Kronika města Havířova

KVĚTEN

Ukázka výroby provazů.

1. května
Kotulova dřevěnka slavnostně zahájila sezonu Dnem
řemesel. Obdivovatelé a milovníci lidového umění mohli při
návštěvě
dřevěnky
spatřit
dovednost
řemeslníků
z Jablunkovska, Košařisk, ze Slovenska i místních.
Předváděli ukázky zpracování lnu a vlny, předení na
kolovrátku a ruční výrobu provazů, práci dráteníka, řezbáře,
metláře a perníkářky. Zajímavá také byla ukázka výroby
sýra salašnickým způsobem.

Málokdo už ví, jak se předlo na kolovrátku.
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Muzikanti navodili příjemnou atmosféru.
● Na náměstí Republiky se odehrály Májové slavnosti ve
víru lidových písní a tanců místních folklórních souborů
Vonička a Bledowianie.

Folklorní soubor Vonička.

Folklorní soubor Bledowianie.
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Později odpoledne náměstí rozezpívala skupina Patrola alias
Šlapeto a hlavním hostem byl písničkář Honza Nedvěd se
skupinou.

Oblíbená skupina Šlapeto.

4. května
Primátor František Chobot se dohodl s pražskými umělci, že
je v zájmu všech, aby se dominanta havířovského městského
centra, dílo Brána s kyvadlem a pramenem, dokončila.
Dohoda zaručí zhotovitelům doplacení prací, které museli
vykonat nad rámec původních dohod. Například cestovné
nebo montáž a demontáž díla a další technické úpravy.
Město za tyto vícepráce zaplatí 800 tisíc korun. Další peníze
dostanou umělci, když se na díle bude pracovat. Jedná se
o částku půl milionu korun, která byla díky nedokončení
brány s kyvadlem a pramenem pozdržena. Pražští umělci už
přitom 4,7 milionu obdrželi. Smlouva počítá s tím, že dílo
bude kompletně hotové nejpozději 15. září. Kyvadlo se bude
kývat pouze samovolně a efektní má být osvětlení brány.

5. května
Zcela zaplněný Helax klub Stodola zažil velkolepé
vystoupení amerického rappera Nironic. Návštěvníci se
nechali strhnout úžasnou atmosférou a byli nadšení takovou
akcí. Shodně tvrdili, že takovou atmosféru ještě na žádné
akci v Havířově nezažili a že je vidět, že po kvalitních
akcích je ve městě hlad a pokud se nějaká koná, tak přitáhne
velký počet lidí.

7. května
V květnových dnech jsme si připomněli 62. výročí ukončení
2. světové války. Památce obětí se přišli poklonit zástupci
vedení města, válečných veteránů, různých organizací
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a veřejnosti.

11. května
Záměrem města, kvůli nejnižšímu počtu žáků, je zrušení ZŠ
Vítězslava Nezvala. Do budoucna by zde byla zřízena
vysoká škola. Zástupci města absolvovali velice pobouřenou
debatu s rodiči žáků a pedagogy této školy. Ti všechny
argumenty pro zpochybňovali a vysvětlení nebrali jako
dostačující, jen stále upozorňovali na předchozí
neekonomické kroky a problémy, které budou děti při
změnách mít. Pro vedení města je však situace na škole
neúnosná. Lidem se nelíbí, že se v nedávné době za několik
milionů rekonstruovalo školní hřiště a nyní nebude
využíváno.
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●
Uzavření
školy
V. Nezvala je naplánováno
od školního roku 2008/2009
a podle neustále klesajícího
počtu žáků ve třídách
ostatních škol to nebude
poslední zrušená škola ve
městě, ale brzy přibude
další.
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Základní kámen poklepali kladívky primátor František Chobot a Ing.
Jaroslav Paclt za stavební firmu TCHAS.
● V dopoledních hodinách byla slavnostně zahájena stavba
domova důchodců, který vyroste nedaleko školy
M. Kudeříkové. Zástupci vedení města a stavbařů provedli
tradiční slavnostní poklepání základního kamene. Celkové
investiční náklady jsou odhadovány na 235 milionů korun
a stavba by měla být hotova nejpozději počátkem roku 2009.
Ubytovací kapacita nového domova důchodců bude 86 míst
v 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojích. Z nich
bude 14 určeno pro imobilní občany. Domov důchodců
vyroste na ploše 1545 metrů čtverečních.

První práce na výstavbě domova důchodců.
● Ředitelé dvou poliklinik, Domu zdraví a Léčebného
centra, Bedřich Wasserburger a Marek Rozbroj čelí
v posledních týdnech kritice za zavedení systému
elektronických receptů a vyzvedávání léků pouze
v lékárnách těchto poliklinik. Kritiky se jim dostává ze
strany pacientů, kteří si chtějí léky vyzvedávat ve svých
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●
Elektronický
recept
poskytuje pozitivní propojení mezi lékařem, lékárnou
a pojišťovnou. Pacienti jsou
na
změny
upozorněni
a možnost vyzvednutí léků
v určených lékárnách je jim
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oblíbených lékárnách v blízkosti bydliště, a také ostatním
havířovským lékárníkům se tento systém nelíbí, protože jim
tímto opatřením ubírá klienty. Ředitelé poliklinik poukazují
na to, že využili možnost řídit se podle platné vyhlášky
a zákonů, které slouží pro polikliniky a nemocnice
s lékárnou. Tento systém úspěšně funguje v okolních
městech.

15. května
Občanské sdružení POZNÁNÍ Havířov ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem a Galerií Spirála
uspořádali poutavou výstavu fotografií s názvem „Děti
Kambodže“.

Pilotní fotografie výstavy.
Cílem výstavy bylo představení se havířovské veřejnosti
a seznámení s činností této nově vzniklé neziskové
organizace, kterou je mimo kulturní a sportovní akce, také
pomoc dětem bez rodiny. Fotografie byly nejdříve vystaveny
v Galerii Spirála a od 28. května v Galerii Maryčka. Autoři
formou 25 fotografií seznámili návštěvníky výstav se
současným životem dětí na vesnici i ve městě v této,
z našeho pohledu exotické, jihoasijské zemi. Generaci již
nepoznamenanou genocidou krvavého diktátora Pol-Pota.
Na své cestě členové občanského sdružení POZNÁNÍ
zjišťovali jaký je stav výchovy mladé generace, školství,
kultury, zdravotnictví a také tok dotací a darů od
humanitárních organizací z celého světa. Každá z fotografií
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nabídnuta, ne vnucena. Na
druhé straně je nešťastným
řešením vyzvedávání léků
na průvodku až další den po
vyšetření u lékaře, protože
to
komplikuje
situaci
nemocným
a
málo
pohyblivým občanům.
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má svůj příběh, který přiblížil kambodžskou realitu.

Záběr ze zahájení výstavy v Maryčce.

16. května
Radní schválili dodatek smlouvy, který by měl zaručovat
dokončení uměleckého díla Brána s kyvadlem a pramenem
na náměstí Republiky. Město se zavázalo doplatit
vícenáklady, které umělci požadují, aby mohli dílo dokončit.
K tomu předložili patřičné faktury a další písemné
dokumenty. Oba umělci Stefan Milkov a Karel Holub se
zúčastnili jednání rady a zavázali se, že dílo bude hotovo
nejpozději 15. září. Podle umělců se jedná o největší sochu
ve střední Evropě.
Obě strany se tak dohodly, že zapomenou na vzájemnou
nevraživost, která kolem uměleckého díla byla. Město jasně
deklarovalo, že uzavřením dodatku má jednoznačný zájem
na dokončení Brány s kyvadlem a pramenem. V dodatku se
hovoří, že město uhradí vícenáklady přesahující částku
800 tisíc korun. Doposud bylo umělcům vyplaceno kolem
4,7 milionu korun. Měli by kyvadlo vyleštit, zprovoznit
osvětlení pomocí optických kabelů. Poté by měl fungovat
také vodotrysk, který má napomáhat ke kyvu kyvadla stejně
jako vítr. Radní požádali umělce také o to, aby umožnili
předání autorských práv pro případ, že by město chtělo do
budoucna instalovat na kyvadle zařízení pro mechanický
pohyb. Tato možnost však bude přípustná pouze se
souhlasem znalce v oboru statiky.
● Město Havířov oslovilo město Martin ohledně navázání
partnerských vztahů. Do slovenského města vycestovali
náměstci Osmanczyk a Bujok, kteří byli přijati zástupcem
primátora Milanem Malíkem a přednostkou úřadu Katarínou
Katinovou. Jednání bylo pracovní a nabídku představitelé
města přijali se zájmem. Na příštím jednání Rady města
Martin bude předložen partnerský návrh. Tím můžou být
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● Stojaté vody kolem díla
rozhýbal po volbách nový
primátor, který se za umělci
vydal do Prahy. Zde se
domluvili
na
určitém
postupu, ale základem byly
peníze, které umělci nárokovali v rámci vícenákladů.
Mnohým občanům města
obrovské dílo uprostřed
náměstí velice vadí a byli
by raději, kdyby bylo i za
ztrátu vynaložených peněz
odstraněno. Monument vadí
ve výhledu na hodiny
umístěné
nad průchodem
mezi moderními nízkými
budovami a hry dětí
s kyvadlem jsou docela
nebezpečné.
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zahájena jednání o konkrétních krocích k uzavření dohody
o partnerských vztazích.
Radní rozhodli, že město vstoupí počínaje 1. lednem příštího
roku do dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst
a obcí okresu Karviná. Z tohoto svazku vystoupil Havířov
v roce 2005, když byl jeho členem od roku 1995. Nové
vedení města a radní se nyní rozhodli, že se do svazku vrátí
a zavázali se, že budou hradit členský poplatek ve výši
4,50 Kč za jednoho občana ročně. Předmětem činnosti
dobrovolného svazku obcí je ochrana společných zájmů
a aktivit, které mají vést k ekonomickému, kulturnímu
a sociálnímu rozvoji tohoto mikroregionu.

17. května
V azylovém domě Armády spásy, ul. Na Spojce, byl
slavnostně odhalen „Sloup naděje“. Tento monument
zhotovili současní uživatelé služeb společně se zaměstnanci,
aby si připomněli smysl práce Armády spásy. Symbolické
iniciály těch, kteří překonali krizi a znovu si našli bydlení
i zaměstnání, budou umístěny do kmene s tak výstižným
názvem. Odhalení provedl primátor města František Chobot.
Již 13 let poskytuje komunitní centrum Armády spásy
v Havířově-Podlesí své služby spoluobčanům z blízkého
okolí. Využívá ho mnoho maminek na mateřské dovolené,
aby prožily aktivní čas se svými dětmi, a také hodně seniorů,
kterým zajišťují levné obědy a možnost setkávání k různé
zájmové činnosti. V dubnu se komunitní centrum
přestěhovalo do nových prostor v bývalé Mateřské škole na
ulici J. Seiferta. Nové prostory byly slavnostně otevřeny
komisařem W. van der Harstem - teritoriálním velitelem
Armády spásy pro Holandsko a Českou republiku
a primátorem Františkem Chobotem.
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Komisař W. van der Harstem při slavnostním otevření nových
prostor.

18. května
Městská policie Havířov oslavila patnáct let své existence.
Jako dar k výročí založení na slavnostním setkání všech
strážníků byl do rukou ředitele Bohuslava Murase předán
nový prapor. Předávajícími byli primátor František Chobot
a radní Vojtěch Kozák. Na světle modrém praporu, který má
svůj masivní dřevěný podstavec, je znak městské policie,
jaký nosí strážníci na rukávech svých uniforem, a rok
založení, tedy 1992.

Zároveň s oslavami proběhla také tradiční střelecká soutěž
O pohár primátora. Školáci stříleli z klasických vzduchovek
a vzduchových pistolí. Nejlepší byli Jakub Čapala a Jiří
Ganczarczyk ze ZŠ Školní, druzí Patricie Ondriášová
a Michal Koniuch ze ZŠ 1. máje a na třetím místě Jiří Skalka
a Patrik Devátý ze ZŠ Fr. Hrubína. Policisté měli náročnější
podmínky, soutěžili ve třech disciplínách limitovaných
časem a v některých museli mířit po předchozí fyzické
zátěži. Zasáhnutí terče vzdáleného 50 metrů v limitu jedné
minuty s jedním přebíjením zásobníků, zasáhnutí tří
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● Soutěž byla rozdělena na
tři samostatné části. Ve
čtvrtek dopoledne stříleli
žáci z deseti přihlášených
základních škol, odpoledne
sponzoři soutěže a v pátek
v hlavní kategorii policisté,
strážníci, členové vězeňské
služby a strážníci ze
zahraničních měst v Polsku,
Litvě, Estonsku a Chorvatsku, se kterými Havířov
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otočných terčů a střelba po padesátimetrovém běhu.

Ze čtrnácti dvoučlenných týmů policistů byli nejlepší
policisté z Havířova – Podlesí David Uchoč a Jiří
Damborský, kteří získali do roční držby primátorův putovní
pohár. Druzí skončili havířovští strážníci Jaromír Třetina
a Vladimír Hanzl a na třetím místě strážníci z Opavy Josef
Pokorný a Vladimír Grulich. Absolutně nejlepšími střelci
byli David Uchoč, Jaromír Třetina a policista ze Šumbarku
Roman Rašman.

23. května
Primátor František Chobot přijal a ocenil úspěšné studenty
Střední školy technických oborů v Havířově – Šumbarku na
Lidické ulici, kteří reprezentovali naše město a kraj v řadě
odborných i vědomostních soutěží. V rámci 12. ročníku
mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně se konaly
dvě významné soutěže, a to:
Mistrovství ČR SOD oboru klempíř stavební výroby, kde
Zbyněk Zícha a Jindřich Petr vybojovali 2. místo v praktické
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udržuje dlouhodobé partnerské vztahy.
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části a celkové 5. místo v soutěži družstev, a mezinárodní
soutěž Učeň instalatér 2007, kde ve velké mezinárodní
konkurenci Andrej Palák, vítěz krajského kola, vybojoval
6. místo. Jeho družstvo obsadilo celkově krásné 4. místo.
Martin Pavelka a Pavel Adamczyk, vítěz a druhý z krajského
kola vědomostní olympiády, v celostátní soutěži odborných
topenářských a instalatérských vědomostí se umístili jako
šestý a sedmý. V regionálním kole třetí Adam Šaněk si
vybojoval účast v celostátním kole soutěže Automechanik
Junior. Studenty na magistrát doprovodil zástupce ředitele
školy Miroslav Kozel.

Téměř každý si chtěl vyzkoušet svoji šikovnost a odvahu
v připravených soutěžích.

25.-26. května
Sedmý ročník největší přehlídky dětských sportovních,
kulturních a zájmových oddílů, kroužků a neziskových
organizací pracujících ve městě Bambiriáda se opravdu
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● Vítěz celoměstské soutěže
Hry bez hranic, družstvo
základní školy Generála
Svobody, které po velkých
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vydařil. Novinkou byly páteční Hry bez hranic, ve kterých
se utkaly děti základních a mateřských škol v několika
disciplínách.

Na pódiu se předvedly se svým vystoupením i malé děti.
Po oba dny vedle bohatého pódiového programu a zhlédnutí
činnosti organizací mohli návštěvníci využít spoustu
zábavných atrakcí. Mezi nejoblíbenější tradičně patřila
lezecká stěna, lanové překážky, střelnice a hod sekerou.
V rámci celodenního programu bylo k vidění například
vystoupení mažoretek, módní přehlídky, aerobic, scénický
tanec, bojová umění, maňáskové divadlo a přehlídka
dětských uměleckých souborů. V pátek večer se představily
mladé havířovské kapely a pořadatelé nezapomněli ani na
tradiční průvod permoníků s lucerničkami, kteří navštívili
děti v nemocnici.

Program Bambiriády je sestaven tak, aby co nejobsáhleji
představil dětem a jejich rodičům široký záběr nabízených
volnočasových aktivit pro děti a mládež.
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bojích o jeden bod porazilo
tým ze ZŠ Fr. Hrubína,
převzalo
od
zástupců
magistrátu a občanského
sdružení Duha Zámeček,
které hry pořádalo, stolní
fotbálek v hodnotě deset
tisíc korun. Vítězný tým
pod vedením své učitelky
Ludmily Firlové trénoval na
soutěž asi měsíc předem,
v posledním týdnu každý
den. Žákům prvního až
devátého
ročníku
se
příprava na soutěž určitě
vyplatila.
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Po skončení Bambiriády v sobotu odpoledne u restaurace na
Bludovickém kopci navázalo již šestým ročníkem Lámání
rekordů. Letošním hlavním lákadlem byly motorky
a neoficiální sraz milovníků těchto silných strojů. Motorkáři
projeli spanilou jízdou celým městem až na Bludovický
kopec, kde pokračovaly za velkého diváckého zájmu další
silácké soutěžní disciplíny. Největší hvězdou byl
profesionální silák Golem, který v zubech uzvedl jednu ze
silných motorek, která vážila kolem 250 kilogramů.

29. května
Nemocnice zakoupila za pomoci sponzora nový harmonický
skalpel, který bude k pacientům při operacích šetrný. Jedná
se o speciální přístroj, který odděluje tkáně a současně
zastavuje krvácení na principu ultrazvukového kmitání
čepelky operačního nástroje. Přístroj zkracuje operační čas
a zmenšuje krevní ztráty během operace. Na jeho zakoupení
a uvedení do provozu se ze 40 procent podílela sponzorsky
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soukromá firma.

SPORT
● Vzpěrači Baníku Havířov se stali nejúspěšnějšími na
Mistrovství České republiky juniorů do 17 let. Z devíti startů
získali dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.
K tomu ještě tři čtvrtá místa. V kategorii do 50 kg skončil
Marek Čanecký třetí, když ve dvojboji zvedl 101 kg. Ve
váze do 77 kg vybojoval titul Patrik Krywult s 258 kg ve
dvouboji a zajistil si tak nominaci na červnové mistrovství
světa v Praze. V kategorii do 85 kg spolu soupeřili Josef
Šipula, který nakonec skončil druhý s 201 kg, a Silvestr
Khek, který byl třetí s rozdílem jediného kilogramu. Druhé
zlato zajistil Patrik Gančarčík, který ve váze do 94 kg zvedl
při dvojboji 235 kg. Druhý Karol Polák skončil soutěž se
170 kg.
● Hráč Kimexu Havířov Ivo Gazdoš na mistrovství České
republiky v kulečníku získal mistrovský titul. Soutěží
v trojbandu na 50 karambolů prošel suverénním způsobem
a svým soupeřům nedal moc šancí. Úspěch havířovského
kulečníkářského celku zvýraznil Miroslav Bača, který
dokázal získat bronzovou medaili.

12. – 13. května
Dny ragby v Havířově měly velice pestrý program. Hlavní
částí programu byl 3. ročník Havířovského krocana, který je
veteránským turnajem evropské série EGOR a měl velmi
dobré obsazení. Zúčastnily se ho celky Lichfield RFC
(Anglie), Progress Lvov (Ukrajina), Polska a Moravy
(Havířov a Olomouc). Ve všech utkáních zvítězil tým
z anglického Lichfieldu, Morava skončila druhá a třetí výběr
Polska. Diváci si užili i extraligový zápas mužů proti lídrovi
tabulky Tatře Smíchov, turnaj školáků Havířova
a Albrechtic v touch ragby a nedělní přátelský zápas
s velšským Pwllheli RFC.

19. května
Gymnastické naděje soutěžily ve Sportovní hale Sareza
v Ostravě o přebornické tituly Severomoravské oblasti.
Představilo se celkem dvacet devět závodnic ze čtyř oddílů.
V kategoriích naděje mladší a naděje starší byl závod
zároveň kvalifikací na mistrovství ČR. V obou postupových
kategoriích
na
republikový
šampionát
kralovaly
Havířovanky. Po pěkných výkonech získaly pět medailí.
V nadějích nejmladších, ročník 2000, se jako třetí umístila
Anna Kundelová, kategorii ročníku 1998 vyhrála Karolína
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Kyšková, naděje mladší vyhrála Barbora Purmová a druhá
skončila Nikola Fajová. V kategorii naděje starší soutěžily
pouze tři závodnice, všechny členky SKMG Havířov,
1. Barbora Kundelová, 2. Blanka Žáková a 3. Markéta
Klusová.
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