Kronika města Havířova

ČERVENEC
1. července
Nový měsíc začal tragédií. Pětadvacetiletý mladík se zabil
skokem z jedenáctého patra obytného domu na ulici
Čelakovského. Vyšetřováním se zjistilo, že mladík užíval
drogy a ty mohly být důvodem jeho jednání.

1. července
V parčíku vedle Kulturního domu Petra Bezruče byl zahájen
tradiční prázdninový cyklus promenádních koncertů Léto
2007. Jako první se početnému publiku, asi sto padesáti
divákům, představil havířovský dechový orchestr Azeťanka.
Pod taktovkou sbormistra a uměleckého vedoucího Jiřího
Grossmanna zazněla dvouhodinová pestrá směs populárních
skladeb od domácích i zahraničních autorů.

●
Městské
kulturní
středisko připravilo na
červenec a srpen devět
vystoupení
regionálních
hudebních těles. Postupně
se kromě Azeťanky představí Náladička, Těrličanka,
Akorďanka a Hasičanka.

2. července
V Galerii Maryčka byla zahájena výstava prací žáků
a absolventů Kurzu kresby a malby Městského kulturního
střediska. Svou tvorbu, celkem sedmdesát obrazů
rozmanitých žánrů a technik, představili účastníci kurzu
známého havířovského malíře, grafika a pedagoga Otty
Dedka, který vystavil také malou kolekci své tvorby. Byly
představeny různé techniky jako olejomalba, akvarel, pastel,
tempera, kresba a kolorovaná kresba a v tématech
dominovala krajina a příroda, ale nechyběly ani portréty
a zátiší.

7. července
Město se snažilo vyjít vstříc zájemcům o svatbu v den se
třemi sedmičkami, 7. 7. 2007, a tak proběhl „svatební
maratón“. První pár byl oddán před osmou hodinou ranní
a oddavky pokračovaly až do večerních hodin. Své společné
ano řeklo v obřadní síni havířovského zámku dvacet
a v nedalekém kostele sv. Anny pět snoubeneckých párů.
● V období letních prázdnin připravil Asterix – středisko
volného času tři pětidenní turnusy příměstského tábora.
Vedoucí je nazvali Tomův tábor, Duhový týden a U krále
Hyacinta II. Je to osvědčená forma využití volného času
dětí, které zůstanou v létě doma ve městě. Forma
příměstského tábora nese výhodu, že děti spí doma a je
přijatelnější hlavně pro ty, které nerady opouštějí na delší
čas rodiče.
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● Široké zastoupení na
výstavě
měli
členové
výtvarného seskupení Kvaš,
kteří jsou rovněž účastníky
malířského kurzu a měli tak
opět příležitost představit se
veřejnosti.
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10. července
Dnešním dnem měly být ukončeny práce na rekonstrukci
mostu přes řeku Sušanku poblíž velkého kruhového objezdu.
Výběrové řízení na opravu mostu vyhrála firma, která
slíbila, že opravu provede do tohoto termínu. Most ale
opraven není a firma se brání nepříznivým počasím.
Konkrétní deštivé dny jsou zapsány do stavebního deníku.
Skluz v rekonstrukci je 20 dnů. Odůvodnění zpoždění je
sporné, protože byla mimořádně teplá zima i jaro a po celou
dobu opravy pršelo jen minimálně. Vždyť na velmi suché
jaro si stěžovali zemědělci.
● Záchranná služba okresu Karviná musela v Havířově
posílit výjezdový tým o další, v pořadí už třetí sanitku. Za
potřebou rozšiřování počtu záchranných vozidel stojí
modernější metody léčení infarktů a mozkových příhod
a současně i zhýčkanost lidí. Pacienti s náhlými srdečními
a mozkovými příhodami jsou často převáženi na
specializovaná pracoviště v Ostravě nebo Třinci a sanitka je
tak mimo Havířov i hodinu. Pokud je v této době hlášen
další akutní případ, musí vyjet další sanitka, a pokud by to
byl případ, který by vyžadoval zásah lékaře, musela by vyjet
záchranka z Karviné nebo Orlové. Často se stává, že tísňové
volání je zneužíváno. V Havířově nyní slouží jedna Rychlá
lékařská záchranná služba v obsazení jeden lékař, zdravotník
a řidič-záchranář a dvě Rychlé zdravotní záchranné služby,
jejichž posádky tvoří zdravotníci.

15. července
Letní koupaliště přilákalo o víkendu letos nejvíce
návštěvníků. Parné počasí přitáhlo k vodě tisíce Havířovanů
i zájemců z blízkého okolí. V neděli na plovárnu přišlo
4 358 návštěvníků a v pondělí a úterý se početná návštěvnost
opakovala. Dosud v jednom dni přišlo nanejvýš kolem
patnácti set lidí.

16. července
Ve Společenském domě byla zahájena výstavba výtahu, díky
němuž budou mít do celé budovy přístup i hendikepovaní
občané. Město se rozhodlo pro výstavbu interního výtahu ve
vstupní hale. Hendikepovaní občané neměli dosud možnost
navštívit pobočku knihovny, výstavy v banketce či balkon
ve druhém patře. Výše investice na výstavbu bezbariérového
přístupu se má vyšplhat až na 820 tisíc korun.

18. července
Fotograf Josef Talaš nafotil průběh rekonstrukce Kina
Radost. Na fotografiích je již patrné, že Havířov bude mít
reprezentační kulturní prostory.
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● Bruslaři mají v blízkosti
parku K. Světlé svoji první
in-line dráhu. Chodníky
v okolí parku byly upraveny
v roce 2006, jsou poměrně
široké a bruslaři je často
využívali.
Vyčleněním
poloviny chodníku vznikl
800 metrů dlouhý okruh pro
bruslaře i cyklisty. Nyní si
musejí na sebe s chodci
zvyknout, aby nedocházelo
k úrazům.
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Prostory šatny.

Foyer v 1. poschodí s repasovanou malbou.

Víceúčelový sál s posuvnou portálovou stěnou.
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Hlavní vchod a schodiště.

Pohled na vchod do KD Radost z Hlavní třídy.

19. července
Tvořivé léto v knihovně zajímá plno dětí a jejich rodičů.
Výtvarné téma „Keramika s korálky“ přilákalo rekordních
šedesát sedm dětí a početný rodičovský doprovod do
pobočky knihovny na Šrámkově ulici. Děti vyráběly různé
mističky zdobené korálky, vázičky, nádobky, stojánky na
tužky a další drobné ozdoby podle své fantazie nebo
předloh. Tvořilo se pod širým nebem před knihovnou a akce
byla dětmi i rodiči velmi chválena.

21. července
Jak se stalo tradicí, uskutečnil se již pátý ročník Graffiti
jamu, který se počtem míst a plochou na malování řadí mezi
ty největší na Moravě. Opět se malovalo na oplocení letního
kina a sousedící firmy Lukei. Letos se akce zúčastnilo něco
málo přes třicet writerů z celého kraje a dokonce i z Polska.
Writeři předvedli velmi kvalitní díla a přálo jim i slunečné
počasí, ve které, po hrozné noční bouřce, ani nikdo nedoufal.
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● Graffiti jam je ve městě
jedinou akcí svého druhu,
což mnohé sprejery mrzí,
protože jindy se nemají kde
legálně realizovat.
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22. července
Slavnostním koncertem si připomněli věřící a milovníci
chrámové hudby sedmdesáté výročí přestavby hřbitovní
kaple na kostel v Havířově – Prostřední Suché. Pod
chrámovou klenbou vystoupil osmnáctičlenný pěvecký sbor
Jurmāla – Sloka z Lotyšska.
Základní kámen evangelického farního kostela u říčky
Sušanky v Prostřední Suché ve Staré ulici byl položen
3. srpna 1924 a za necelý rok postaven jako malý hřbitovní
kostelík. Dne 2. srpna 1925 byl slavnostně vysvěcen. Po
rozsáhlé rekonstrukci před sedmdesáti lety v roce 1937
dostal svou dnešní podobu. V důsledku poddolování utrpěl
značné škody a propadl se o neuvěřitelných osmnáct metrů,
ale podařilo se ho zachránit. V současné době je lépe
prosvětlen a zlepšila se také akustika. Pravidelně se v něm
konají bohoslužby a je místem pěveckých koncertů.

23. července
Celkem 19 milionů 850 tisíc korun poslalo město Havířov
na účet Moravskoslezského kraje. Jde o peníze za pět
zdravotních středisek, které se Havířov rozhodl od kraje
koupit. Převzetí středisek se pak předpokládá k 1. září,
pokud budou přepsána v katastru nemovitostí.
Definitivní koupi středisek schválilo zastupitelstvo města
18. června. Současně s podpisem smlouvy se město Havířov
zavázalo, že po dobu 10 let nemovitosti bez souhlasu kraje
žádným způsobem nezcizí a ani nepřevede na další subjekty.
O převodu nemovitostí, objektu záchranné služby na
ul. Dělnické a objektu dětského domova na ul. Hornické
vč. přilehlých pozemků, se nadále jedná se zástupci kraje.

24. - 25. července
Dva dny her, zábavy a poučení připravili městští policisté
pro klienty SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním
postižením.

str.č. 5/9

● Město vyšlo vstříc při
odkupu středisek lékařům,
kteří v nich ordinují. Ti se
totiž při vyhlášení soutěže
na doprodej obávali, že by
mohli o své ordinace přijít.
Lékaři deklarovali, že jsou
ochotni se finančně, např.
formou předplacení nájmů,
podílet na rekonstrukci
objektů.

Kronika města Havířova

Klienti SANTÉ se seznamovali s různými technikami výcviku
i zásahů městské policie a mnohé z nich si měli možnost také
vyzkoušet.

Tradičně největší pozornost přitahovaly ukázky výcviku služebních
psů a střelecký trenažér.

Kdo z koho se pak ukázalo při vzájemném přetahování lanem.
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25. července
Z jednání Rady města Havířova vyplynulo, že na návrh
ekonomického náměstka Eduarda Heczka město zapojí ještě
letos do svého rozpočtu úvěr ve výši 180 milionů korun.
Důvodů pro toto rozhodnutí je více. Komerční banka již
neprojevila ochotu dál úvěr odkládat, když jeho čerpání se
již více jak rok odkládalo. V případě, že by se tak stalo,
změnily by se úrokové podmínky, což by úvěr pro město
zdražilo. Dalším důvodem pro zapojení úvěru do rozpočtu je
to, že se letos v Havířově realizují dvě velké investiční akce.
Rekonstrukce bývalého kina Radost vyjde zhruba na
117 milionů korun, na zahájeném Domově důchodců by se
mohlo do konce roku proinvestovat minimálně 45 milionů,
v optimistické variantě až 65 milionů korun. A obě tyto
položky by mohly být uhrazeny ze zmiňovaného úvěru
180 milionů korun.
Nutno říci, že město má v této chvíli dostatečné finanční
zdroje na účelových fondech a že v rozpočtu se proto
původně se zapojením cizích zdrojů nepočítalo. Do toho
však přišlo rozhodnutí o nákupu zdravotních středisek –
19 milionů 850 tisíc korun a poskytnutí dotace ČSAD
Havířov na zakoupení autobusů ve výši 7,5 mil. Kč. Tím by
se rozpočtovaný zůstatek snížil na 41,8 mil. Kč.
V případě, že by nedošlo k urychlení harmonogramu
výstavby u Domova důchodců, bylo by nutno navrhnout pro
potřeby vyčerpání úvěrových prostředků jinou stavbu. Jako
alternativy lze navrhnout - Sanace obytného domu na ulici
17. listopadu s čerpáním 19 104 tis. Kč nebo opravu mostu
M1 přes Sušánku s předpokládaným čerpáním v roce 2007
ve výši 15 470 tis. Kč.
Na město se dne 25. června obrátilo vedení Městského
fotbalového klubu Havířov (dále jen MFK) se žádostí
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 milion korun na
odkup vyšší soutěže tj. divize od odstupujícího týmu
Dětmarovic. Radní tuto žádost projednali a nakonec se
shodli na částce 800 tisíc korun, kterou poskytne na činnost
fotbalového klubu.
Podle informací MFK došlo k podpisu dohody o odkoupení
26. června za částku 754 500,- Kč. Svůj nárok vůči městu
klub opíral o to, že odkoupením divize se zvýší náklady na
údržbu hřišť, propagaci, cestovné, ubytování, odměny
rozhodčím, delegátům a posílení kádru novými hráči.
Zároveň uváděli, že dojde k zviditelnění města Havířova
a obnovení tradic kvalitního fotbalu v našem městě.
Nadaným mladým hráčům umožní výkonnostní růst.
Radní rozhodli o zakoupení nové podlahy, která bude sloužit
k pokrytí povrchu zimního stadionu. Jedná se o technickou
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25. července
Magistrát města vyhlásil
soutěž o nejlepší návrh
architektonického a výtvarného řešení vodního díla
před Kulturním domem
Radost. Předmětem soutěže
je
i celková
úprava
veřejného
prostranství
včetně zeleně a osvětlení.
Bude se jednat o jednokolovou výtvarnou soutěž
a umělci mohou své nápady
odevzdat do 26. září.

● Vedení MFK předpokládá
i zvýšený zájem veřejnosti
o fotbalové turnaje (nyní
navštěvuje zápasy cca 700
diváků). Kapacita stadionu
činí až 10 400 os. (6 000
míst krytých k sezení).
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a sportovní podlahu, která přijde na 1,9 milionu korun.
Nynější podlaha je stará nejméně čtyřicet let a již
nevyhovuje. Podlaha by měla být vyměněna už v říjnu
tohoto roku.

26. července
Stavební firma začala pracovat na úpravách pozemku mezi
magistrátem a Hlavní třídou. Do konce října bude upravena
plocha, na které stojí základní kámen města. Postavena bude
nová kašna, chodníky a budou provedeny parkové úpravy.

27. července
Ve večerních hodinách přivezla do nemocnice záchranka
devětačtyřicetiletého muže s bodným zraněním – nůžkami
propíchnutým srdcem. Službukonající chirurg Stanislav
Zobač se se svým týmem musel rychle rozhodnout a muže
operovat, protože ten rychle ztrácel tlak a měl vnitřní
krvácení. Přesto, že zákrok nebyl dopředu připraven
a zkušený lékař srdce operoval poprvé, byla operace rychlá
a úspěšná. Krátce po operaci byl pacient odpojen od
přístrojů a rychle se zotavoval.

SPORT
● Velkým úspěchem skončily pro starší žáky Torpeda
Havířov Hry 3. celostátní olympiády dětí a mládeže. V Ústí
nad Labem vybojovali ve florbalu zlaté medaile. Havířovští
hráči, kteří zde reprezentovali Moravskoslezský kraj,
dokázali v turnaji porazit všechny olympijské výběry
jednotlivých regionů ČR. Prvenství bylo pro kraj
premiérové.
Úspěšné byly také basketbalové týmy. Družstva
Moravskoslezského kraje ročníku 1992 a mladší vybojovala
v kategorii chlapců i děvčat zlaté medaile. Na vítězství se
podílely také hráčky Sandra Šebánková a Michaela Bušková
a trenérka Startu Havířov.
● Mladé hráčky Sportovního klubu stolního tenisu Baník
Havířov Karolína Mynářová, Helena Bednářová a Tamara
Tomanová reprezentovaly kraj na Hrách 3. olympiády dětí
a mládeže v Ústí nad Labem. Nejúspěšnější se stala Tamara
Tomanová, která získala v kategorii mladších žákyň dvě
zlaté a jednu stříbrnou medaili. Vedle vítězství ve dvouhře
dokázala vyhrát s oddílovou kolegyní Karolínou Mynářovou
i čtyřhru. Druhé místo obsadila společně s Markem
Mrózkem ve smíšené čtyřhře. V kategorii starších žákyň
zůstala Helena Bednářová těsně před branami finále na
třetím místě. Naše hráčky svými výsledky potvrdily skvělou
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● Jan Polášek, závodník
havířovské Slavie, získal na
mistrovství České republiky
v atletice
v Třinci
na
pětikilometrové trati zlatou
medaili. Navázal tak na
bronzovou medaili z jarního
krosového šampionátu.

14. července
Ve dnech 6. až 14. července
hostilo srbské hlavní město
Bělehrad nejlepší evropské
letecké
modeláře
ze
sedmnácti zemí Evropy.
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formu a dlouhodobou vynikající úroveň mládežnického
stolního tenisu v Baníku Havířov.
● Na mistrovství České republiky starších žáků vytěžili
mladí vzpěrači Sportovního klubu Baník Havířov ze sedmi
startů čtyři medaile. První místo a titul mistr ČR získal ve
váze do 45 kg Lukáš Mirga, který vzepřel ve dvojboji
105 kg. Druhý titul získal Lukáš Ferko ve váze do 56 kg.
Ten dosáhl ve dvojboji výkonu 140 kg. Stříbro za druhé
místo vybojoval David Mirga za 109 kg ve dvojboji ve
váhové kategorii do 56 kg. Bronzovou medaili získal Lukáš
Pavel, který ve váze do 40 kg zvládl v dvojboji 53 kg.
V pořadí nejlepších družstev byl Havířov první a výkon
Lukáše Ferka byl vyhlášen jako třetí nejlepší z celého
mistrovství.
Velmi úspěšným reprezentantem je Patrik Krywult ve váze
do 77 kg, kdy na Mistrovství světa juniorů do 20 let obsadil
sice až 23. místo, ale překonal přitom dva české rekordy
juniorů v trhu. Poslední měl po závodech hodnotu 123 kg.
Na mistrovství patřil k nejmladším závodníkům, je mu
teprve 17 let a ve dvojboji zvládl 266 kg (123 a 143kg). Na
mistrovství Evropy smíšených družstev v italské Veroně
dosáhl ve dvojboji 273 kg, což byl nový český juniorský
rekord, stejně jako jeho 124 kg v trhu. Ve své kategorii
obsadil druhé místo za 340 Sinclairových bodů.
● Mažoretky ZK Dolu Darkov získaly ve finále mistrovství
ČR v mažoretkovém sportu tři zlata. Pod vedením svých
trenérek Hany Brodové, která připravuje skupinu Babydixi
a Kateřiny Kubíčkové, vedoucí Minidixi a Dixi, si všechny
skupiny vybojovaly titul a díky tomu si zajistily také postup
na zářijové mistrovství Evropy, které se opět koná
v polském Opole. Husarský kousek se především povedl
nejstarším dívkám, které v nejprestižnější kategorii získaly
už svůj čtvrtý mistrovský titul v řadě. Mají tak možnost
obhajoby titulu mistryň Evropy, který také získaly třikrát po
sobě.
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V kategorii juniorů Českou
republiku zastupoval sedmnáctiletý Zbyněk Kravčík,
člen LMK Meteor Havířov.
V kategorii juniorů, upoutaných
akrobatických
modelů, po vynikajícím
výkonu získal stříbrnou
medaili.

