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Červenec

1. července
Sbor dobrovolných hasičů Havířov - Město slavil 50 let od
svého založení. Kolona čtrnácti požárních aut projela
městem od Orlovské ulice u Teska a dále po Hlavní,
Národní, 17. listopadu, Dlouhé a Dělnické na velké
parkoviště u Městské sportovní haly. Vozidla byla řazena
podle typů, které ve městě sloužily v průběhu let, od staré
cisternové automobilové stříkačky z druhé poloviny
šedesátých let minulého století až po ty nejnovější. Na
doplnění byly pozvány i nejmodernější hasičské speciály od
profesionálů a kolegů z jiných požárních sborů. Na
parkovišti uspořádali hasiči různé soutěže pro děti a ukázky
ze své činnosti. Vyvrcholením zajímavého programu byla
praktická ukázka vyprošťování zraněného z havarovaného
osobního automobilu, následně jeho hašení po mohutném
výbuchu, který doprovázel požár a černý nepříjemný dým.
Zásah byl dokončen naložením vraku na odtahové vozidlo.
Diváci mohli takto zblízka pozorovat nelehkou
a nebezpečnou práci hasičů, kteří často riskují i své životy.
Oslavy pokračovaly ve večerních hodinách ve staré zbrojnici
na Šumbarku.
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●

Původní zbrojnice byla
u zámečku. Později si hasiči
vybudovali novou zbrojnici
na Karvinské ulici, odkud
byli počátkem devadesátých
let rozhodnutím vedení
města vystěhováni, aby
město mělo kam umístit
nově vznikající městskou
policii. Nyní dobrovolní
hasiči sídlí
ve staré
zbrojnici na Požárnické
ulici na Šumbarku. Město
jim nedávno koupilo nový
zásahový automobil a postavilo garáže.
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●●●
Letní koupaliště je přes letní
sezonu velmi vyhledávané
a protože se zvyšují počty
návštěvníků, musí být dobře
připravená
záchranná
služba.
Nyní
mají
záchranáři k dispozici také
kyslíkový
záchranářský
přístroj.
Přesto,
že
záchranka je v akutních
případech na místě za
několik minut, plavčíci
i lékař
jsou
schopni
pacientovi poskytnout první
pomoc ještě před jejím
příjezdem.

Hasiči připravili ukázky ze své činnosti.

● Ústav sociální péče pro mládež Havířov přijal od počátku
července pod svá křídla jedenadvacet klientů Dětského
denního sanatoria, které sídlí na Lipové ulici. Denní
stacionář tak nyní spravuje organizace spadající pod město,
a ne nemocnice, jak tomu bylo dosud. Vedení nemocnice už
delší dobu upozorňovalo na to, že sanatorium se nevěnuje
nemocným, ale postiženým dětem, takže by jeho chod
nemělo zajišťovat. To sociální ústav plně uznává, protože je
to správní zařízení, které se zaměřuje na vzdělávání
a výchovu postižených dětí. Doposud se staral Ústav
sociální péče o devadesát klientů a díky zaštítění denního
sanatoria jich přibylo dalších jednadvacet.
Převedení Dětského denního sanatoria pod Ústav sociální
péče schválila na svém posledním srpnovém zasedání rada
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města.

●●●
● Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil veřejnou
soutěž na privatizaci pěti zdravotních středisek na území
města. Jedná se o objekt na Dlouhé třídě, na ulici
Studentské, Gen. Svobody, Kpt. Jasioka a J. Gagarina.
Střediska dlouhá léta spadají pod havířovskou nemocnici,
která v objektu na Dlouhé třídě nově zřídila odběrové místo
transfúzní stanice. Střediska mají být prodána tomu, kdo
nabídne více. Kraj je nenabídl ani lékařům (někteří mají
o privatizaci zájem) ani městu, které zpravidla o takové
objekty zájem má a před časem usilovalo i o převod celé
nemocnice. V nejistotě je 47 lékařů, jejich zdravotní sestry
i pacienti.

18. července
Havířovská nemocnice byla jedinou velkou nemocnicí
v kraji, která celá léta neměla vlastní lékárnu. To se změnilo
dnes, když nemocnice otevřela vlastní lékárnu v přízemí
hlavní budovy za zhruba 13 milionů korun. V roce 1994
došlo k privatizaci ústavní lékárny, jejíž důsledky nemocnice
pocítila především ekonomicky – musela platit za léky více
než ostatní zařízení. Když na jaře roku 2003 nemocnice
vypověděla privátní lékárně nevýhodnou smlouvu, dostala
se do těžké situace s dodávkami léků. Na podzim stejného
roku se začali lékaři bouřit a na kritickou situaci
s nedostatkem léků upozornili ředitele nemocnice
MUDr. Pavla Holuba, krajský úřad a prostřednictvím médií
i veřejnost. Kraj záhy ředitele nemocnice odvolal. S novou
lékárnou pacienti nemusí mít obavy, že se zopakuje situace,
kdy nemocnici chyběly důležité léky.

● Střecha zimního stadionu prochází v těchto dnech
celkovou rekonstrukcí. Starou, již dosluhující plechovou
pokrývku, nahrazuje nová moderní fólie. Výměna pláště už
byly nevyhnutelná. Díry vznikaly téměř neustále a na
různých místech. Kapající voda ničila led, ve kterém se
dělaly díry, a někdy hrozilo i nebezpečí úrazu. V jednom
utkání dokonce hráli junioři několik minut extraligový zápas
proti Sareze Ostrava s kbelíkem na hřišti. Celková
rekonstrukce střechy víceúčelové haly přijde na více než
12 milionů korun.

● Další velkou akcí magistrátu je oprava chodníku na ulici
J. Gagarina. S opravou se počítá už několik let a v letošním
roce na ni město našlo ve svém rozpočtu dostatek finančních
prostředků. Rekonstrukce bude stát 2,4 miliony a projekt
počítá i s opravou kanálových vpustí, bezbariérovými
nájezdy a tím, že jej zčásti budou využívat automobily
k parkování, tak jak tomu bylo dosud.
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Obyvatelé
města
byli
příjemně překvapeni vozy
Technických služeb, které
v horkých a dlouhodobě
suchých dnech kropily střed
města. Cisterny pomáhaly
zahradníkům při každodenním zavlažování květinové výzdoby a nyní
kropily ulice a chodníky.
Tisíce litrů vody se sice
ihned vypařovaly, ale aspoň
se na chvíli osvěžil vzduch
a ubylo prašnosti. V takových horkých letních dnech
ve městě nejvíc chybí různé
vodní prvky – fontány,
kašny, kde by se mohli lidé
trochu
zchladit
nebo
osvěžit, a tak úmorné vedro
lépe zvládnout.
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● Od začátku roku se postupně snižuje nezaměstnanost ve
městě. Proti měsíci únoru, kdy bylo evidováno 9 092 lidí bez
práce (18,32%) je jich nyní 8 614 (17,61%). Přesto
v absolutních počtech má Havířov a jeho nejbližší okolí na
Karvinsku stále nejvíce nezaměstnaných vzhledem k počtu
obyvatel.
Průměrná celková míra nezaměstnanosti v regionu činí
17,94%. Je to nejnižší hodnota v posledních 46 měsících,
tedy od srpna roku 2002. Na tomto příznivém vývoji se
podílela především stále se zvyšující poptávka
zaměstnavatelů po pracovní síle, která se ve srovnání
s červnem 2005 zvýšila 2,9 krát.

27. července
Městská policie začala převážet odchycené pejsky opět do
dětmarovického útulku, který je po celkové rekonstrukci
a modernizaci a mohlo být zrušeno předběžné opatření
krajské veterinární správy z 16. ledna, které útulek uzavřelo.
Do jiných měst a obcí museli naši strážníci vozit psy déle
než půl roku a za tuto dobu bylo ve městě odchyceno celkem
83 psů.

Na převoz prvních pejsků zpět do dětmarovického útulku dohlédl
náměstek primátorky Svatopluk Novák.
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●●●
Součástí prohlídky jedné
z nejstarších
roubených
lidových
staveb
na
Těšínsku, Kotulovy dřevěnky, přes letní období je
i zeleninová zahrádka. Ta
prezentuje tradiční plodiny
Těšínska jako např. proso,
tuřín, boby, pak tradiční
zeleninu jako brambory,
řepu hrách, fazole, různé
bylinky a len, který na
zahrádce nádherně kvete.
Návštěvníci, zejména děti,
si mohou vyzkoušet své
vědomosti v přírodovědné
kvizové soutěži v určování
rostlin za sladkou odměnu.
V areálu
roubenky
je
vystavena i tradiční bludovská keramika s typickým
vzorováním. Na základě
jejích vzorů, ale i své
vlastní fantazie, si pak děti
mohou navrhnout vlastní
hrneček.
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Zrekonstruované psí kotce.

29. července
V bytě na Chopinově ulici se ráno odehrála rodinná tragédie.
Zaměstnanec magistrátu, památkář Stavebního úřadu,
Leopold Charvát udusil svou o tři roky starší ženu Danuši.
Hned na to se udal na linku 158, počkal na příjezd policie
a spolupracoval při vyšetřování. Manželé, kteří žili spolu
s desetiletým synem, byli v rozvodovém řízení, ale pro okolí
byli klidnou dvojicí. Motiv činu není jasný, ale za vraždu
L. Charvátovi hrozí 10 až 15 roků vězení.

30. července
Do Havířova se na závody Dream or Die skate contest
volume 2 do areálu skateparku sjelo několik desítek jezdců
výhradně z Moravskoslezského kraje. Věkový průměr
závodníků se pohyboval okolo čtrnácti let a závody byly
nabité odvážnými kousky a triky – závodilo se o ceny
v hodnotě 30 tisíc korun. Tím nejlepším jezdcem se stal
Martin Jurášek z Havířova, který si kromě hodnotných cen
odnesl také skejtovou desku za vítěze nejlepšího triku dne.
Dalšími oceněnými byli: Jakub Chmela (Olomouc), Tibor
Holík (Ostrava), Béďa (Havířov), Jéňa (Frýdek – Místek)
atd.

● Žáci a učitelé ZUŠ B. Martinů skvěle reprezentovali naše
město v partnerském městě Harlow, kde byli na pozvání
místní katolické farnosti sv. Kříže a Výboru pro mezinárodní
spolupráci. V průběhu týdenního studijního pobytu se
šestatřicet žáků a šest učitelů představilo dvěma
samostatnými koncerty. Vyvrcholením bohatého programu
byl benefiční koncert v kostele sv. Kříže. Ve zcela
zaplněném chrámu s více než čtyřmi sty místy se představili
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Koncertu se zúčastnil také
starosta Harlowa Greg Peck
a primátorka Havířova
Milada Halíková.

Kronika města Havířova
havířovští muzikanti s téměř dvouhodinovým hudebním
pásmem. Pod taktovkou Václava Bezděka předvedl své
umění taneční orchestr Zbigniewa Bittmara. Sbormistryně
Karin Brodová a Zuzana Gajanová uvedly dívčí školní
pěvecký sbor. V pestrém pořadu zazněla klasická a popová
hudba v kombinaci s populárními filmovými melodiemi.

Náměstek primátorky Svatopluk Novák přijímá Jana Cholevu,
uprostřed pak vedoucí projektu a regionální zástupce pro MS kraj
Jan F. Krupa.

● Po dlouholetém působení holandských důstojníků byla
správa havířovských zařízení Armády spásy předána
místním lidem. Sborový důstojník Jan Cholewa se do města
vrátil po sedmiletém působení v AS v Krnově. U nás vede
Komunitní centra. Jedno na Šumbarku, kde se věnuje
vzdělávací a volnočasové aktivitě především romských dětí
a mládeže. Druhé sídlí v Domě s pečovatelskou službou na
Mládežnické ulici v Podlesí a jeho činnost je zaměřena na
seniory a rodiče s dětmi.
Pro Jana Cholewu tuto práci zřejmě nachystal osud. Přesně
před 10 lety přiměla paní Cholewovou těžká životní situace
k tomu, aby společně se třemi syny vyhledala azyl v Domě
pro matky s dětmi v Havířově. Zde všichni prožili rok a půl
života a toto období jejich život zcela proměnilo.
Začali se zajímat o práci Armády spásy, která poskytuje
pomoc lidem v nouzi. Nejstarší syn Jan začal v Armádě
spásy pomáhat. Nejdřív jako dobrovolný překladatel, později
v Krnově jako pečovatel a vedoucí pečovatelů v ubytovně
pro bezdomovce. Následoval vstup do Armády spásy a poté
období vzdělávání v Praze. Nyní je po 10 letech zpět
v Havířově, aby vrátil potřebným lidem to, co on sám dostal,
když jemu a jeho rodině bylo nejhůř. Pomocnou ruku,

str.č. 6/8

●

Armáda spásy ve městě
působí
od
počátku
devadesátých let, kdy právě
v našem městě založila
první azylový dům v tehdy
ještě federativní republice.
Dnes ve městě provozuje
azylový dům pro muže,
noclehárnu a azylový dům
pro matky s dětmi a ženy
v krizi. AS spolupracuje
s městem v projektu návratu
bezdomovců do normálního
života. K tomu má ve městě
k dispozici několik bytů, ve
kterých si lidé opětovně
zvykají na samostatný život.
Tento projekt je poměrně
úspěšný a přibývá těch,
které se podaří vrátit do
běžného života. Pracovníci
AS jim pomáhají nalézt
bydlení a práci, která je
základem pro samostatný
plnohodnotný život.
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laskavé slovo, naději do dalších dnů.
Společně s manželkou přijali pověření majorem Pietrem
Dijkstrou do této služby v Havířově 4. června 2006.
Navážou na práci holandských majorek Enny van Triest
a Marijke van Dalen, které se minulý měsíc vrátily do své
rodné země. Manželé Cholewovi budou vést komunitní
centra a sbor Armády spásy, která jsou místem pro setkávání
společnosti z okolí. V současnosti jsou velmi oblíbené
a hojně navštěvované Kluby pro maminky s dětmi, pro děti
ze sociálně slabých rodin a pro seniory.

SPORT
14.-16. července
Z plaveckého letního mistrovství ČR, které se konalo
v pražském Podolí, přivezl zástupce havířovského plavání
Ondřej Broda bronzovou medaili za disciplínu 50 m znak.

● Vodní lyžaři absolvovali první závody za vlekem
v polském Lublinu úspěšně. I přes téměř neregulérní
a nebezpečné podmínky, kdy hladinu vody čeřil vítr až o síle
16 metrů za sekundu přivezli hned několik medailí. Lukáš
Chládek obsadil v kategorii dofénů (do 14 let) třetí místa ve
figurální jízdě a slalomu. Ve stejné kategorii zajel skvěle
i teprve jedenáctiletý Jan Chrobok, který dokázal postoupit
až do finálových jízd v tricích. Stejně si vedla i Věra
Urbaníková v kategorii juniorek. Petra Kocurová se vrátila
po zranění nártu a dokázala v silné konkurenci vyhrát
kombinaci, když ke druhému místu ve figurálních jízdách
přidala třetí místa ve slalomu a skoku. Martin Kocur obsadil
ve figurálních jízdách čtvrté místo.

15. července
Na kurtech Tenisového klubu Havířov proběhlo mistrovství
Evropy v softtenisu. Na dvoudenní šampionát měla přijet
celá evropská špička, ale nakonec nastoupili jen domácí
borci a hráči z Maďarska. Králem turnaje se stal Roman
Fojtík, který maďarské hráče s přehledem porazil, napínavé
bylo až finále s Petrem Vlkem, které vyhrál a stal se
softtenisovým mistrem Evropy. Společně s Lukášem
Trefilem získali stříbro ve čtyřhře, třetí byli David Špok
a Radim Skulina. Ve čtyřhře žen získaly stříbro Radka
Delongová a Lenka Ondráčková a bronz Veronika Bendová
a Barbora Durčáková. Ostatní medaile patřily hráčům
z Maďarska.
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23. července
Fotbalové hřiště v Havířově – Šumbarku bylo nově
zrekonstruováno a dostalo nový trávník. Na opravě hřiště se
podílelo dotací jednoho milionu korun také město. Chtělo
tak pomoci sloučeným klubům Baníku a Slovanu Havířov
k tomu, aby mohli hrát zápasy mládeže na kvalitním
povrchu. Provoz odstartoval přátelský zápas mezi týmem
Městského fotbalového klubu Havířov a Frýdkem –
Místkem, kdy havířovští fotbalisté podlehli favoritovi 1:3.

● Ve třetím kole Českého poháru hasičské soutěže
Podorlická stovka zvítězil havířovský hasič David Sejkora
časem 16,84s. Stovka se běží na trati, kde se překonává dva
metry vysoká bariéra, 18 cm široká kladina a v závěru navíc
musí závodník spojit rozdělovače a běžet s hadicemi. Na této
soutěži nejsou povoleny tretry, o to je to těžší.

● Mažoretky Dixi Dolu Darkov, jehož členkami jsou ve
větší míře Havířovanky, opět zazářily. Ve finále mistrovství
ČR v mažoretkovém sportu asociace IMA, které se
uskutečnilo v červnu v Hustopečích u Brna s náčiním baton
(hůlky), obhájily svůj loňský mistrovský titul a byly
nominovány na ME v polském Opole Havířovské mažoretky
Kala získaly dva bronzy.

● V devátém ročníku havířovské ligy škol ve stolním tenise
zvítězila ZŠ Žákovská. O celkové prvenství musela bojovat
do posledního utkání. Druhá ZŠ Marušky Kudeříkové
nakonec zaostala o pouhých 6,5 bodu.
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