Kronika města Havířova

SRPEN
1. srpna
Důl Dukla definitivně mizí. Jeho podzemí už je zbaveno
veškerého zařízení a materiálu, který by se dal ještě použít.
Každý den chrlí pásové dopravníky do dvou jam dva tisíce
kubíků kamene. Jednaosmdesát metrů hluboká jáma, přes
kterou ventilátory měnily vzduch v celém podzemním
labyrintu, už je zasypána. Zbývají tři těžní jámy. Ty byly
ještě před několika dny hluboké až 980 metrů. Celkem by se
mělo k zasypávání použít kolem 170 tisíc tun materiálu.
● Město vyhlásilo začátkem srpna veřejnou dvoukolovou
soutěž o návrh logotypu města. V rámci prvního kola bylo
doručeno do soutěže 83 návrhů od 32 účastníků z Havířova,
Ostravy, Olomouce, Frýdku-Místku a Vřesiny. Každý
účastník soutěže mohl předložit maximálně 3 návrhy.
Odborná porota, složená z odborníků v oblasti užité grafiky
a typografie Prahy, Ostravy i Havířova, vybrala 3 nejlepší
návrhy. Každý z porotců napsal své hodnocení samostatně
a vyjádřil pořadí bodovým systémem. Součet těchto
hodnocení určil 3 postupující. Nejlepší 3 návrhy budou
odměněny částkami 15, 13 a 10 tis. Kč a postupují do
druhého kola. Na prvním místě prvního kola soutěže se
podle poroty umístil návrh havířovského výtvarníka Oty
Dedka, na druhém místě návrh stejného výtvarníka a na
třetím místě návrh Adama Guzdeka rovněž z Havířova.

4. srpna
Životice, Dolní a Horní Suchá i Těrlicko si připomněly
u Památníku životické tragédie památku obětí zavražděných
fašistickým komandem.
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● Při pracích se nepřetržitě
sleduje množství důlního
plynu metanu a zajišťuje se
větrání. Jedna ze tří jam
bude
zalita
cementopopílkovou směsí. V ní
bude
vedeno
potrubí
k čerpání plynu, který se
bude na Dukle zpracovávat
v právě stavěné kogenerační
jednotce na elektrickou
energii a teplo.
● V zadání druhého kola je
již
zhotovení
několika
aplikací, jak by se navrhované logo užívalo např. ve
spojení se znakem města,
jak na vizitce, na dopisním
papíře a služebním voze
magistrátu. K tomu, jak se
návrh líbí, se budou
vyjadřovat obyvatelé města
prostřednictvím
ankety,
která
bude
vyhlášena
v Radničních listech.
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Primátor Havířova František Chobot a tajemník magistrátu Milan
Menšík pokládají kytici u památníku životické tragédie.
K soše připomínající zastřelení šestatřiceti bezbranných
občanů příslušníky německého komanda 6. srpna 1944
položili věnce a kytice květin příbuzní, pamětníci, veteráni
světových válek, představitelé havířovského magistrátu,
radnic okolních obcí, zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu a dalších organizací. Primátor Havířova František
Chobot podtrhl potřebu nezapomínat na oběti nacistické
okupace.

Kytice položili i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu.
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11. srpna
Společnou projížďkou městskými ulicemi zahájili svůj první
sraz příznivci maloobjemových motorek z okresů Karviná,
Frýdek Místek a Ostrava. Na parkoviště obchodního domu
Tesco přijelo přes čtyřicet motorkářů a bylo to vůbec první
větší setkání motocyklistů malých kubatur do 125 ccm.

16. srpna
● Přes drobné dešťové
srážky v minulých dnech
zažíváme extrémně suché
léto. To se projevilo
například i na jedné
z nejhorších
sezon
na
Žermanické
přehradě.
Zatímco
vodohospodáře
trápí
nízká
hladina,
provozovatelé
kempů
a rekreačních zařízení zase
přemnožené sinice, které
odrazují návštěvníky.

Nově rekonstruovaný školní park, který se nachází za
bývalou restaurací Lučina mezi Nerudovou a Mírovou ulicí,
již slouží veřejnosti. Jeho rekonstrukce a vybudování čtyř
desítek parkovacích míst přišlo město na zhruba 16 milionů
korun. Atrakce jsou zde obdobné jako v parku mezi ulicemi
Beethovenova a Fibichova. Parčík je uzpůsoben pro
odpočinek maminek s dětmi i dalších návštěvníků.
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● Knihovnice Dana Kochová získala významné ocenění za
mimořádné aktivity na podporu dětského čtenářství. Za svou
práci obdržela prestižní Cenu českých knihovníků. Stala se
tak první havířovskou držitelkou celostátního vyznamenání
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, které je
udělováno co tři roky nejlepším knihovníkům v republice.
Dana Kochová působí jako vedoucí oddělení pro děti
a mládež na Werichově ulici již patnáct let.

19. srpna
Radní schválili výstavbu kolumbárií na hřbitově v Havířově
- Šumbarku. Odbor místního hospodářství a dopravy bude
objednávat v letošním roce čtyři sestavy kolumbárií
a v následujících letech se předpokládá nákup vždy dvou
sestav ročně, přičemž cena za jednu sestavu je cca 224 tisíc
korun.
V květnu 2007 byla zahájena výstavba domova důchodců
v Havířově. Vzhledem k tomu, že při výstavbě tohoto
zařízení je potřeba operativně reagovat na problémy, které
takováto investice s sebou nese a dbát na to, aby veškeré
úpravy splňovaly i podmínku funkčnosti pro účel, který je
výstavbou takového objektu sledován, je žádoucí, aby byla
již ve fázi výstavby zřízena příspěvková organizace, která
toto zařízení bude v budoucnu provozovat, a především, aby
co nejdříve byl do funkce ustaven ředitel domova důchodců.
Proto také rada města schválila vyhlášení výběrového řízení
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace „Domov
seniorů Havířov“, s termínem nástupu 1. 1. 2008.
S obsazením funkce ředitele této příspěvkové organizace
bude zajištěna operativní spolupráce s projektantem,
s dodavatelem stavby, s technickým dozorem investora,
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●
Primátor
František
Chobot pogratuloval knihovnici dětského oddělení
havířovské knihovny Daně
Kochové k zisku Ceny
českých knihovníků a poděkoval
jí
za
velmi
nadstandardní
přístup
k dětským čtenářům, který
knihovnici přinesl celostátní
ocenění. Také ji popřál
hodně sil a nápadů v práci,
která je pro Danu Kochovou
obrovským koníčkem ne-li
posláním.
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s odborem investiční výstavby MMH a v neposlední řadě
s orgány města.

20. srpna
Na vrcholu Bludovického kopce začala výstavba dlouho
očekávaného rondelu. Ta velmi zkomplikuje jak místní
dopravu, tak celý provoz mezi Ostravou a Českým Těšínem.
Z důvodu složitosti výstavby bylo rozhodnuto o úplné
uzavírce od 28. srpna, s výjimkou pro autobusovou dopravu.
Cena stavby je plánovaná na 22 milionů korun s využitím
státní dotace 15 milionů.

23. srpna
Hodinu před polednem byla slavnostně zahájena poklepáním
základního kamene výstavba nové požární zbrojnice
v Životicích.

Havířov ze svého rozpočtu uvolnil bezmála 12 milionů
korun. Stará nevyhovující zbrojnice byla v minulém roce
zbourána a na jejím místě vyroste nová moderní budova.
Zahájení se vedle domácích dobrovolných hasičů v čele se
starostou jednotky Česlavem Baronem účastnili také
primátor František Chobot a jeho náměstek Zdeněk
Osmanczyk, ředitel karvinských hasičů Ivo Pieter, velitel
havířovské profesionální požární jednotky Pavel Budina a
Aleš Olšar jako majitel firmy, která bude zbrojnici stavět.
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● Tranzitní doprava je
vedena přes Horní Suchou
a Stonavu na Český Těšín.
Ze Životic do Havířova se
řidiči proplétají místními
úzkými silnicemi k nelibosti
majitelů okolních rodinných
domků. Horší je spojení
s částí Na Záguří, kdy
nejbližší cesta je přes Horní
Bludovice.

● Životičtí dobrovolní
hasiči od loňského roku
povýšili, když byli zařazeni
do vyšší kategorie, podle
které se vysílají k zásahům.
V kategorii JPO III je
zařazena i druhá dobrovolná
jednotka Havířov – Město.
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25. srpna
Po osmatřicáté se konaly v areálu PZKO v Bludovicích
Slezské dožínky, jako symbol završení sklizně spojené
s oslavou konce léta. Slavnostní odpoledne zahájil podle
starých lidových zvyklostí průvod v čele s hospodáři,
kterými byli letos Renata a Henryk Bilanovi. Na
vyzdobeném pódiu se představily folklórní soubory Zaolzi
i Zaolzioczek doprovázené lidovou muzikou. Ze stánků
voněly speciality slezské kuchyně a hlavní cenou tomboly
byl padesátikilogramový pytel pšenice. V krásném počasí
přišlo na dožínky hodně lidí.

25. srpna
Díky společnému projektu havířovské a hornosušské radnice
Culture Zone si během léta mohli užít milovníci rozdílných
hudebních stylů třikrát hromadu muziky. Taneční akce
přijeli podpořit renomovaní angličtí DJs, milovníky punku
zase povzbudily legendární kapely z Čech a nejinak tomu
bylo při Punk and Core festu. Vždy šlo o propojení
s místními hudebníky, kteří dostali možnost ukázat se po
boku těch slavnějších. Samotní pořadatelé z Viking agency
a MKS Havířov byli příjemně překvapeni kvalitou poměrně
neznámých regionálních kapel.

25. - 26. srpna
Plné čtyři desítky let letos uplynou od prvního ročníku
motocyklových závodů, které se jezdily na okruhu okolo
Těrlické přehrady pod názvem O Zlatý kahanec.
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●
Hlavní
myšlenkou
projektu byla snaha dát
prostor mladým nadějným
hudebníkům a tak vznikl
ojedinělý projekt dotovaný
městem.
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Skupina nadšenců a pamětníků připravila při této příležitosti setkání
a výstavku. Z archivních záběrů rovněž vznikne vzpomínkový film.

První mezinárodní závod silničních motocyklů „O zlatý
kahanec“ se jel na okruhu u Těrlické přehrady v roce 1967.
Již dva roky před tím se tady konaly závody oblastní
a závody „Mistrovství republiky“. Délka těrlického okruhu
byla 5 950 m s osmi levotočivými zatáčkami, z toho čtyři
velmi prudké, a pěti pravotočivými zatáčkami, z nichž
nejnebezpečnější je tzv. Havlova zatáčka v Životicích.
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Na oslavu výročí se do Těrlicka na vzpomínkovou akci sjelo plno
motorkářů, kteří si společně pomalu projeli část trasy.

Na těrlickém okruhu startovali naši nejpřednější jezdci jako
Havel, Šťastný, Boček, Staša, Chalupník, Klatil, Parus,
Helikar, později Balaž, Dekanek a v roce 1990 tehdy
začínající Huleš. Ze zahraničních jezdců to byli
nejúspěšnější János Drápal (Maďarsko), dále Kurt-Ivan
Carlsson (Švédsko), Walter Rungg (Švýcarsko), Rudolf
Zeller (Rakousko), Sepp Doppler (Rakousko), Peter
Ammann (Německo). Držitelem traťového rekordu je
fenomén János Drápal, který v roce 1980 dosáhl na
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● V poslední době se ve
městě
zvýšil
počet
vykradených
novinových
stánků. V průběhu jedné
noci jich padne i několik
najednou. Prodejci jsou
zoufalí z narůstajících škod
a tlačí na policii, aby
zloděje dopadla.
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motocyklu Yamaha 350 průměrné rychlosti 174,95 km/hod.
János Drápal je rovněž jediným držitelem trofeje Zlatý
kahanec za 5 absolutních vítězství. Čtyřikrát se stal
absolutním vítězem Bohumil Staša, třikrát Pavol Dekanek.
Největší změny prodělala trať v roce 1983, kdy se směr jízdy
otočil ve směru hodinových ručiček. Tím byla snížena
průměrná rychlost řádově o 30 km/hod a bylo dosaženo větší
bezpečnosti. V roce 1988 přibyly dva nové retardéry
v Životicích a v Těrlicku pod hřbitovem. Organizátorem
závodů na těrlickém okruhu byla Kovona Karviná. Mezi
organizátory je třeba zmínit alespoň ředitele závodu
E. Blaníka a J. Foldynu, dále Ing. M. Lindnera, M. Uherka
a T. Puchalu. Naposledy se jel Zlatý kahanec v roce 1990.
Jubilejní 25. ročník se již neuskutečnil z důvodů výrazně
rostoucích nákladů na závody.

26. srpna
Evangelický kostel sv. Bartoloměje oslavil 225. výročí
svého založení. Dopoledne se konala slavnostní
bohoslužba s kázáním
pastora
Evangelického
sboru
v Bystřici nad Olší Romana Raszka. Přesně v 14.45 hodin se
rozezněly sváteční fanfáry z kostelní věže a program
pokračoval zahradní slavností. Pro návštěvníky byla
připravena výstava nově objevených dokumentů o historii
kostela z 19. století.

28. srpna
Uzavírka křižovatky na Bludovickém kopci se prozatím
odložila. Stalo se tak na žádost obce Těrlicko, aby se mohly
vyřešit nové objížďky, případně částečný průjezd
rozestavěnou křižovatkou. Myslím, že Těrličané příliš nadějí
na zlepšení dopravy v průběhu budování rondelu nemají,
protože kratší objízdné trasy v lokalitě Bludovického kopce
nejsou a křižovatka musí být z důvodu použité technologie
a rychlosti výstavby zcela uzavřena.

29. srpna
Lidé bydlící v městských bytech s regulovaným nájemným,
budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Radní schválili
navýšení nájemného tak, jak jim to umožňuje vládní výnos.
Město tím postupně snižuje rozdíl ve výši nájemného
v bytech, které lidé získali v dřívějších dobách a byty, které
město přiděluje nyní, kde už není nájemné regulované, ale
smluvní. Zvýšení regulovaného nájemného vezmou
zastupitelé na vědomí, s jeho výší už nic dělat nemohou.

SPORT
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● Evangelický farní kostel
v Selské ulici patří mezi
nejstarší
památky
na
dnešním území města. Po
vydání tolerančního patentu
(povolení
evangelíkům
stavění modliteben bez věže
a branou zády k hlavní
silnici) císařem Josefem II.
byla v roce 1782 zahájena
výstavba zděné modlitebny.
Základní kámen byl položen
18. dubna téhož roku. Po
různých těžkostech, dvojím
pozastavením
stavebních
prací z příkazů tehdejších
orgánů státní moci, které
stavbu doprovázely, se
výstavba modlitebny díky
obětavosti
a
horlivosti
farnosti rychle rozvíjela.
Dokončena byla v roce
1783.
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31. července - 2. srpna
10. ročník prestižního mezinárodního florbalového turnaje
PEGRES CUP 07 uspořádal o prvním srpnovém víkendu
v Městské sportovní hale florbalový klub Torpedo PEGRES
Havířov. Z osmi předních florbalových týmů z České
republiky, Polska a Švýcarska vyšel nejlépe a zvítězil, jako
vůbec poprvé v historii turnaje, domácí Torpedo PEGRES
Havířov (na snímku ve žlutých dresech).

Druhé místo vybojovaly Vítkovice a třetí FBC Ostrava. Na
čtvrté příčce skončila juniorská reprezentace ČR, na pátém
místě švýcarský Grünenmatt, šesté bylo Brno, sedmé
Znojmo a poslední polská juniorská reprezentace.

Turnaj se konal pod záštitou primátora města Františka Chobota.
Ten také předal poháry vítězným týmům.
● Závodnice Klubu vodního lyžování Havířov Petra
Kocurová zajela ve třetím kole Evropského poháru
v rakouském Astenu velmi dobře a dotáhla se na první místo
celkového hodnocení juniorek. Po operaci začala závodit
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v polovině července a v Astenu vyhrála kromě slalomu vše.
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