvěř. V této době se
líhnou malí bažanti .
Každé ráno je potřeba
vyhnat zvěř z polí, aby
nezahynula pod stroji
Rekultivací.

•

Členové Voničky měli
příležitost naučit se ryze
baskickou míčovou hru
Pelota a silové hry
pocházející z dřívějších
řemesel tohoto regionu.
Navštívili Mekku všech
Basků San Sebastian.
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uskutečněn s podporou Evropské unie na základě projektu
podaného u České národní agentury Mládež s názvem
Vzájemné poznávání kořenů lidového umění Lašska
a Baskicka. Kromě vzájemné výuky tanců a folklórních
vystoupení budou mít členové souboru možnost poznat
reálný život Basků v rodinách, kde budou ubytováni.
18.7.
Konečně teplo! Teploty vzrostly až na 30 stupňů a branou
rekonstruovaného letního koupaliště prošlo více jak 6 300
lidí. Snad bude do konce prázdnin tento rekord často
překonán…

24.7.
Plot letního kina v tento den patřil dvacítce sprejerů, kteří se
mohli pomocí barevných sprejů legálně představit. Akce se
konala v rámci projektu „Připoj se“. Mladí lidé v něm mohli
získat finanční prostředky a podporu pro realizaci svých
nápadů. Projekt se zaměřuje na graffiti a sprayovou tvorbu.
Magistrát města vyčlenil na tuto akci plochu – oplocení
letního kina. Účastníci dostali barvy a mohli ukázat, co
umí.Tématem bylo město. Akce byla doplněna o program
a hudbu a soutěžilo se o hodnotné ceny. Další podobné akce
se budou konat v srpnu a září, kdy se představí ti nejlepší
z nejlepších. Ostatně, oplocení letního kina posloužilo
sprejerům už před časem a obrazy věnované filmovým
tématům jsou tam k vidění dodnes.
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• Sprejeři u letního kina,
tato
zpráva
nemusí
vyvolávat
pohoršení,
protože
tentokrát
se
jednalo o legální soutěž
o nejlepší graffiti.
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25.7.
Ve městě řádil žhář, zřejmě „feťák“, který zapálil
hospodářskou budovu u stavení blízko Hřbitovní ulice
a nedaleko stojící nákladní automobil. Naštěstí to
zpozorovala hlídka městské policie, která přivolala hasiče
a pomohla starší ženě opustit dům vedle hořící stodoly.
Domu se plameny nedotkly, ale na hospodářské budově
vznikla škoda 100 tisíc korun.

27.7.
Strážníci chytali v ulicích okrajové části Šumbarku zaběhlou
kobylku, na kterou lidé upozornili z obavy, aby nezpůsobila
dopravní nehodu. Nervózní kobylku po nějaké době strážníci
chytili, ale nemohli zjistit jejího majitele. Nakonec se
zjistilo, že kobylka utekla majiteli až z Orlové a byla
v pořádku předána.

27.7.
Šumbarkem běhal kůň a centrem města projížděl a bloudil
ve stejnou dobu nadrozměrný transport plzeňské firmy APB.
Přetíženým městem projel mnohatunový kolos, přestože to
v itineráři neměl naplánováno, o jízdě nebyla informována
policie a do centra města nákladní automobily vjíždět
nesmějí. Navíc tahač s návěsem převážel obří pásový bagr a
ke své jízdě potřeboval celé dva jízdní pruhy. Za tuto situaci
mohl řidič prvního doprovodného vozidla, který zabloudil.
Tahač se podařilo opatrně provést městem směrem na
výpadovku na Karvinou.
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SPORT

6.-11.7.
Ve vzpěračské hale proběhlo 18. Mistrovství Evropy mužů
a žen v silovém trojboji veteránů. Soutěžilo se v dřepu,
benchpressu a mrtvém tahu. Na stupně vítězů se prosadili
i čeští borci, kteří vedle šesti titulů získali i prvenství
v hodnocení národů v nejprestižnější kategorii Masters 1.
Výkony a některé souboje závodníků byly na velmi vysoké
úrovni, mistrovství se účastnili muži a ženy z dvaceti zemí.
Startující byli kromě váhových kategorií rozděleni navíc
podle věku nad čtyřicet, nad padesát a u mužů dokonce nad
šedesát let. Organizačně soutěž proběhla na jedničku, akorát
přišlo míň diváků, než se očekávalo. Přitom se bylo na co
dívat, vždyť v Havířově bylo postupně překonáno sedm
světových a dvanáct evropských rekordů.
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Zahájení se za město
zúčastnil
náměstek
Ing. Eduard Heczko.
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8.7.
V jedné z mnoha zátok řeky Dněpr v ukrajinském Kyjevě
vybojovala Petra Hostinská, havířovská závodnice startující
v barvách Rejnoku Těrlicko, titul Mistryně Evropy
v distančním plavání s ploutvemi v závodě jednotlivců na
trati 6 km. Petra zvítězila zcela přesvědčivě a završila tak
úspěšnou sezónu distančních závodů, ve které nenalezla na
starém kontinentu přemožitele.
Hokejová sezóna 1. ligy 2004-2005 začíná nově a přináší
dvě novinky. Ta nejpodstatnější se týká samotné soutěže,
protože druhá nejvyšší liga v Česku najíždí na osvědčený
extraligový systém. V základní části se tak střetne každý
s každým čtyřikrát, to znamená, že týmy absolvují
dvaapadesát zápasů. Poté následuje klasické play off, do
kterého zasáhne nejlepších osm celků. Druhou novinkou je,
že Panteři mají opět nové dresy. Jejich barevná kombinace je
stejná, jen se změnila jejich celková podoba. Dresy jsou
sjednocené, stejné budou mít všechny věkové kategorie od
žáků po první tým. Všichni hráči Havířova tak na hrudi
ponesou klubový znak, pantera, a dres doplní ještě znak
města. Hokejisté mají bílé a červené varianty dresů
a devětadevadesát procent hráčů má černé kalhoty a přilby,
takže barvy Panterů jsou zachovány.
Na svou první olympiádu se chystá havířovský vzpěrač
Tomáš Matykiewicz. Nominaci do Atén vybojoval tento
dvanáctý silák z loňského MS v kvalifikačním závodě
v polovině června v Rakousku, kde v přímém souboji
v kategorii do 105 kg porazil Libora Wälzera (PSKO Praha).
Starší žáci Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov
dosáhli na mezinárodním turnaji v hlavním městě Maďarska
výborných výsledků. Na závodě obsazeném závodníky ze
Slovenska, Maďarska, Rakouska a naší republiky dokázalo
družstvo Havířova zvítězit s velkým náskokem.
Nejúspěšnějším závodníkem turnaje a držitelem zlaté
medaile se stal Patrik Krywult z SK Baník Havířov. Další
nejcennější kovy pro klub Havířova vybojovali Marek
Vavřík, Lumír Gregor, Pavel Kaluža a Michal Šesták.
Zvítězit v závodě Evropského poháru Endura se podařilo
v Maďarsku 22letému havířovskému motokrosovému
závodníkovi Mario Rybářovi. Zvítězil v konkurenci osmi
desítek závodníků a chtěl by se prosadit do českého týmu
pro Šestidenní, která se letos v září pojede v Polsku.

Červencové zajímavosti:
•

Město dá letos na úpravy a rekonstrukce škol zhruba
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Sedm absolventů
středních a vysokých
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čtyřicet milionů korun, tedy o deset milionů víc než loni.
Školy se renovují zejména v období prázdnin a stejně jako
v loňském roce patří mezi největší investice rekonstrukce
školních jídelen. Počítá se taky s opravami střech, tělocvičen
či toalet. Vedle toho stále pokračují opravy a výstavba
nových sportovních hřišť pro děti a mládež. Stejně jako
v loňském roce, i letos vybuduje město nové hřiště, které by
do konce letošního roku mělo být zprovozněno u Základní
školy 1. máje.

• Naše město je na tom finančně velmi dobře, je
spolehlivým obchodním partnerem plnícím své závazky
a má slibné ekonomické vyhlídky do budoucna. Takovým
prospěchem se radnice může chlubit už několik dnů.
Vynikajícího hodnocení se městu dostalo od lokální
ratingové agentury CRA Rating Agency, která je jediným
partnerem renomované a nejstarší světové ratingové
agentury Moody´s Investors Service ve střední Evropě,
a která přidělila nejmladšímu městu republiky ratingové
hodnocení, které jej řadí mezi nejlepší v kraji i republice.
V dvacetibodové mezinárodní stupnici pro ČR, která hodnotí
subjekty na kvalitní, bonitní, méně spolehlivé či
nespolehlivé, se Havířov vyšplhal na čtvrté místo, což
znamená, že je bonitním subjektem se stabilní současností.
Toto hodnocení je o to pozoruhodnější, že je to jen těsně za
ratingem celé České republiky.

• Osud fotbalového stadionu Indiánů v Prostřední Suché je
definitivně zpečetěn. Havířovská radnice odmítla písemnou
nabídku nových majitelů na odkup i pronájem, a stadion tak
bude k 1. srpnu uzavřen. Firma Renomé export za stadion
požadovala 9,5 milionů korun nebo nabídla pronájem za
300 tisíc měsíčně. Tuto nabídku radnice striktně odmítla
a dělá kroky, které by zajistily Indiánům možnost hrát na
jiném hřišti ve městě.

• Nemocnice přišla o program mamografického
screeningu. Podle vyjádření odborné kontrolní komise byly
ženy v havířovské nemocnici snímkovány závadnými
kazetami, kdy hrozilo ozáření vyššími dávkami
rentgenového záření nebo nekvalitní snímky. Pracoviště
mělo také velmi dlouhé objednací lhůty. Nemocnice tak
přišla o zisk od pojišťoven, které za mamografický screening
platí lépe než za diagnostické vyšetření, a ženy teď musí za
prevencí jezdit mimo město. Nemocnice ani radní neuspěli
u Ministerstva zdravotnictví s odvoláním. To naopak vydalo
prohlášení, že v zemi potřebuje 50 center a už teď jich je 54,
proto není důvod schvalovat další. Pro zdravé ženy, které se
nechají preventivně rentgenovat, je bezpečnější, když jednou
za dva roky zajedou na pracoviště, které je sice dál od jejich
domova, ale má vybavení i zkušený personál.
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škol, kteří nemohou najít
uplatnění a jsou zatím na
úřadu práce, zaměstná od
září havířovský magistrát.
Absolventi se uplatní na
různých odborech a Úřad
práce uhradí magistrátu
po dobu jednoho roku
jejich
plnou
mzdu,
maximálně sedm tisíc
korun, s podmínkou, že
budou
pracovat
minimálně třináct měsíců.
Ty
nejlepší
mladé
úředníky si radnice může
nechat
jako
stálé
zaměstnance.
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• Na tradiční ozdravný pobyt Mořský koník, organizovaný
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, město letos finančně
nepřispěje. Žádost ředitele karvinské VZP Martina Doležala,
který o příspěvek pro děti z finančně hůře situovaných rodin
město požádal, zamítlo s tím, že by se tato možnost mohla
projednat v příštím roce. Hlavním důvodem, proč město
pobyty nepodpořilo, je skutečnost, že již dlouho před
podanou žádostí VZP byly vyčleněny dva miliony korun na
organizaci a přípravu jiných ozdravných pobytů pro děti.
Rekreací v Tatrách a u Jadranu, z nichž některé právě
probíhají, se letos zúčastní více než čtyři sta dvacet dětí.
•

Vláda schválila zachování zvláštního příspěvku
a věrnostního přídavku horníkům. Obě dávky zaručuje
horníkům zákon, který vláda měnit nehodlá. Kabinet
k rozhodnutí dospěl na základě závěrů komise, která
sociálně zdravotní nároky horníků posuzovala. Věrnostní
přídavek dostávají horníci k platu a jeho výše se řídí počtem
odpracovaných let. Maximálně však dosahuje výše 6 200 Kč
hrubého za rok. Zvláštní příspěvek je určen pro horníky,
kteří z dolu odešli předčasně ze zdravotních důvodů,
případně naplnili počet let, po něž mohli pracovat v prostředí
s vysokou prašností. Tento příspěvek je vyplácen měsíčně
a představuje částku 1 500 nebo 1 900 korun.

• Česká republika má nejmladšího premiéra ve své historii.

26. července se jím stal čtyřiatřicetiletý úřadující předseda
ČSSD Stanislav Gross. Úkolem čerstvě jmenovaného
premiéra je sestavit nový kabinet a s vládním prohlášením
předstoupit před sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry.
Bude se přitom opírat o staronovou koalici sociálních
demokratů, lidovců a unionistů, kteří mají v dolní komoře
parlamentu těsnou většinu 101 hlasů.
Vladimír Špidla je definitivně potvrzen do funkce
eurokomisaře, v níž nahradí Pavla Teličku. Výměnu
schválila odstupující vláda, která tak zrušila své usnesení
z letošního února, jímž Pavla Teličku nominovala do
evropské komise. Špidla ho nahradí od listopadu a v Bruselu
bude působit do roku 2009.
Největší obětí pádu Špidlovy vlády bude zřejmě
eurokomisař Pavel Telička. Během pár dnů přišel hned o dvě
křesla. Přišel nejen o funkci, kterou nyní v Bruselu
vykonával, ale i o tu, kterou mu náhradou nabídl Stanislav
Gross. Ten mu totiž slíbil v nové vládě křeslo ministra
zahraničí, to však nakonec zůstalo lidovcům a Cyrilu
Svobodovi.

• Rakousko má státní smutek. Vláda jej vyhlásila za
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Kraje si po
měsících
vyjednávání
konečně vybojovaly větší
krajíc z celostátních daní.
Vláda schválila novelu
zákona
o rozpočtovém
určení daní. Ta počítá
s tím,
že
místo
dosavadních 3,1 z nich
příští rok dostanou 15,06
procenta. Vlastní příjmy
krajů tak vzrostou o 27
miliard korun. Novelu
musí
ještě
schválit
parlament
a podepsat
prezident.

•••

V Moravskoslezském kraji se rodí
nejvíce dětí v České
republice a zároveň se tu
lidé i nejvíce rozvádějí
a umírají. Vyplývá to
z údajů
Českého
statistického
úřadu.
V kraji na jednu svatbu
připadají
téměř
dva
rozvody. Z devíti tisíc
párů, které se v prvním
čtvrtletí
v Česku
rozvedly, jich na severní
Moravě bylo 1223. Za
první letošní čtvrtletí se
v kraji narodilo 2860 dětí,
když v celé zemi to bylo
23 494
novorozeňat.
V Ostravě se do března
narodilo
718
dětí
a nemanželské bylo téměř
každé druhé – 301. Tento
počet souvisí s křehkostí
rodiny a počtem rozvodů.
Na celém území ČR
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prezidenta Thomase Klestila, který skonal necelé dva dny
před skončením svého druhého období v úřadu– 6. července.
Thomas Klestil, konzervativní politik, jehož rod pochází
z jižních Čech, zemřel v jednasedmdesáti letech po selhání
životně důležitých orgánů.
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zemřelo v prvním čtvrtletí
27 703 lidí, z toho 3 254
lidí v Moravskoslezském
kraji.

