Kronika města Havířova

ÚNOR
2. února
Objekt bývalé restaurace a zázemí fotbalového klubu
v areálu Stružník po osmdesáti letech jeho historie je
minulostí. Ruina, která hyzdila okolí a byla v poslední době
nebezpečná svým návštěvníkům, byla srovnána se zemí
těžkou technikou. Na místě, kde budova stála, by měl být
zatím trávník.
● Šestý ročník soutěže amatérských hudebníků Berentzen
Líheň byl zahájen v havířovském Jazz clubu. Odstartoval tak
maratón čítající na třicet kol, v němž se mezi sebou postupně
utká 54 skupin z celé České a Slovenské republiky. Soutěž
se rozrostla o další dvě větve – bohumínskou v Music baru
a ostravskou v klubu Templ na Stodolní ulici, a tak mohli
pořadatelé uspokojit touhu skoro poloviny přihlášených
o účast v soutěži. Jazz club byl zcela zaplněn diváky,
atmosféra byla výborná a vítězem a prvním semifinalistou
soutěže se stala skupina Exelent Suprbend z Ostravy.

7. února
Na prvním zasedání Rady města Havířova se sešli zástupci
ČSSD, KSČM a Hnutí pro Havířov. Při úvodním zasedání
projednali její členové body, které se nakupily během doby,
kdy nebyly zvoleny orgány města. Většinou šlo
o majetkosprávní záležitosti, jako pronájmy bytů, přidělení
bytů v domě s pečovatelskou službou, prodeje a pronájmy
pozemků nebo pronájmy nebytových prostor. Radní
schválili změny v povodňových komisích, ať už městské či
komise pro obec z rozšířenou působností, schválili jednací
řád rady, organizační řád magistrátu a také komise rady.
Těch by mělo být podle rozhodnutí rady 15 - komise BESIP
(7 členů), bytová (11členů), energetická (7 členů), investiční
(9 členů), kulturní a letopisecká (11 členů), drogová
(7 členů), pro občanské záležitosti (9 členů), sportovní
(11 členů), sociální (11 členů), komise pro přidělování bytů
zvláštního určení (9 členů), školská (9 členů), pro regionální
spolupráci a partnerské vztahy (7členů), územního rozvoje
a dopravy (7 členů), zdravotnická (7 členů), životního
prostředí (7 členů)
V závorkách jsou navržené počty členů komisí
a samozřejmě se tento údaj může změnit podle zájmu.
Komise jsou poradním orgánem rady.
Radní města se zabývali také Cenou města, která se
každoročně předává významné osobnosti. Dohodli se, že
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i pro příští léta bude zavedena praxe, že Cena města se bude
předávat v rámci slavnostního koncertu u příležitosti
založení města. V závěru loňského roku tomu tak bylo, když
byly uděleny dvě ceny a předány byly na koncertě
3. prosince. Původně měly být předány na závěrečném
slavnostním zasedání zastupitelstva města ke konci
volebního období. To se však po dohodě politických klubů
vzhledem k pietě k zesnulému náměstkovi Martinu
Balšánovi neuskutečnilo.

8. února
Výstava Malebná kresba havířovského výtvarníka Zdeňka
Kuči zdobila stěny Galerie Maryčka. Více než čtyřicítka
menších či větších kreseb, pastel, akvarel a také temper
s velice mnohotvárnou tematikou zaujala návštěvníky svým
barevným podáním. Byla to první samostatná prezentace
tohoto dvaaosmdesátiletého místního malíře, ryzího amatéra,
který se svému koníčku věnuje od mládí.

14. února
Na svém zasedání rada města doporučila zastupitelstvu
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2007
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Sboru
dobrovolných hasičů v Havířově-Městě, ve výši 50 000,- Kč
na uspořádání tradičních závodů v Městské sportovní hale.
Sportovní klání je určeno mládeži a město ho každoročně
podporuje. Dále byla schválena dotace Janu Garayovi ve
výši 20 000,- Kč na účast na Světových hasičských hrách
v Austrálii. Dotace se přitom můžou čerpat až po schválení
rozpočtu, proto rada žádá o výjimku ze zásad rozpočtového
provizoria, aby mohly finance žadatelům připadnout před
zahájením akcí, jinak by jim to přineslo zbytečné problémy,
kterým se chce rada navrhovanou výjimkou vyhnout.

● Rada schválila žádost
občan. sdružení Lungta
o vyvěšení tibetské vlajky
před Magistrátem města
Havířova dne 10. března
u příležitosti
48. výročí
povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci. Obdobnou
žádost město obdrželo
i v minulých letech. V roce
2004 a 2006 radní k této
žádosti nepřijali usnesení
a v roce 2005 této žádosti
vyhověli a vlajka byla
v uvedený den před budovou magistrátu vyvěšena.

Dále rada doporučila zastupitelům schválit realizaci
a finanční zajištění ozdravných a rekondičních pobytů dětí
v letošním roce. Zároveň musí zahrnout do návrhu rozpočtu
max. 2,5 milionů korun na jejich zajištění a zpracovat
podmínky pro realizaci finanční spoluúčasti rodičů na
úhradě nákladů spojených s pobytem dětí v České republice
a v Chorvatsku
Radní se zabývali dotací pro Havířovskou hokejovou
společnost a doporučili zastupitelstvu, které se sejde
2. dubna, schválit dotaci ve výši 11 milionů korun na léta
2008 – 2011. Další 2 miliony korun by pak hokejisté získali
při postupu HC Havířov Panthers do play – off soutěže.
Podmínkou přidělení peněz je i to, že HC Panthers bude
hrát minimálně 1. národní hokejovou ligu. Rada tak
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● V roce 2004 získali
hokejisté dotaci 11 milionů
korun, v roce 2005 a 2006
po 8,5 milionech.
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vyjádřila vůli podporovat seniorský hokej. Definitivní slovo
však budou mít zastupitelé.

15. února
Havířovská nemocnice zrekonstruovala a rozšířila dosavadní
dětské odborné ambulance, které byly od února roku 2006
přemístěny dočasně do provizorních prostor z důvodu
výstavby nemocniční lékárny. V současné době se opět
vrátily na své původní místo a nachází se v části traktu
u nemocniční lékárny a zdravotních potřeb. Najdete tam
nefrologickou ambulanci, gastroenterologickou ambulanci,
diabetologickou ambulanci a endokrinologickou ambulanci.
Do těchto prostor je začleněna i nestátní dětská neurologická
ambulance. Celkové náklady na rekonstrukci nepřevýšily
částku 100 tisíc korun a byly hrazeny ve vlastní režii
nemocnice.

17. – 18. února
Zvýšené hodnoty škodlivin v ovzduší o tomto víkendu
naměřily měřící stanice v celém regionu. Nejhůře na tom
bylo Bohumínsko a Havířovsko. Ze sledovaných škodlivin,
mezi kterými jsou i oxid siřičitý a oxid dusičitý, se výrazně
zvýšilo především množství polétavého prachu. To
v posledních dnech dosahovalo čtyřiadvacetihodinového
limitu 50 mikrogramů na krychlový metr s tím, že v noci ze
soboty na neděli prudce vystoupalo až na 210 mikrogramů.
Každé zhoršení rozptylových podmínek má dopad na zdraví
lidí. Především citlivější jedinci, starší osoby a děti mají
potíže s dýcháním a u nemocných se zpomaluje léčba. Ve
srovnání s předchozími zimními sezonami je však ta
současná velmi příznivá. Žádná velká inverze zatím město
nepostihla a dosud nemuselo být přikročeno k žádnému
stupni upozornění nebo regulace.
● V sobotu 17. února začala v Dolních Datyních nová
tradice, když místní nadšenci uspořádali masopustní průvod
plný masek a zpěvu. Do průvodu přišlo téměř deset procent
obyvatel v humorných kostýmech a šlo se v horní části obce
od domu k domu, kde se setkali s úsměvným přijetím
a sladkou odměnou.

23. února
Třináctý ročník putovní filmové přehlídky Projekt 100
udělal radost milovníkům náročných filmů. Projekt 100 je
naprosto unikátní a originální způsob filmové distribuce
v evropském měřítku. Jeho podstatou je každoroční
distribuce mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů
formou putovní přehlídky ve vybraných kinech
a v limitovaném
termínu.
Je
určen
vnímavému,

str.č. 3/6

● ●●
Ostrý zkušební provoz
zahájily dvě webkamery na
webových stránkách města.
První z nich je zaměřena na
centrum města tj. na
náměstí Republiky a okolí,
druhá kamera pak monitoruje Bludovický kopec
a nabízí výhled na panorama Beskyd, pokud to počasí
dovoluje. Nadále probíhají
práce na softvarovém doladění snímání webových
kamer.
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přemýšlivému divákovi, který si může z nabídky vybírat
mezi snímky klasickými i moderními, meditativními nebo
provokativními. Uvedenými snímky byly špionážní thriller
Na sever severozápadní linkou, francouzský snímek Cléo od
pěti do sedmi, jihoafrický film Tsotsi a dílo mezinárodní
produkce Taxidermia.

24. února
Město ve spolupráci s MKS uspořádalo tradiční
reprezentační ples. K tanci a poslechu hrál Joker Band Ivana
Muchy a návštěvníci byli pobaveni Elvis Presley show.
Během večera vystoupil Taneční klub Jarky Calábkové
a hlavním hostem plesu byl herec, zpěvák, tanečník
a muzikálová hvězda Roman Vojtek, který program také
provázel. Hlavní hvězdou reprezentačního plesu však byla
dáma české populární scény Marie Rotrová.
● Ve stejný den se do města sjel hasičský potěr z Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska, aby změřil své síly
a dovednosti v prestižní halové soutěži – XVIII ročníku
mezinárodní pohárové soutěže mladých hasičů.

Po urputných bojích 78 soutěžících byli oceněni ti nejlepší.
V kategorii mladších obsadili 1. místo hasiči z Veselé,
2. místo Zličín a 3. místo Český Těšín – Horní Žukov.
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● Částka 20 tisíc korun,
která byla vybrána na plese
bude spravedlivě rozdělena
mezi Kateřinu Křístkovou
a Veroniku
Golábovou.
Dívkám budou za vybrané
peníze koupeny počítače.
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V kategorii starších zvítězili a první místo obsadili Lukavice
v Čechách, 2. místo si vybojovali mladí z Veselé – Zášové
a třetí opět Český Těšín – Horní Žukov.

26. února
Na druhém jednání zastupitelstva města byla schválena výše
odměn neuvolněným zastupitelům. Řadový zastupitel si
podle nového přijde na 1610 korun měsíčně. Předsedové
výborů zastupitelstva nebo předsedové komisí rady obdrží
odměnu ve výši 3590 korun. Členové rady města mají
schválen plat 4780 korun za měsíc. Každý neuvolněný člen
zastupitelstva má navíc nárok na náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce. Ten je pro rok 2007
stanoven na 1200 korun za jeden den, ve kterém byl
přítomen na zastupitelstvu déle než 4 hodiny a v ostatních
případech ve výši 600 korun za den.

28. února
Umělecký

fotograf

Vladimír

Půlpán

z ostravského
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Fotoklubu Poruba vystavil v oddělení hudby a umění
městské knihovny výběr ze své tvorby. Na výstavě nazvané
Hmota a život představil své fotografie a koláže, obrazové
vize, které byly realizovány prostřednictvím syntézy
několika technik včetně počítačové techniky a vznikly
během posledních tří let. Vladimír Půlpán studoval na
Výtvarné škole v Ostravě a fotografuje od šedesátých let
minulého století.

SPORT
● Fotbalistky ČSAD Havířov skončily na ostravském
halovém turnaji o Železnou lady čtvrté. Zároveň dokázaly
vyhrát titul halového mistra severní Moravy. Turnaje se
zúčastnilo jedenáct celků. Jelikož se do mistrovství severní
Moravy
nezapočítávaly
lepší
výsledky
Hlučína
a internacionálek, postoupily v této souběžně hrané soutěži
fotbalistky ČSAD Havířov do finále. Tam se utkaly
s pořádajícím Slovanem Ostrava a jediný gól turnaje
umístila havířovská Minolová a celek ČSAD se mohl
radovat ze zisku titulu.
● Hodně nevydařenou sezonu mají za sebou volejbalisté
Slavie Havířov a nyní se musí snažit o udržení v 1. lize. Boj
o setrvání ve druhé nejvyšší soutěži zahájili havířovští
volejbalisté na domácí půdě v souboji s Českou Třebovou.
V sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujali vedení 1:0
s výsledkem Slávia Havířov – Česká Třebová 3:1. Na půdě
Sokola v České Třebové však volejbalisté prohráli stejným
poměrem 3:1 a čeká je třetí, rozhodující utkání, které určí
ten z týmů, který bude muset absolvovat nevyzpytatelnou
baráž o udržení s nejlepším celkem 2. ligy.
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