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Únor

Zima byla charakteristická velkými přívaly sněhu.

1. února
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho byla zahájena
interaktivní výstava nejen pro děti Pojďte si hrát s panem
malířem Františkem Kupkou. Výstava se snaží přiblížit
především dětem svět moderního umění v nejrůznějších
podobách. Ve výstavní síni jsou připraveny různé hry,
skládačky, předměty sloužící k tvůrčím estetickým, ale také
pohybovým aktivitám, jako domino, slepotisk, hlavolamy. Je
připraven také katalog, do kterého si děti tisknou
zmenšeniny obrazů pomocí razítek, a který pomůže všem
návštěvníkům přiblížit dílo našeho významného malíře
a grafika, jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního
umění.

3. února
V kině Centrum proběhla slavnostní premiéra filmu mladého
nadějného režiséra Davida Vignera Město zeleně.
Sedmdesátiminutový hraný dokumentární snímek věnovaný
k 50. výročí založení Havířova zachycuje některé zajímavé
momenty z historie nově vzniklého města doprovázené
vzpomínkami pamětníků. Filmem se prolíná životní příběh
dnes už zemřelého havířovského fotografa Františka Sikory,
kterého hraje herec a umělecký šéf české scény Těšínského
divadla Miloslav Čížek. Vzpomíná na začátky v blátě, na
den otevření první základní školy, na různé návrhy názvů
pro rodící se město. Do děje průběžně vstupují svými
vzpomínkami pamětníci Zoja Wallerová, Jindřich Neuwirth,
Bronislav Firla, Radim Prokop, Miloš Fojtík a Danuše
Fojtíková.
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●

Jako dokument je film
možná příliš dlouhý a těžce
jsem
hledala
nitky
souvislosti s životním příběhem fotografa Františka
Sikory. Události jsou však
pěkně zpracovány a velmi
kladně snímek hodnotila
starší generace Havířovanů,
která si mohla s dějem
příběhu zavzpomínat na
doby minulé.
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10. února
V Galerii Maryčka byla vernisáží slavnostně zahájena
výstava mladého ostravského výtvarníka Martina Bundila.
Jeho obrazy malované fluorescenčními barvami, kresby
a několik kovářských prací upoutaly všechny návštěvníky,
možná více mladší generaci. Takzvaně svítící obrazy, jimž
záření UV světlem dodává zvláštní až tajemnou atmosféru
a díky kombinaci různých odstínů barev dostávají vizuálně
prostorový vzhled, byly obklopeny nadšenými příznivci
moderního umění.

12. února
V průběhu druhého únorového týdne opět vydatně sněžilo
a z mnohých střech se musel urychleně odklízet sníh, aby se
předešlo jejich zborcení. Jako první se odklízela jedna
z největších střech na zimním stadionu a nemusel se tak
omezit jeho provoz. Napilno měli také obchodní domy
Kaufland a Tesco, kde se pracovalo i v noci. Není divu,
případy více než třiceti zborcených střech z celé republiky
byly víc než varující.

Některé auta majitelé zprovoznili až v březnu.
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Na chodnících města se procházelo těžko.

14. února
Město Havířov je známo tím, že zde jezdí autobusy na
plynový pohon již zhruba 20 let. Zatímco v prvních letech to
byly přestavby klasických autobusů, v posledních letech se
nakupují hotová vozidla, která splňují nejpřísnější evropské
ekologické normy. Město každoročně vyčlení na nákup
nových autobusů finanční prostředky, které společně
s penězi ČSAD Havířov přispívají na obnovu vozového
parku. V loňském roce na nákup nových autobusů dalo
město 10 milionů korun. Smysl je jediný - podpořit
ekologickou dopravu a přispět tak čistšímu ovzduší ve
městě. Stejná částka byla vyčleněna v roce 2004, stejná bude
i v roce 2006. Tentokrát však došlo k malé změně. Poprvé
do Havířova dodal nové plynové autobusy pro Městskou
hromadnou dopravu výrobce z Vysokého Mýta, společnost
Karosa. Jde o velkokapacitní, nízkopodlažní autobusy, které
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● Nové autobusy předvedla
společnost před Zámkem
Havířov. ČSAD tak vlastní
čtyři nové Citelisy CNG na
plynový pohon. Jsou to
vůbec první autobusy tohoto
provedení
ve
střední
a východní Evropě. Vybaveny jsou motory společnosti Iveco. Celkově má
havířovský dopravce přes
čtyři desítky vozidel na
plynový pohon, přičemž
zhruba desítku tvoří již
zcela
nové
moderní
autobusy.
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jsou zcela bezbariérové, tedy určené i pro přepravu lidí se
zdravotním omezením.

14. února

14. února

Slavnostní bylo valentýnské odpoledne v Havířově.
V prostorách radniční restaurace se ten den shromáždila
většina pracovníků havířovské Městské policie, aby
zhodnotila uplynulý rok a ocenila ty nejlepší ze svých řad.
Slavnostního aktu a předání cen se zúčastnila také
primátorka Milada Halíková a náměstci Martin Balšán,
Svatopluk Novák a Eduard Heczko.
Nejprve byli oceněni ti, kteří u havířovské Městské policie
slouží 10 let. Poté přišli na řadu strážníci, kteří měli za sebou
nějaký úspěšný zákrok či záslužný čin. A bylo jich nemálo.
Ve výčtu zákroků figuruje např. zadržení pachatelů při
krádeži dopravních značek, zadržení pachatelů při krádeži
v bytě, při vykrádání prodejny, automobilu apod.. Tři
strážníci byli oceněni za záchranu života mladistvých osob,
další za dopadení pachatele podezřelého z pohlavního
zneužívání dětí. Oceněny byly přes tři desítky strážníků.
Nutno také poznamenat, že výrazně Městské policii při
odhalování přestupků a trestné činnosti pomáhal kamerový
systém. Celkově v loňském roce městští strážníci odhalili
29 255 přestupků, což je o 880 více než v roce 2004. Na
místě bylo vyřešeno téměř 90 procent přestupků. Zhruba
53 procent přestupků bylo spácháno v dopravě. Nad rámec
svých běžných povinností zadrželi strážníci 51 hledaných
osob a nalezli 8 vozidel v pátrání. Městská policie Havířov
se kromě své běžné činnosti věnuje také prevenci. Jsou to
hlavně besedy na školách, kterých se zúčastnilo 7 944 žáků,
což je převážná část dětí na základních školách. Obdobné
besedy se pak konaly v Ústavu sociální péče pro mládež
a v Klubu neslyšících.

V městské části Podlesí
ohrožoval večer osmapadesátiletý muž Josef L.
skupinku dětí vystřelovacím
nožem, jednomu chlapci
rozpáral bundu, a pak jim
začal hrozit, že je zastřelí.
Opravdu vytáhl pistoli,
dvakrát vystřelil do vzduchu
a pak chlapcům pod nohy.
Jeden z napadených chlapců
přivolal
policii,
bylo
zjištěno, kde násilník bydlí
a nato byl policií zadržen
a je obviněn ze čtyř
trestných činů. Nedovoleného ozbrojování, pokusu
těžké újmy na zdraví, útoku
proti skupině
obyvatel
a jednotlivci a výtržnictví.
Skupina dětí se sice chovala
hlučně a někteří z nich byli
známí výtržníci, ale chování
Josefa L. bylo nepřípustné.
Muž je stíhán na svobodě.
V jeho krvi byl zjištěn
alkohol, ale ne takové
množství, aby nevěděl, co
dělá. Naštěstí k žádné
tragédii nedošlo.

Na snímku ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras, třetí
zleva oceněný strážník Lumír Braš a primátorka Milada Halíková.

str.č. 4/10

Kronika města Havířova

Společná fotografie.
Městská policie realizuje také projekty Bezpečné pískoviště,
Bezpečná cesta do školy, Řetízek bezpečí. V rámci posledně
jmenovaného projektu, který je určen seniorům, bylo
v Havířově namontováno již 903 řetízků
V bezplatné evidenci bylo loni u Městské policie
1626 jízdních kol, během roku odchytili strážníci 240
toulavých psů a koček a do útulku v Dětmarovicích jich
převezli 192. Pomocí kamerového systému byli zadrženi 3
pachatelé trestné činnosti a odhaleno bylo 282 přestupků,
zjištěno bylo 9 dopravních nehod. Na pult centralizované
ochrany bylo signalizováno 896 požadavků k výjezdu.
Většinou šlo o rozbité výlohy a okna prodejen. Do května
strážníci měřili také rychlost automobilů projíždějících
Havířovem. Celkem bylo uskutečněno 640 měření, z toho
397 podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

22. února
Po nedávném otevření nového ARO, kde moderní přístroje
zachraňují pacienty v ohrožení života, začal veřejnosti
sloužit další úsek nové přístavby. Tím je centrální příjem
nemocných, který zatím fungoval v provizorním režimu
a nyní je plně dokončen. Jeho součástí jsou odborné
vyšetřovny, včetně dětské a gynekologické a novinkou jsou
expektační pokoje. Tam budou pacienti pozorováni, zda jsou
či nejsou vhodní k hospitalizaci. Moderního vybavení se
dočkalo interní oddělení. Osteologické pracoviště má
k dispozici moderní celotělový senzitometr v hodnotě dvou
milionů korun, který zjišťuje stav odvápnění kostí, prověří
svalstvo a tuky. Přístroj bude sloužit pro preventivní
vyšetření žen ve věku okolo padesáti let, a také pacientům
po operaci kloubů, kde se zjišťuje stav zavápnění kostí.
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●

Senzitometr má vlastní
paměť a při opakovaných
kontrolách můžou lékaři
porovnávat vývoj s odstupem času.

Celotělový senzitometr pro osteologické pracoviště.

Prostory jsou moderní, vysoce funkční a čekají na první pacienty.

Nové expektační pokoje pro sledování pacientů.
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●

Prostředí
nového
centrálního příjmu působí
na pacienty velmi příjemně
a nyní se jim dostane díky
modernímu
technickému
vybavení také péče na
špičkové úrovni.

Gynekologická ordinace centrálního příjmu.

22. -23. února
Ve Výstavní síni Musaion, na závěr výstavy věnované
50. výročí vzniku Havířova nazvané Zrod města, měli
občané dva dny možnost nahlédnout do kopií i originálů
městských kronik a zúčastnit se besed o pamětních knihách
měst. Příležitost seznámit se s dějinami města využily
hlavně školy, ale na odpolední besedě také mnozí
Havířované různých generací. Ti využili přítomnost
současné kronikářky města Jany Vítové k různým dotazům
nebo nabídce zajímavých historických materiálů. Na
besedách se promítaly videozáznamy Jiřího Veličky,
sestřihy filmů ze zrodu města a velkému zájmu se těšily
dobové fotografie Františka Sikory.

●

Kronika města Havířova
se začala psát v roce 1956.
V současnosti má čtyři
podoby, originály uložené
ve
Státním
okresním
archivu v Karviné, volně
přístupné kopie, které lze
zapůjčit na radnici, elektronická forma a videokronika.

● V Ostravsko-karvinském černouhelném revíru se schyluje
k uzavření další šachty. Tentokrát jde o jediný důl na území
města Havířova, Důl Dukla, s 1600 zaměstnanci.
V dobývacím prostoru tohoto dolu se těží vysoce kvalitní
koksovatelné černé uhlí, o to je sice na trhu zájem, ale pro
odběratele je výhodnější levnější dovoz ze zahraničí. Dukla
není zisková. Činnost dolu byla plánována do roku 2012,
nyní to vypadá, že může být důl uzavřen už letos.
Představitelé OKD se vyjádřili, že garantují práci všem
havířům, které by přemístili na okolní doly. Další
zaměstnanci by pracovali na likvidaci šachty. Na ostatních
šachtách byl zastaven nábor nových pracovníků, aby na ně
mohli pozvolna přecházet právě zaměstnanci Dukly. Na
jiných dolech by našla práci asi polovina současného počtu
zaměstnanců, dalších asi čtyři sta lidí by se podílelo na
postupném ukončování provozu a likvidaci dolu. Pro zbytek
se snaží představitelé OKD najít jiné řešení. Nálada na dole
je na bodu mrazu a čeká se, jak dopadnou další jednání.
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Od 26. února se zvýší jízdné
v příměstské dopravě o jednu korunu na třech pásmech. Důvodem zdražování
je neustálý růst vstupních
nákladů, zejména pohonných hmot. Naposledy se
zdražovaly jízdenky o korunu loni v prvním čtvrtletí.
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● Čtvrté kolo soutěže amatérských kapel Líheň 2006 se
konalo v prostorech Jazz klubu a neslo se v hardrockovém
stylu. Porotu nejvíce zaujali pražští Pankix. Organizátorům
letošního ročníku, Viking agency, se podařil skvělý tah,
protože pro vítěze soutěže, kromě natočení demosnímku ve
studiu Art Vox v Šenově, získali další exkluzivní cenu.
Společnost Astacus Film mu natočí jeden videoklip na
profesionální úrovni. Dalším oceněním pro nejlepší čtyři
kapely je vystoupení na červnovém Inkubátoru.
Před zcela zaplněným Jazz klubem se odehrálo i páté kolo
Líhně. Porota rozhodla ve prospěch ústeckoorlických
Mother´s Angels, přestože právě tato kapela přijela
v minimálním složení a nemohla tak udivovat složitějšími
kreacemi.
Šesté kolo potvrdilo, že v soutěži amatérských kapel se
vyplatí být i náhradníkem. Ostravská skupina Weget na
poslední chvíli zaskočila za náhle se rozpadlou skupinu
Escape 23, kterou nečekaně opustil bubeník, a zvítězila.
Před začátkem sedmého kola pořadatelé doufali, že návalem
metalové muziky Jazz klub vydrží. Z vítězství se nakonec
radovali Act of God z Liberce.

SPORT
3. – 5. února
Havířovský plavec a reprezentant České republiky Ondřej
Broda rozšířil svou sbírku medailí ze seniorských
šampionátů o další cenný kov. K dosud získaným dvou
zlatým a třem stříbrným medailím, přidal plavec Slavie
Havířov na Mistrovství republiky v Chomutově v krátkém
bazénu další stříbro za druhé místo v královské plavecké
disciplíně 100m volným způsobem.

5. února
Na krasobruslařském šampionátu v Kralupech nad Vltavou
získal mladý talentovaný havířovský krasobruslař Jiří
Vašíček titul mistra České republiky v žákovské kategorii.
Jeho vítězství bylo zcela suverénní a výkonem se zařadil
mezi to nejlepší, co bylo na šampionátu k vidění. Vašíček
získal velmi dobrých 99 bodů a druhého Patrika Tymčáka
z Orlové porazil o neuvěřitelných 19 bodů.

17. února
Na světě je Městský fotbalový klub (MFK) Havířov.
Slučovací valné hromady se zúčastnilo okolo jednoho sta
členů obou oddílů. Hlasovací právo bylo rovnoměrně
rozloženo na oba tábory po pětadvaceti hlasech a spojení
bylo stvrzeno jednohlasně. Předsedou nového Městského
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fotbalového klubu se stal Vladimír Lucký. MFK Havířov
bude v soutěžích vystupovat od nadcházejícího ročníku
2006/2007. V soutěžích bude mít dva týmy mužů, čtyři
družstva dorostu a velké množství žákovských celků.

19. – 20. února
Byly sehrány dva turnaje 2. kola Bowling cupu. Patnáct
týmů si zajistilo postup do čtvrtfinále, zbytek čekají boje
v soutěži útěchy. První den byl k vidění nejhodnotnější
výkon víkendu. Postaral se o něj tým ve složení Michal
Fotko, Milan Rozmarin, Václav Mazur a Miroslav Novák,
který dokázal překonat magickou hranici jednoho tisíce
bodů. Mezi jednotlivci se v sobotu nejvíce dařilo Milanu
Rozmarinovi, který dosáhl 381 bodů. V neděli naházel
vítězný celek Milan Hradzki, Miroslav Rymorz, Stanislav
Wizur a Milan Jarabica také úctyhodných 988 bodů.
Nejlepším jednotlivcem se stal výkonem 353 bodů Stanislav
Wizur. Výkony všech celků naznačily, že další vyřazovací
boje a samotné finále budou velmi dramatické.

25. února
Místní sbor dobrovolných hasičů Havířov-Město, který letos
slaví 50 let od svého založení, pořádal v Městské sportovní
hale již 17. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
a zároveň 15. ročník neoficiálního mistrovství Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska. Soutěžilo zhruba 800 dětí
z dobrovolných sborů celé České republiky, a také
Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší a starší
žáci a ve třech disciplínách – uzlování a běžecké spojené
s požární tématikou. Bohužel výsledky ukázaly, že domácí
tým není právě v nejlepší formě. Soutěžil pouze v kategorii
starších žáků a umístil se až na 23. místě. V mladší kategorii
zvítězili hasiči z Karviné-Hranic před SDH Praha-Zličín
a SDH Veselá. Mezi staršími zvítězili hasiči ze SDH
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V bojích Bowling cupu
jde o velmi hodnotné ceny.
Pro vítěze jsou připraveny
projekční televizory, a další
celky, které se umístí na
stupních vítězů, se mohou
těšit na zahraniční rekreace
nebo značkové hodinky.
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Mělník před SDH Broumov a SDH Veselá.

Domácí tým se umístil až na 23. místě.
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