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1. ÚVODNÍ SLOVO
1. ledna 2016 vstoupilo město Havířov do sedmého desetiletí svého trvání.
Ač v posledních letech ubývalo jeho obyvatel, žije v něm stále nejvíce lidí na území
bývalého okresu Karviná. Péči o zpracování kroniky města převzala Městská knihovna
Havířov.
Od 1. ledna 2016 začíná pro nás, kronikáře z knihovny, mravenčí práce ve sběru informací
o událostech, které se ve městě dnes a denně konají. Zaznamenáváme nejdůležitější záležitosti
projednávané v Radě města Havířova a na jednáních zastupitelů. Velmi si ceníme spolupráce
s tiskovou mluvčí havířovské radnice paní Evou Wojnarovou a poté Janou Dybovou.
V mezidobí nám velmi pomohla paní Romana Bartošková, redaktorka Radničních listů.
Sledujeme nejen rozmanité kulturní příležitosti, které nabízí občanům města Městské kulturní
středisko, snažíme se zachytit také řadu alternativních kulturních zážitků. Není
pro nás vůbec jednoduché podchytit bohatý sportovní život v mnoha sportovních
organizacích. Jejich sportovci reprezentují město na sportovních závodech v republice,
ale i v Evropě a ve světě. Navíc se většina z nich stará o sportovní vyžití dětí. V Havířově
nezahálí ani spolkový život. Zjišťujeme, jak bohaté je dění ve školských zařízeních ve městě.
Stranou rozhodně nestojí ani havířovští senioři, jež jsou sami iniciátory nejedné akce.
Ve městě pracuje celá řada organizací, které pomáhají zabezpečit sociální rovnováhu, starají
se o ty, kteří se dostali do nelehké životní situace a o ty, kterým celoživotně působí problémy
zdravotní postižení. Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří se věnují dětem v jejich volném
čase. Snažíme se postihnout také dění v duchovním životě církví. Rok 2016 bude pro mnohé
z uvedených rokem narozeninovým a budou bilancovat svoji dosavadní, často mnohaletou,
práci.
Diář se naplnil tak, že jsme jeho plný přepis vložili do kroniky jako Přílohu č. 2. Fotografií
k některým akcím bylo také hodně, jsou dostupné v Příloze č. 3 – fotopříloze. Zdroje,
ze kterých jsme čerpali bližší informace, jsou uvedeny samostatně v Příloze č. 1.
A protože jsme skutečně zaznamenali mnohem více akcí, než je schopná kronika pojmout,
zaznamenáme běh života v Havířově také na webových stránkách Městské knihovny Havířov.
Za tím vším stojí celá řada zajímavých lidí, které potkáváme, se kterými spolupracujeme.
Město začínáme vnímat v jiné dimenzi. Má srdce, dýchá. Je to živý organismus. Vnímáme
jeho tep. Snažíme se zachytit pro budoucí generace každodenní radosti i starosti jeho
obyvatel, zaznamenat snažení těch, kteří měli dobrou vůli posunout historii města v dobrém
zase o kousek dál, kteří chtějí, aby se v našem městě žilo dobře, aby tu každý měl to své.
V mnoha případech se jim to daří.

2. Z HISTORIE NAŠEHO MĚSTA

Zalistovali jsme v havířovských kronikách se šestkou na konci, abychom si
připomenuli podstatné události té doby. Byla to krásná práce, protože ve starých kronikách
se vždy listuje (surfuje) s jistou dávkou nostalgie. Nenechali jsme padat prach na knihy
o našem městě, či jiné kroniky, které se našeho města také dotýkají (kroniky Klubu přátel
Hornického muzea v Ostravě).
Velkým přínosem bylo též povídání s havířovskými seniory v Denním stacionáři Domovinka
na Moskevské ulici. Rádi si zavzpomínali na své začátky ve městě i na začátky našeho města.
A aby historie nebylo málo, zamysleli jsme se společně nad tím, jaké hračky v běhu let
dáváme dětem k Vánocům.
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2.1 Ze starých havířovských kronik (se šestkou na konci)
1956 kronikářka Dr. Miroslava Nováková

http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1956
19. února 1956 na druhém zasedání MNV přijali několik důležitých usnesení, týkala se nejen
předávání hotových bytů, ale také úpravy terénů před domy a zřizování schůdných cest
a nutnosti pamatovat na výstavbu společenských domů a hřišť.
9. května 1956 předána budova školy v Havířově 1 – tehdy Škola 9. května.
24. června 1956 navštívil nečekaně Havířov tehdejší prezident Antonín Zápotocký, byl
přítomen občanským křtinám dítěte manželů Ryšavých v obřadní síni MNV.
16. listopadu 1956 v kině Radost bylo uspořádáno slavnostní zasedání MNV u příležitosti
1. výročí založení města a ročního působení MNV.

Základní škola 9. května na fotografii Karla Jasioka

Kronika 1966
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1966
V roce 1966 bylo v Havířově 11 úplných a 5 neúplných (1. - 5. postupový ročník) základních
devítiletých škol. Z toho byly 2 s polským jazykem vyučovacím a 1 úplná ZDŠ s polským
jazykem vyučovacím. Byla zde 1 střední všeobecně vzdělávací škola. Školy navštěvovalo
14 409 dětí. Do provozu byly toho roku dány školy: ZDŠ M. Kudeříkové,
ZDŠ na ul. Tajovského a byly v provozu 2 zvláštní školy pro 254 dětí. V provozu bylo
28 mateřských škol, v průběhu roku byly dány do provozu 2 MŠ (Tajovského a Mozartova).
Otevřely se také školní družiny a školní jídelny.
V roce 1966 uspořádala Lidová akademie v mimoškolním vzdělávání 41 přednáškových
cyklů s 239 přednáškami.
21. listopadu 1966 byli přijati první pacienti havířovské nemocnice s poliklinikou (první dvě
lůžková oddělení: infekční - 144 pacientů se spálou a úplavicí; a oddělení
TBC - 134 pacientů s aktivní TBC a 17 mimoplicních. Provoz nemocnice ztížila nedokončená
hospodářská budova, strava a praní prádla v karvinské nemocnici. Nedokončená byla také
čistící stanice, kotelna a spalovna odpadů.
Ve 4. čtvrtletí roku 1966 byly v provozu 2 nové domy služeb (v Havířově 7 a Havířově 13),
dále 43 provozoven služeb (holičství, kadeřnictví 12x, fotoslužby 2x, textil 7x, zahradnictví
2x, květinová síň 2x a sběrny prádla 3x, dále pohřební služba, Svatka, úklidové služby,
malířství, sklenářství, elektro služby, instalatérství, stolařství, čalounictví, kamenosochařství,
knihařství), které zaměstnaly 523 pracovníků.
Fond výtvarných umělců otevřel novou moderně vybavenou prodejnu Dílo s výstavní síní.
Technické služby Havířov měly 204 zaměstnanců – 13 techniků, 8 administrativních
pracovníků, 183 dělníků; vlastnily základní prostředky v hodnotě 150 628 000 korun.
Rozloha chodníků se zvětšila na 39 500 m2. .
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Počet bytů vzrostl o 1 308 (celkem je v Havířově 19 013 bytů – podnikům a organizacím
patří 15 125 bytů, stavební bytové družstvo vlastní 3 888 bytů).
Na půdě města bylo spácháno 598 trestných činů, 130 dopravních nehod, na pokutách bylo
vybráno Kčs 34 245,--.
Na jednoho obyvatele v Havířově připadlo 253 litrů pitné vody.

Kronika 1976 – kronika neexistuje, vybrali jsme z kroniky Klubu přátel hornického
muzea:
30. prosince 1976 na Dole Staříč došlo k neštěstí, při kterém zahynulo 43 horníků.
V roce 1976 začala výstavba obuvnického závodu Svit Havířov.
Kronika 1986 kronikář pan Erich Bohdal
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1986
V prvním pololetí roku bylo uspořádáno 1 855 akcí (přednášky, besedy, politickovýchovné
akce, členské schůze, kulturní a společenské akce pro 122 784 občanů).
15. dubna 1986 v souvislosti s nadcházejícími volbami do ONV se konala předvolební
schůze s občany v Havířově-Šumbarku, v lokalitě za Teslou (1967 byl zpracován územní
plán, 1980 byla zahájena výstavba 1700 bytových jednotek – rozděleno do 3 etap, jedna již
byla dokončena). Na schůzi se mluvilo o tom, že rychle postavené domy trápí spousta
problémů: doprava, nedostatečná občanská vybavenost, prašnost, terénní úpravy, řada
nedořešených kolaudačních závad.
23. a 24. května 1986 volby do zastupitelských orgánů Národní fronty, volí se v 56 volebních
místnostech, přišlo 51 614 voličů z celkového počtu 62 755 zapsaných (82,95 %), voleb se
zúčastnili také artisté, trenéři a 2 zaměstnanci cirkusu Humberto, který ve městě hostoval.
26. května 1986 přivítal předseda NV František Vystavěl delegaci anglických ragbistů
z družebního města Harlow, kteří byli ve městě na návštěvě. Měli v plánu také exkurzi
s fáráním na Dole ČSM a návštěvu Památníku ostravské operace v Hrabyni.
24. června 1986 v Domě kultury Dolu prezident Gottwald se uskutečnilo slavnostní vyřazení
studentů Večerní univerzity marxismu leninismu, kterou ukončilo 184 posluchačů,
70 s vyznamenáním.
15. listopadu 1986 na 1 300 návštěvníků zhlédlo v Závodním klubu ROH Dolu Dukla
v Havířově výstavu základní organizace Československého svazu žen v Havířově-Suché
nazvanou Gastroden, předvedeno bylo na 400 exponátů kuchařských i cukrářských výrobků
a stolování.
Celoměstský závazek byl splněn na 121,01 %, celkem bylo odpracováno 3 946 873
brigádnických hodin, hodnota díla činila Kč 8 050 000,-- (byly dokončeny 4 akce – chodník
na ulici Padlých hrdinů, Vodovod Orlovská, Vodovod U Skleníků, Parkoviště na ulici
Bezručova a Resslova.
Sesbíralo se 2 946 360 kg železného šrotu, 190 000 kg barevných kovů 1 674 060 kg papíru
a 130 480 kg textilu.
Byla zahájena výstavba 520 bytových jednotek (III. stavba za Teslou), dokončeno bylo
78 bytových jednotek II. stavby za Teslou v Havířově-Šumbarku.
V Osvětovém zařízení Permon se provádí práce na vnitřních úpravách interiéru.
V Havířově bylo 175 lékařských míst (obvodní a závodní lékaři 25, dětští lékaři 19, ženští
lékaři 6 a zubní lékaři 28). V nemocnici bylo ošetřeno 304 083 osob, u obvodních lékařů
331 250 osob, u dětských lékařů 55 886 dětí, u odborných lékařů 239 624 osob a u zubních
lékařů 138 653 osob.
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Kronika 1996 kronikář pan Přemysl Ruta
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1996
15. ledna 1996 zamířil do Havířova tehdejší prezident Václav Havel.
3. dubna 1996 došlo ke sněhové kalamitě, napadlo 40 cm sněhu, muselo být odstraněno
284 zničených a polámaných stromů, vše to stálo 1 328 101 korun.
15. srpna 1996 byla podepsána smlouva a do majetku města přešla budova Hotelu Lazy
(bývalý Korčagin) – budoucí sídlo důležitých úřadů.
25. října 1996 byl otevřen Autosalon Wewi 1996, trval 3 dny v Městské sportovní hale.
19. listopadu 1996 představil herec Lubor Tokoš své obrazy v Galerii Spirála.
Ve všech kinech – Centrum, Úsvit a Letní – bylo odehráno v roce 1996 celkem
1 940 představení pro 105 886 diváků.
Byla otevřena nová pobočka knihovny na Seifertově ulici a Městské informační středisko
na Dlouhé ulici.
Pan kronikář připomenul v kronice osobnost havířovského fotografa Františka Sikory (narodil
se 18. dubna 1916).

Kronika 2006 kronikářka paní Jana Vítová
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok2006
Bylo otevřeno nové oddělení ARO za 163 milionů korun v havířovské nemocnici
s poliklinikou.
15. ledna 2006 zazpíval na novoročním koncertě tenorista Peter Dvorský spolu s Moravskou
filharmonií Olomouc.
10. února 2006 vystavoval v galerii Maryčka poprvé svá díla ostravský výtvarník Martin
Bundil.
22. února 2006 začal v nemocnici fungovat Centrální příjem nemocných.
6. března 2006 zemřel pan Jiří Tibitanzl, zakladatel havířovského festivalu Miniteatro.
29. března 2006 zamířil do Havířova tehdejší prezident Václav Klaus s chotí.
27. května 2006 nabídlo letní koupaliště novinku – dětský bazén se skluzavkami, vodním
ježkem a fontánou.
28. května 2006 Havířov navštívil první čs. kosmonaut Vladimír Remek, s občany besedoval
v kině Centrum.
2. - 3. června 2006 proběhly volby do Parlamentu ČR, zúčastnilo se 59,72 % voličů, vyhrála
ČSSD, následovaly ODS a KSČM.
22. června 2006 do výtvarné soutěže Městská policie očima dětí se zapojilo 117 dětí
z 1. až 3. tříd 11 základních škol.
Byla zahájena oprava objektu bývalého kina Radost.
1. července 2006 slavil Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město 50 let svého založení.
18. července 2006 v havířovské nemocnici otevřeli vlastní lékárnu v přízemí hlavní budovy
za zhruba 13 milionů korun.
Rekonstrukcí prochází střecha zimního stadionu.
V srpnu vydala Iva Savková sbírku básní Hokusy pokusy.
18. září 2006 Pavel Slíva, bývalý ředitel Technických služeb Havířov, zastřelil
na zastupitelstvu ekonomického náměstka Martina Balšána, vyvrcholil tak dlouholetý spor
o balík akcií TSH.
16. října 2006 byl otevřen objekt Denních a pobytových služeb pro seniory na Moskevské
ulici.
20. - 21. října 2006 proběhly komunální volby a v některých místech také volby do Senátu
ČR. Nejvyšší počet hlasů získala ODS.
11. listopadu 2006 Tříčlenná vlaková souprava City Elefant začala jezdit mezi Ostravou
a Českým Těšínem.
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2.2 Z knih se vztahem k našemu městu

V roce 1781 byla postavena Kotulova dřevěnka, jedna z nejstarších roubených staveb
Těšínska (stojí v Havířově-Bludovicích).
V listopadu roku 1792 byla slavnostně vysvěcena svatyně sv. Markéty a spolupratrona
sv. Michala v Dolních Bludovicích.
V roce 1871 se osamostatnily Životice, tehdy zde vznikla škola.
27. dubna 1896 se v Orlové narodil František Toman, od roku 1927 ředitel Měšťanské školy
v Bludovicích, osvícený člověk, velké zásluhy měl na polském školství, zemřel v roce 1954.
V roce 1911 se v Horní Suché (která bývala součástí města Havířova) narodila v rodině lékaře
významná česká herečka 30. a 40. let 20. století paní Marie Glázrová.
V roce 1921 žilo na území Dolních Bludovic 2 144 evangelíků, 351 římských katolíků,
24 Židů, 24 občanů bez vyznání a 16 jiného vyznání.
V roce 1922 byla v Dolních Datyních na žádost občanů založena česká obecná škola (v roce
1921 se k české národnosti hlásilo 33,65 % osob z 535).
10. března 1947 na základě dodatkového protokolu k Československo-polské smlouvě se
začaly v obcích ustavovat PZKO a SMP (Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej). Hlavní náplní
je kulturně osvětová činnost. Sdružení polské mládeže bylo v roce 1950 připojeno k ČSM.
V roce 1950 žilo v Bludovicích 2 513 obyvatel (z toho 1 191 Poláků).
V roce 1953 vznikl národopisný soubor Ogaři při hornickém učilišti, od roku 1957 působil
při Závodním klubu Dolu Dukla.
V roce 1956 vzniklo v Havířově první gymnázium (dnes tzv. Horní gympl na Studentské
ulici).
V roce 1956 byly vydány první městské noviny Hlasy Havířova.
1. července 1956 byl v Havířově ustaven Městský požární sbor z dobrovolných hasičů.
Zbrojnice byla v bývalé stodole zrušeného statku nedaleko Zámku, později byla postavena
centrální zbrojnice na Karvinské ulici. Profesionální hasičský sbor vznikl v Havířově koncem
60. let 20. století.
Od roku 1957 nepravidelně vychází Informátor Havířova.
22. dubna 1957 se narodil v Havířově Ota Zaremba, vzpěrač a olympijský vítěz z Moskvy
1980.
V letech 1957 – 1960 byl vypracován první směrný územní plán Havířova projektanty
Stavoprojektu Ostrava – navrhovaná velikost odpovídala 63 tisícům obyvatel v roce 1980;
v roce 1963 byl nově zpracován Rajonový plán předpokládající 122 tisíc obyvatel.
14. srpna 1958 byla podepsaná zástupci podniku VOKD, KNV Ostrava, Krajským výborem
Odborového svazu horníků a Krajským výborem ČSM v Ostravě smlouva, na jejím základě
krajský výbor převzal patronát nad výstavbou nového Dolu ČSM ve Stonavě.
V roce 1958 předal Hlavní výbor PZKO polské knižní sbírky do vlastnictví národním
výborům, vznikla veřejná knihovna s polským oddělením, v rámci české knihovny, prvním
vedoucím oddělení byl učitel Emil Folwarczny.
V roce 1959 byla zahájena pravidelná Městská hromadná doprava uvnitř města.
V březnu 1959 vzplanul požár v KD Bytostav.
V roce 1960 nebyl na katastru města jediný průmyslový závod, integrací se stal součástí
Havířova Důl Dukla v Suché (koncem 60. let 20. století se tu těžilo 2 miliony tun černého
uhlí), spolu s dolem také elektrárna (část byla rekonstruována na teplárnu a plynárenský
závod).
V roce 1961 začala výuka na Střední průmyslové škole hutnické, později to byla Střední škola
ekonomiky a služeb.
V roce 1961 byl otevřen KD Petra Bezruče a vzniká Městské kulturní středisko (byl
rekonstruován v roce 2002, poté byl otevřen také s galerií Maryčka).
V letech 1962 a 1968 vedla městem trasa cyklistického Závodu míru.
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Na přelomu 50. a 60. let 20. století byla vybudována vodní nádrž Těrlicko na Stonávce jako
zásobárna užitkové vody pro doly, železárny, elektrárny a k zachycení povodní.
V dubnu a květnu roku 1968 byl obnoven Junák a v červenci téhož roku byla ukončena
činnost ČSM, konala se ustavující schůze Sokola.
Na Silvestra roku 1968 došlo k tragickému požáru v panelovém domě bloku na ulici
40. výročí KSČ.
V roce 1969 vzniklo druhé gymnázium (dnes tzv. Dolní gympl Komenského).
1. října 1974 byly k Havířovu připojeny Dolní Datyně.
1. července 1975 byla k Havířovu připojena Horní Suchá (v roce 1990 se opět stala
samostatnou obcí).
V roce 1975 kulminuje bytová výstavba ve městě (vybudováno 632 bytů).
V roce 1979 byl zaznamenán nejmenší přírůstek nových bytů – pouhých 33.
Od roku 1980 do poloviny 90. let 20. století se ve městě postavilo 3 938 bytů (nejvíce
v lokalitě Havířov-Šumbark Zadky).
V roce 1984 bylo v Životicích otevřeno u příležitosti 40. výročí životické tragédie nové
Muzeum boje proti fašismu (tehdy bylo součástí Muzea revolučních bojů a Ostravské operace
v Ostravě).
V roce 1987 byl otevřen KD Leoše Janáčka, včetně galerie Viléma Wünsche.
V roce 1990 Havířov získal statut (usiloval o něj od roku 1968) a stal se Statutárním městem,
ve městě vzniká pobočka dopravního inspektorátu, oddělení pasů a víz, pobočka okresního
referátu sociálních věcí a pobočka Úřadu práce, byl zřízen Finanční úřad.
V roce 1990 byla založena Městská policie Havířov.
V roce 1992 bylo jádro města Havířova vyhlášeno chráněnou památkovou zónou a nazváno
podle socialistického realismu Sorela.
V roce 2002 zanikly okresní úřady, do správního obvodu Havířova jsou začleněny obce
Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

2.3 Vzpomínky na Havířov z Denního stacionáře Domovinka
Sociálních služeb města Havířova 13. prosince 2016

Paní Albína Czapková se přistěhovala do Havířova 6. května 1955, od té doby žije
naproti podloubí v ulici Stromovka 266/12. I ona potvrdila, že se jedná o místo, kterému se
říkalo (díky všudypřítomnému blátu) KOREA. „Trvalo to hodně dlouho, než se všechno
upravilo. Vlastně jsme si v mnoha případech okolí domů upravovali sami.“ Paní Czapková
také vzpomínala na to, že vždy měla nablízku zdravotní středisko (klinika u ulice Svornosti)
a lékárnu (hned přes cestu naproti pošty). Jedna z prvních lékáren v Havířově byla v roce
2016 zrušena.
Pan Vladimír Sochor se nastěhoval v roce 1956 do novostavby nad učilištěm
na Šumbarku. Pracoval na Dole Prezident Gottwald (později František). Vzpomínal, že tehdy
tu byla v provozu škola Pionýrů. „Po půlroce jsme se kvůli nemoci dcerky museli přestěhovat
na Sadovou, do města, tehdy se tomu říkalo KOREA. Parky se v té době upravovaly v akci Z
a náš občanský výbor tehdy díky tomu vyhrál společnou anténu na televizi.“ Vzpomenul také
na to, že v místech před dnešním KD Radost se míchala malta, odtud se vozila po stavbách
(stálo to život jednoho koně, který se v maltě utopil).
Paní Danka Hanzlová patří k personálu Domovinky, ale připojila se k povídání
(stejně jako další ošetřovatelky). Od roku 1967 bydlela na „starém Šumbarku“, na náměstí
SNP. „Tehdy to tam bylo osázené květinami a bydlelo se tam velmi dobře. A pamatuji se,
že od 6. třídy jsem chodila na základní školu Jarošova.“
Paní Naďa Chodurová připomenula, že v místě, kde dnes sídlí Policie ČR, byla kdysi
Střední škola ekonomiky služeb, kde sedm let učila.
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2.4 Pod stromečkem před sto lety a nyní

Boleslav Navrátil z Deniku plus zjistil, že v roce 1886 bylo nejčastějším dárkem
pod stromeček ošacení a boty. Podobné to bylo i před sto lety v roce 1916, ale hračky se
začaly pod stromečky objevovat už kolem roku 1908, většinou to byly brusle, figurky
zvířátek, šavličky, dále také potřeby do školy, pastelky, tužky a pera, školní brašny.
V době první republiky si chlapci oblíbili stavebnice, autíčka, lokomotivy a letadla. Dívkám
se kupovaly panenky s šatičkami, aby se připravovaly hrou na roli hospodyňky. Před
Vánocemi roku 1930 se v Moravské Ostravě objevila dětská kola, prodalo se však jen jediné,
koupil ho zlatník Isidor Schwarz. V první polovině minulého století se dávaly pod stromeček
hlavně věci praktické.
A po čem děti nejvíce toužily v roce 2016? Odpověď na tuto otázku poskytly prodavačky
dvou velkých hračkářství v Havířově.
V Dráčiku na ulici U Trati se v čase předvánočním nejvíce prodávaly:
- tužka Albi, která vrací děti ke čtení (ve speciálních knihách spíše naučného
charakteru, ale také s českými Večerníčky, dětem předčítá a také se ptá, co všechno si
zapamatovaly),
- deskové hry pro školáky od stejného výrobce – pohádky, města, Česká republika,
dinosauři, Praha,
- hodně se prodávaly také klasické hračky známé z televizních reklam od Mattela
(Barbie, Medvěd Míša, panenka Máša) a postavičky známé z televizních programů
pro děti,
- různé kreativní hračky (například na výrobu náramků, šál, svíček),
- TOP je už 3. rok autíčko VAPORIZÉR, obojživelné terenní auto, se kterým mohou
děti na vodu i do bláta,
- létající drony nahradily v oblíbenosti helikoptéry a letadla,
- brýle na 3D promítání pomoci mobilního telefonu.
POMPO prodejna hraček v obchodním domě Elan
- létající drony vítězily u chlapců.
- Monster high panenky – Draculaura a Barbie panenky nejvíce chtěly dívky,
- společenské a vědomostní hry (TIK TAK BUM, PRAVDA A LEŽ, DOBBLE,
- a všichni chtěli LEGO.

3. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

V porodnici havířovské nemocnice s poliklinikou se v roce 2016 narodilo celkem
622 dětí (313 chlapců a 309 děvčat). Je to o 23 dětí méně než v roce 2015.
Počet obyvatel statutárního města Havířova se v roce 2016 snížil o 878 občanů, jedná se
o něco málo nižší úbytek než v předcházejících letech. Z evidence obyvatel bylo v průběhu
roku 2016 odhlášeno celkem 2 836 občanů (796 lidí zemřelo). Nově se přihlásilo k pobytu
1 958 lidí (včetně 659 nově narozených dětí – 331 chlapců a 328 dívek). V rámci jednotlivých
částí města se stěhovalo 3 095 obyvatel.
K 31. prosinci 2016 bylo v evidenci přesně 74 495 obyvatel (29 458 mužů,
31 672 žen, 13 365 dětí do 15 let – 6 843 chlapců a 6 522 dívek)
Havířov-Město
642,7 ha
32 024 obyvatel
Havířov-Bludovice
935,3 ha
2 723 obyvatel
Havířov-Podlesí
14 247 obyvatel
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Havířov-Šumbark
Havířov-Prostřední Suchá
Životice
Dolní Suchá
Dolní Datyně
Celkem

379,7 ha
595,6 ha
436,6 ha
217,4 ha

18 143 obyvatel
4 671 obyvatel
1 319 obyvatel
832 obyvatel
536 obyvatel

3 207,3 ha

74 495 obyvatel

Městská realitní agentura spravovala k 31. prosinci 2016 celkem 7 688 bytů.
Z toho:
Havířov-Podlesí
1 342 bytů
Havířov-Město
4 194 bytů
Havířov-Šumbark
2 110 bytů
Havířov-Prostřední Suchá
42 bytů
V bytech statutárního města Havířov bylo k tomuto datu evidováno 14 702 osob.
Ve správě Stavebního bytového družstva Havířov bylo k 31. prosinci 2016 celkem 10 043
bytů a rodinných domků. Ve vlastnictví SBD Havířov jich bylo 7 428 a v osobním
vlastnictví členů a nečlenů 2 636. Družstvo spravovalo také 1 034 nebytových prostor (garáží
a ateliérů). Registrováno bylo 9 605 členů Stavebního bytového družstva Havířov.
Největším správcem, co do počtu bytů, byla v Havířově společnost RPG. K poslednímu
prosinci roku 2016 vlastnila 1 172 domů a v nich 12 041 bytů.
Havířov-Bludovice
12 domů
12 bytů
Havířov-Dolní Suchá
3 domy
5 bytů
Havířov-Město
670 domů
7 971 bytů
Havířov-Podlesí
14 domů
468 bytů
Havířov-Prostřední Suchá
163 domů
956 bytů
Havířov-Šumbark
310 domů
2 629 bytů
Celkem
1 172 domů
12 041 bytů

4. VEDENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA V ROCE 2016

V lednu 2016 pracovalo vedení města v tomto složení:
Primátor města Bc. Daniel Pawlas (KSČM)
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczko (KSČM)
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivan Bureš (Hnutí ANO)
Náměstek primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov)
Neuvolnění členové rady: Alice Hegyi (KSČM), Bc. Josef Bělica (Hnutí ANO), JUDr.
Štefan Langer (KSČM), Bc. Alena Olšoková, Mgr. Tomáš Ptáček (KSČM), Róbert
Masarovič MSc.(Hnutí ANO), Peter Hrabčák (Hnutí ANO)
Tajemník Magistrátu města Havířova Ing. Milan Menšík
Po jednání zastupitelů došlo ke změnám ve vedení města dne 27. června 2016. V radě
města zasedli:
Primátor města Bc. Daniel Pawlas (KSČM)
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczko (KSČM)
Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karel Šlachta (ČSSD)
Náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Mgr. Jana Feberová (ČSSD)
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Neuvolnění členové rady: Ing. Jiří Martinek (ČSSD), Alice Hegyi (KSČM),
Bc. Pavel Rapant (ČSSD), JUDr. Štefan Langer (KSČM), Soňa Ryšánková Dosedělová
(KSČM), Bc. Alena Zedníková (ČSSD), Mgr. Tomáš Ptáček (KSČM)
K dalším změnám ve vedení města došlo dne 19. prosince 2016, pracovalo ve složení:
Primátorka města Mgr. Jana Feberová (ČSSD)
Náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josef Bělica (Hnutí ANO)
Náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Ing. Karel Šlachta (ČSSD)
Náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Bc. Alena Zedníková (ČSSD)
Neuvolnění členové rady: Ing. Jiří Martinek (ČSSD), Ing. Ondřej Baránek (Hnutí ANO),
Bc. Pavel Rapant (ČSSD), Eva Radová (ČSSD), Iveta Kočí Palkovská (Hnutí ANO),
Mgr. Stanislava Gorecká (Hnutí ANO), Ing. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL)
Termíny schůzí Rady města Havířova v roce 2016
1. pololetí 2016
2. pololetí 2016
13. ledna 2016
27. července 2016
27. ledna 2016
24. srpna 2016
10. února 2016
14. září 2016
02. března 2016
05. října 2016
23. března 2016
26. října 2016
06. dubna 2016
16. listopadu 2016
27. dubna 2016
30. listopadu 2016
18. května 2016
07. prosince 2016
15. června 2016
21. prosince 2016
29. června 2016
Při Radě města Havířova pracovaly tyto komise:
- bytová
- energetická
- kulturní a letopisecká
- pro bezpečnost silničního provozu
- pro občanské záležitosti
- pro plánování sociálních služeb
- pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
- protidrogová a prevence kriminality
- rozvojová
- sociální a zdravotní
- sportovní
- školská
- životního prostředí
- Občanské komise č. 1 Havířov-Bludovice, č. 2 Havířov-Dolní Datyně, č. 3 HavířovDolní Suchá, č. 4 Havířov-Prostřední Suchá, č. 5 Havířov-Šumbark, č. 6 HavířovŽivotice, č. 7 Havířov-Podlesí
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5. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2016
V roce 2016 pracovali v Zastupitelstvu města Havířova:

ČSSD 15 mandátů

Mgr. Jana Feberová
Bc. Radim Hanzel
Mgr. Michaela Horňáková
Martin Porembski (mandátu se v červnu vzdal Ing. Pavel Jantoš)
Vojtěch Kozák
Ivana Kožmínová
Ing. Jiří Martínek
MUDr. Milan Dlábek
Miroslav Polak
Eva Radová
Bc. Pavel Rapant
Petr Robosz
Ing. Petr Smrček
Ing. Karel Šlachta
Bc. Alena Zedníková

KSČM 13 mandátů

Soňa Ryšánková Dosedělová
Karel Ďurkáč
Ing. Jaroslav Gongol
PaedDr. Milada Halíková
Bc. Monika Havlíčková
Ing. Eduard Hečko
Alice Hegyi
JUDr. Štefan Langer
David Ondráček
Bc. Daniel Pawlas
Mgr. Tomáš Ptáček
Ing. Karel Žák
Janina Želínská

Hnutí ANO 10 mandátů
Ing. Ondřej Baránek
Bc. Josef Bělica
Bc. Ivan Bureš
Mgr. Iva Georgiu
Mgr. Stanislava Gorecká
Peter Hrabčák
Iveta Kočí Palkovská
Róbert Masarovič, Msc.
Bc. Alena Olšoková
Bc. Darja Tomaniecová

Hnutí pro Havířov 3 mandáty
Ing. Bohuslav Muras
Mgr. Rudolf Šimek
Mgr. Daniel Vachtarčík
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KDU-ČSL 2 mandáty

Ing. Bohuslav Niemiec (v prosinci 2016 rezignoval na svůj mandát Bc. Marek Plawny)
Ing. Eva Šillerová
Termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova
25. ledna 2016
22. února 2016
18. dubna 2016
27. června 2016
14. července 2016
26. září 2016
19. prosince 2016
Při zastupitelstvu pracovaly výbory kontrolní a finanční.

6. REJSTŘÍK
Leden

1. 1. Alice Kašná, první dítě roku 2016 v ČR
1. 1. Novoroční ohňostroj
2. 1. Kevin Pavlíček, první občan Havířova roku 2016
3. 1. Gratulace maminkám dětí narozených v prvních dnech ledna
3. 1. Vzpomínka na architekta Milana Hartla
4. 1. Výstava Novoročenky v Galerii Maryčka
7. 1. Nový správní odbor na havířovském magistrátu
9. 1. Tříkrálová sbírka v Havířově
10. 1. Ragbyový oddíl při TJ Slavia Havířov slaví padesát
13. 1. Rada města Havířova (30)
14. 1. Mezigenerační olympiáda v Domově seniorů Havířov, středisku Helios
15. 1. Novoroční koncert
17. 1. Vítání občánků na Zámku
18. 1. Podpis kupní smlouvy na pozemky v průmyslové zóně Dukla
19. 1. Nové geriatrické oddělení v nemocnici s poliklinikou
20. 1. Veřejná schůze občanů s vedením města v MŠ U Školy v Dolní Suché
20. 1. Křesla pro hosta ve Sboru Církve bratrské s Pavlem Bělobrádkem
21. 1. Ocenění dobrovolných dárců krve
25. 1. Zastupitelstva města Havířova (9)
27. 1. Rada města Havířova (31)
28. 1. Výstava Sopky Moravy a Slezska
31. 1. Policisté objasnili případy závažné trestné činnosti

Únor

1. 2. Zástupci Gymnázia Komenského předali výtěžek z vánočního koncertu
1. 2. Zápis školáků do prvních tříd základních škol
1. 2. Výstava hornických kůží
3. 2. Mobilní klubovna u klubu Maják CSVČ Dona Boska
4. 2. Ocenění strážníků Městské policie Havířov
4. 2. Výstava včelařského spolku Ambrožíci
5. 2. Výstava fotografa Jindřicha Štreita
6. 2. Hokejový svátek
6. 2. Lavina ve Wattenbergu zabila 5 českých lyžařů
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7. 2. Vítání občánků na Zámku
10. 2. Rada města Havířova (32)
12. 2. Reprezentační ples statutárního města Havířov
14. 2. Masopustní průvod v Dolních Datyních
14. 2. Edita Pipreková na Mistrovství republiky ve sportovní chůzi
14. 2. Vícebojař David Hájek na Mistrovství republiky ve víceboji
16. 2. Slavnostní otevření přestěhované pobočky Městské knihovny Havířov
16. 2. Atleti oddílu Slavia Havířov na mistrovství republiky juniorů a dorostenců
20. 2. Tragický výbuch kotle v Havířově-Prostřední Suché
21. 2. Vítání občánků na Zámku
22. 2. Zastupitelstva města Havířova (10)
24. 2. Ekoučebna ZO ČSOP na ZŠ Frýdecká
24. 2. Festival filmů Expediční kamera
25. 2. Nový autobus v havířovských ulicích
27. 2. Soutěž mladých hasičů v Městské sportovní hale
27. 2. Halové mistrovství republiky dospělých v lehké atletice v Ostravě
28. 2. Nové jízdní řády hromadné dopravy z Havířova do Ostravy a zpět

Březen

2. 3. Rada města Havířova (34)
3. 3. Webová poradna v GrandParku pro rodiny pečující o seniory
4. 3. Certifikát „Znám svoje ROI“ pro Městskou knihovnu Havířov
6. 3. Vrchol Mistrovství ČR družstev mládeže ve stolním tenisu v Ostravě
7. 3. Výstava 50 let ragby v Havířově
9. 3. Představitelé města přijali delegaci čínského města Nanjing
9. 3. Krajská konference Sdílena péče o seniory v Moravskoslezském kraji
10. 3. Rada města Havířova (35)
10. 3. Předpremiéra filmu Trabantem do posledního dechu
10. 3. Missis senior 2016 v Domově seniorů Havířov, středisko Helios
10. 3. Světový den ledvin v Nefrologické ambulanci Nemocnice s poliklinikou
13. 3. Vítání občánků na Zámku
13. 3. Mezinárodní workshop studentů malby v Galerii Krystal
14. 3. Beseda Jak se dostat do domova důchodců
15. 3. Velikonoční řemeslné dílny v Musaionu
18. 3. Prezentace Havířova na 22. ročníku Veletrhu cestovního ruchu a lázeňství
18. 3. Velikonoční městečko na náměstí Republiky
19. 3. Okresní kolo recitační soutěže dětí a mládeže v Asterixu
19. 3. Turnaj v integrované boccie v Městské sportovní hale
20. 3. Havířovský rodák Pavel Maslák halovým mistrem světa
21. 3. Možnost bezhotovostních plateb na registru vozidel
23. 3. Rada města Havířova (36)
31. 3. Ocenění pedagogů, žáků, studentů a žákových kolektivů

Duben
1. 4. Výstava Vladimíra Znamenáka ve Výstavní síni Viléma Wünsche
1. 4. Noc s Andersenem v Městské knihovně Havířov
5. 4. Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství v Musaionu
6. 4. Rada města Havířova (37)
8. 4. Miss Reneta 2016
9. 4. V atomovém krytu se Spolkem přátel historie města Havířova
9. 4. Projekt Speciál 2016 v Jazz clubu
9. 4. Mezistátní ragbyové utkání Mistrovství Evropy divize A
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10. 4. Vítání občánků na Zámku
10. 4. 25. ročník Miniteatra Jiřího Tibitanzla
12. 4. Den zdraví v Nemocnici s poliklinikou Havířov
12. 4. Městská policie vyrazila s Tygříkem mezi děti v rámci měsíce bezpečnosti
16. 4. Skončil týdenní festival Miniteatro Jiřího Tibitanzla
16. 4. Havířovští žáci na Mistrovství České republiky ve stolním tenise
18. 4. Zastupitelstvo města Havířova (11)
19. 4. Nové zákaznické centrum RWE v OD Elan
19. 4. Výstava They said YES v Galerii Radost
20. 4. Nejvyšší ocenění kvality pro Domov seniorů Havířov, středisko Helios
21. 4. Krajští zastupitelé jednali o havířovské petici k autobusové dopravě
22. 4. Den Země na náměstí Republiky
22. 4. Finále pěvecké soutěže Talent 2016
23. 4. Den s Technickými službami u Městské sportovní haly Slavia
23. 4. Finále 15. ročníku Radegast Líhně ve Stolárně
24. 4. Vítání občánků na Zámku
25. 4. Odpověď ministra vnitra ve věci zvýšení počtu cizinců umístěných v Havířově
26. 4. Sešli se zástupci Sdružení nájemníků a Rada seniorů pro otázky bydlení
27. 4. Rada města Havířova (39)
30. 4. ZŠ Frýdecká a spolek Tranoscius slavily 90. výročí postavení budovy školy

Květen

1. 5. Májové slavnosti
1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce
2. 5. Květen na středních školách
3. 5. Přednášky k výstavě o utrpení českých vězňů v nacistických táborech
5. 5. Výstava Máchův Máj
6. 5. U příležitosti 71. výročí osvobození byly položeny věnce u památníků obětem války
10. 5. Zápisy dětí do mateřských škol
10. 5. Výstavy v Památníku životické tragédie
12. 5. Pražské jaro v přímém přenosu v kině Centrum
15. 5. Vítání občánků na Zámku
18. 5. Rada města Havířova (41)
20. 5. 20. ročník střelecké soutěže pro městské policisty
20. 5. Havířovští atleti na Zlaté tretře v Ostravě
21. 5. Havířovské babky oslavovaly 25. narozeniny
24. 5. Maniak Aerobic na Mistrovství Evropy v aerobiku
28. 5. Sportovní den rodičů a dětí
29. 5. Vítání občánků na Zámku
29. 5. Ve Společenském domě Reneta se tančilo O pohár primátora města

Červen

1. 6. Přívalový déšť a kroupy způsobily ve městě velké škody
1. 6. Ředitelství Městské policie Havířov a Požární stanice otevřely dětem
1. 6. Mezinárodní den dětí na náměstí Republiky
1. 6. Titul Ekoškola pro MŠ Kosmonautů
4. 6. Havířovské dvorky ožily v parku za KD Radost
4. 6. Ambrožíci otevřeli včelařskou knihovnu
12. 6. Vítání občánků na Zámku
15. 6. Rada města Havířova (43)
17. 6. Silný vítr napáchal škody v Havířově a okolí
18. 6. Atleti TJ Slavia Havířov na Atletickém mistrovství ČR
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20. 6. Vítězové 5. ročníku soutěže Naše město Havířov u primátora
22. 6. Uzavření ulice Fryštátské před velkou opravou
22. 6. Pobočka Diagnostického ústavu pro mládež a středisko výchovné péče
23. 6. Nová polohovací lůžka a postýlky v nemocnici s poliklinikou
25. 6. FTV Prima vysílala hlavní zprávy z náměstí Republiky
26. 6. Vítání občánků na Zámku
27. 6. Zastupitelstvo města Havířova (12) nová koalice
28. 6. Havířovská liga základních škol
28. 6. Havířovské basketbalistky nad 40 let přivezly mistrovský titul
29. 6. Rada města Havířova (44)
30. 6. Skončil školní rok

Červenec

1. 7. Začaly letní prázdniny, opravy škol
1. 7. Opravy ve městě
1. 7. Městská policie – evidence invalidních vozíků
4. 7. Rada města Havířova (45)
4. 7. Výstava 15 let Moravskoslezského kraje
7. 7. Vzpomínka na oběti důlního neštěstí v roce 1961 v areálu bývalého Dolu Dukla
14. 7. Mimořádné zastupitelstvo města (13)
17. 7. Havířovský Zlatý kahanec
17. 7. Paní Vlasta Jelínková z Domova seniorů Luna oslavila 105. narozeniny
17. 7. Dva reprezentanti na prestižním závodu v dlouhém triatlonu
21. 7. Seminář pro dobrovolníky v Dobrovolnickém centru ADRA
26. 7. Jasanový trůn před havířovským Zámkem
27. 7. Rada města Havířova (47)

Srpen
6. 8. Pietní akt u Památníku životické tragédie
9. 8. Akreditace Radiodiagnostického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově
16. 8. Seniorské sportovce přijal primátor města
24. 8. Rada města Havířova (48)
27. 8. Slezské dožínky 2016
31. 8. Rekonstrukce škol, výstavba ve městě
31. 8. Fontána u Alberta je opravena

Září

1. 9. Začal školní rok 2016/2017
2. 9. Výstava Krásná jako kvítka ve výstavní síni Viléma Wünsche
2. 9. Havířovské slavnosti
5. 9. Samosběr jablek v životických sadech
6. 9. Oprava kašny Chlapec s rybou v parku za KD Radost
7. 9. Výstava Spolku havířovských fotografů v Galerii Radost
9. 9. Šikovné ruce našich seniorů
10. 9. Řemesla trochu jinak v Kotulově dřevěnce
11. 9. Vítání občánků na Zámku
12. 9. Primátor města Havířova přijal vedení polského města Rybnik
13. 9. Úspěšní gymnasté klubu Sportovní gymnastika Havířov
14. 9. Rada města Havířova (49)
15. 9. Areál Čapí hnízdo – Bydlení pro seniory
15. 9. Nejlepší zdravotní sestra Moravskoslezského kraje je z havířovské nemocnice
16. 9. Evropský den bez aut, Týden mobility
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16. 9. Dětské hřiště v areálu Domova seniorů Helios
16. 9. Nové prostory spolku Adam v MŠ Paraplíčko na Mozartově ulici
17. 9. Gymnázium na Studentské slavilo 60 let
20. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
22. 9. Poslanci Výboru pro veřejnou správu a rozvoj jednali na Zámku
22. 9. Středisko volnočasových aktivit Sv. Jana Boska slavilo 25 let činnosti
23. 9. Denní stacionář Domovinka Sociálních služeb města Havířova oslavil 10 let
23. 9. Dětské oddělení a oddělení klinické hematologie – nová výzdoba
25. 9. Vítání občánků na Zámku
26. 9. Zastupitelstvo města Havířova (14)

Říjen

3. 10. Týden knihoven v Městské knihovně Havířov
3. 10. Fotosoutěž Kde domov můj
4. 10. Mezinárodní odborná konference Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst
5. 10. Rada města Havířova (50)
7. – 8. 10. Volby do krajských zastupitelstev
8. 10. 1. kolo ligy boccistů České republiky
9. 10. Vítání občánků na Zámku
10. 10. Opravy na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
15. 10. Havířovská desítka 2016
17. 10. Křest brožury Vzpomínky vysloužilých horníků
18. 10. Protidrogový vlak-Revolution train na vlakovém nádraží Havířov
18. 10. Tým Maniak aerobic Havířov obhájil titul mistryň světa
21. 10. Taneční skupina Limit DC oslavila 15 let trvání
23. 10. Vítání občánků na Zámku
25. 10. Akademie III. věku zahájena
26. 10. Rada města Havířova (51)
27. 10. Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa
28. 10. Lukáš Mizerák úspěšný na Mistrovství světa veteránů v lehké atletice
31. 10. Zabezpečení základních a mateřských škol

Listopad
1. 11. Zahájení zimní údržby místních komunikací
1. 11. Oprava místních komunikací od Bludovického kopce na Životice
2. 11. Stavební práce v prostoru hřbitova v Havířově-Šumbarku
5. 11. Škola s polským vyučovacím jazykem oslavila 105. výročí založení
6. 11. Vítání občánků na Zámku
7. 11. Oprava břehu Životického potoka
8. 11. 50. výročí založení Infekčního oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
8. 11. Autobus zranil 11 letého chodce
10. 11. Zemřel bývalý primátor města Zdeněk Osmanczyk
10. 11. Akce Volba povolání pro žáky 9. tříd základních škol
11. 11. Uctění památky obětí válek u příležitosti Dne válečných veteránů
14. 11. Klub hornických důchodců zhodnotil 10 let své činnosti
16. 11. Rada města Havířova (52)
19. 11. Vzpomínka na havířovského judistu Alexandra Jurečku s olympijským vítězem
Lukášem Krpálkem
21. 11. Obchodní centrum Rotunda otevřeno
22. 11. Den urologické prevence
24. 11. Diskuze s odborníky na téma bezpečnosti
26. 11. Vonička slaví 25. výročí založení
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27. 11. Vítání občánků na Zámku
30. 11. Rada města Havířova (53)

Prosinec

1. 12. Vedení města s představiteli Hospodářské komory o rozvoji podnikání
2. 12. Havířovská nemocnice úspěšně splnila akreditační standardy
2. 12. Nejlepší atleti Atletického oddílu TJ Slavia Havířov
3. 12. Vánoční městečko na náměstí Republiky
4. 12. Ve Vánočním městečku se rozsvítil vánoční strom
5. 12. ADRA ocenila dobrovolníky
6. 12. Beseda komise BESIP se seniory
7. 12. Rada města Havířova (54)
7. 12. Výstava betlémů
9. 12. Rada města Havířova (55)
9. 12. Vánoční ozdoby ve vestibulu Magistrátu města Havířova
9. 12. Policisté objasnili loupežná přepadení prodavaček ve večerkách
10. 12. Nejlepší atleti Start Haviřov
11. 12. Vítání občánků na Zámku
12. 12. Herečka Simona Stašová v KD Petra Bezruče
13. 12. Společnost Lidl ČR předala dar spolku ADAM
14. 12. Vyhlášení výsledků výtvarně ekologické soutěže Dárek pro naše město
14. 12. Havířov se připojil k celorepublikovému projektu „Česko zpívá koledy“
15. 12. Představitelé města nadělovali dárky v různých zařízeních
16. 12. Děti MŠ Radniční v Domově seniorů Grandpark
19. 12. Zastupitelstvo města Havířova (15)
20. 12. Město zabezpečuje vybraná veřejná prostranství
21. 12. Rada města Havířova (56)
22. 12. Primátorka města u štědrovečerní tabule s osamělými seniory
24. 12. Bohoslužba pod širým nebem na náměstí Republiky
29. 12. Město Havířov spolu s Městskou policií vydali Průvodce bezpečným městem
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7. JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE ROKU
7.1 KRONIKA LEDEN 2016
Jan Skácel Modlitba za vodu
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná milá
Kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
A poutníci skláněli se nad hladinou
Aby se napili z dlaní.
Voda si na to vzpomíná…. [1]

Úvod

Leden je zvláštní měsíc, vstupujeme do něj s očekáváními. Co přinesou dny příští?
V současné době jsme vstoupili do časů rozbouřených, nejistých. Samozřejmě, dáváme si
různá předsevzetí typu změním styl svého života, zhubnu… Podobně jako v roce loňském,
stejně tak jako tomu bude v létech budoucích, někteří uspějí a někteří od svých novoročních
slibů rychle ustoupí. Ale pocit nejistoty díky současné mezinárodní situaci a migrační krizi
zůstává v mnohých z nás. Souží nás i jiné problémy, nedostatek vody - důsledek sucha
a horkého léta. Slova pana Pavlici na Novoročním koncertě, jimiž uváděl Skácelovu Modlitbu
za vodu, nebyla jen tak do větru. Přehrada Šance, zásobárna pitné vody pro okolní města, zeje
prázdnotou více než kdy jindy. Odběr musel být vodohospodáři regulován.

Hledáme něco krásného. V kulturních pořadech, v úspěších našich dětí, či jen v jejich zdraví,
v setkání s přáteli, v radosti ze sportu. Protože máme proč žít. A jak řekl primátor města
Havířova na oslavách pohybu v Městské sportovní hale: „Přes všechny problémy je Havířov
hezké místo k žití“.

Leden v časovém sledu
Pátek 1. leden 2016

V prvních vteřinách nového dne a nového roku se na gynekologicko-porodnickém
oddělení havířovské nemocnice narodila Alice Kašná (váha 2 940 g; míra 49 cm), na svět
si pospíšila a stala se tak prvním dítětem roku 2016 v celé České republice. Je prvorozenou
dcerou maminky Kateřiny a tatínka Alexandra Kašných z Žermanic. Tatínek krásné holčičky
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si vychutnal její příchod na svět u porodu. Štěstí, zdraví a spokojenost popřál mamince i malé
Alici ředitel nemocnice Petr Kovařík.

Maminka Kateřina s prvorozenou dcerou Alicí
Velmi živo bylo v centru Havířova také čtvrt hodiny po půlnoci, v pátek 1. ledna se
v Centrálním parku rozzářil novoroční ohňostroj. Trval téměř 20 minut a umocnil ho
hudební doprovod.

Sobota 2. ledna 2016

Na porodním sále gynekologicko-porodnického oddělení havířovské nemocnice se
ve 03:50 hodin narodil Kevin Pavlíček (váha 3 750 g; míra 51 cm), první občánek
Havířova v roce 2016. Maminka Barbora Jurková a tatínek Martin Pavlíček už mají doma
téměř dvouletou Theu.

Malý Kevin, první narozený občánek města Havířova v roce 2016, se svojí maminkou

Neděle 3. ledna 2016

Narození holčičky a chlapečka v prvních hodinách roku přivedlo
na gynekologicko-porodnické oddělení havířovské nemocnice v neděli 3. ledna 2016
primátora města Havířova Daniela Pawlase a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Jiřího Martínka. Gratulovali maminkám malé Alice Kašné a Kevina Pavlíčka, předali jim
balíky plen, věcné dárky pro děti a peněžní poukázky. Primátor Pawlas vyjádřil potěšení,
že se první dítě v republice narodilo právě v havířovské porodnici.
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V roce 2015 se při 645 porodech narodilo v havířovské porodnici 646 dětí (1x dvojčata).
Nových havířovských občánků se narodilo v loňském roce 617 (329 chlapců a 288 dívek),
děvčata dostala převážně jména Eliška, Ema, Karolína, Viktorie, Anna a Marie.
Mezi chlapeckými jmény vedou Daniel, Matyáš, Jakub, Ondřej, Jan, Tomáš, Dominik
a Vojtěch.
V neděli 3. ledna 2016 v 18:00 hodin inicioval havířovský občan Jan Szturc
na
náměstí
TGM
v Havířově-Šumbarku
setkání
s tichou
vzpomínkou
na architekta Milana Hartla. Mrazivý čas, povídání, svíčky, rozloučení s časem vánočním,
to vše charakterizovalo večerní rozjímání pod vánoční jedlí, kterou v roce 1979 zasadil na své
zahradě u domu v Bludovicích právě architekt Milan Hartl. Nechyběli zde dcera architekta
Hartla Kateřina, či Kamil Křenek z oblíbeného Havířovského zpravodaje o historii města.
Paní Kateřina Hartlová podala obsáhlou informaci [2]: „Jeho hlavní tvorba pro město
Havířov počíná rotundou autobusového nádraží, přes architektonickou podobu Havířova
Podlesí, Domu služeb Orion, ZŠ Žákovské, SPŠ stavební, obytného domu dříve u Rybího grilu.
Je spoluautorem OD Permon, Společenského domu a dalších. Navrhnul také atriové domy
na ulici Rodinná.

Setkání a vzpomínka na architekta Milana Hartla v neděli 3. ledna 2016 na náměstí TGM
v Havířově-Šumbarku

Pondělí 4. ledna 2016

Ve Výstavní síni Maryčka v KD Petra Bezruče byla zahájena zajímavá výstava
nazvaná Novoročenky. Jedná se drobné grafiky a fotografie, které se časem staly předmětem
umění. Nejstarší vystavené jsou z roku 1969 (z dílny Antonína Válka a pana Kožušníka).
Výstavu uspořádal pan Zdeněk Heiser z Městského kulturního střediska Havířov (vystavené
exponáty jsou ze sbírky pana Antonína Válka, havířovského fotografa).
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Návštěvníci výstavy Novoročenky v galerii Maryčka

Čtvrtek 7. ledna 2016

Na Magistrátu města Havířova se v prvních lednových dnech stěhovali
zaměstnanci nového správního odboru do budovy „E“ radnice. Odbor vznikl již
v listopadu 2015 z důvodu narůstajícího počtu přestupků ve městě a v souvislosti s radarovým
měřením rychlosti na Dělnické ulici. Ve výběrovém řízení byli přijati 3 noví pracovníci,
včetně vedoucího nového odboru Jiřího Nowáka. V kompetenci odboru jsou obecné
a dopravní přestupky.

Sobota 9. ledna 2016

V Církevním středisku volného času (CSVČ) sv. Jana Boska na Šumbarku začala
letošní Tříkrálová sbírka. Tradičně ji v Havířově organizovala Charita Český Těšín
a zabezpečovali ji ještě Římskokatolická farnost sv. Anny a havířovští skauti. CSVČ sv. Jana
Boska se podílel na organizaci již po páté. Letos vyrazilo koledovat 5 skupinek králů.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude určen na: doplnění vybavení Charitního bazárku;
zakoupení vybavení k rozvozu obědů a přepravě klientů Charitního domu pro seniory;
zakoupení šatních skříní a realizaci výletu klientů Charitního domu pokojného stáří;
zakoupení vybavení sloužícího k provozu služeb Charitního centra pro seniory a Charitního
střediska sociální rehabilitace; doplnění vybavení Charitní poradny; zakoupení automobilu
a PC nutných k fungování Charitní ošetřovatelské služby; opravu kuchyňské linky pro klienty
Charitního střediska Kometa; podporu realizace preventivních programů pro děti Charitního
střediska Maják; obnovu oplocení Charitního domu pro matky v tísni; rozšíření nabídky
Půjčovny pomůcek; podporu provozu a rozvoje Charitních služeb pro domácnosti; zakoupení
vybavení pro potřeby terénních služeb; zkvalitnění stravovacího provozu Střediska stravování.
Tříkrálová sbírka pokračovala v Havířově-Šumbarku také v neděli 10. ledna 2016.
S úsměvem na tváři vyrazily koledovat 3 skupinky králů vybavené identifikačními
průkazkami, zapečetěnými pokladničkami, drobnými dárečky pro dárce – cukříky,
kalendáříky. Příprava byla velmi poctivá v oblékání, malování a hlavně nacvičování zpěvu.
Děti se vydaly do okolních ulic, koledovaly také u kostela sv. Jana Boska při první ranní mši
svaté.
Zástupci Charity Český Těšín předali v pondělí 18. ledna 2016 na Magistrátu města
Havířova 30 pokladniček z letošní Tříkrálové sbírky. Počítali jejich obsah spolu s úřednicemi
ekonomického odboru radnice. Koledníci vykoledovali 85 500 korun. Letošní sbírka byla už
16. v pořadí, vloni se vybralo přes 87 tisíc korun.
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Tříkrálové sbírky se zúčastnili také v Církevním středisku Dona Boska, králové ze střediska
na šumbarské ulici Lomená.

Neděle 10. ledna 2016

Na neděli 10. ledna připadlo 50. výročí založení Ragbyového oddílu při TJ Slavia
Havířov. Na jeho založení v roce 1966 se podílel bývalý hráč ragbyového oddílu Lokomotiva
Ostrava Eduard Vaníček. Byla připravena celá řada akcí na oslavu výročí klubu. Držíme
palce, aby se týmu dařilo.

Středa 13. ledna 2016

Letos poprvé jednala na své 30. schůzi Rada města Havířova.
Radní projednali výsledky ankety o tom, jak bude vypadat prostranství před výpravní
budovou vlakového nádraží v Havířově. Jedná se o úpravu bezmála 15 tisíc metrů
čtverečních. Lidé si mohli vybrat z návrhů čtyř architektonických kanceláří. Vizualizace byly
zveřejněny na webových stránkách města až do 23. prosince 2015. Ankety se zúčastnilo
1 556 respondentů. Město bude usilovat o realizaci vítězné varianty, pro kterou hlasovalo
697 respondentů. Projektová dokumentace vzniká v průběhu roku 2016 a náklady byly
vyčísleny zhruba na 2,2 miliony korun. V roce 2017 by měl být vybrán zhotovitel ve veřejné
soutěži a zahájena realizace stavby.
Vítězná varianta zaujala větším počtem parkovacích míst (182), zřejmě i krytou spojkou
přes ulici Železničářů, která podél budovy vede a zajišťuje „suchý“ průchod od autobusů
do výpravní budovy nádraží. Preferovaný návrh nabízí také nejvíce zeleně v upraveném
prostoru. Nechybí parkovací místa pro vozíčkáře, stání pro taxíky, k nádraží by měla
v budoucnu vést cyklostezka a na místě by měly být také uzamykatelné boxy pro kola hlídané
kamerami. Obyvatelé sousedního věžového domu budou mít k dispozici 40 parkovacích míst.
Podobně jako budoucnost výpravní budovy, tak prostor přednádraží vyvolal mezi občany
Havířova debaty. Město kladlo důraz na zajištění bezpečného a komfortního přístupu
a přestupu cestujících mezi všemi druhy veřejné a soukromé dopravy, na zlepšení možnosti
parkování. Systém zastřešení a materiálového řešení byl ponechán na návrhu architektů,
ale při realizaci bude město dbát na ekonomiku stavby a minimální finanční náklady
na údržbu zastřešovacích konstrukcí v budoucnu. Součástí připravované investiční akce není
nádražní budova, ta je doposud v majetku Českých drah.
Další usnesení z Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf
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Čtvrtek 14. ledna 2016

Čtvrtek byl v Domově seniorů Havířov, středisku Helios, ve znamení III. ročníku
Mezigenerační olympiády s přípravkou HC AZ Havířov. Body se přidělovaly
za vybarvování vlajky vylosovaného státu, slalom na správné cestě pro seniora a slalom mezi
kuželkami u hokejistů, naposledy přišly na řadu tiché kuželky. Členy olympijského výboru
byli primátor města Havířova Daniel Pawlas, náměstek pro sociální rozvoj Daniel Vachtarčík,
vedoucí odboru sociálních věcí Bernarda Urbancová, manažer hokejového klubu AZ Havířov
Patrik Rimmel a také ředitel středisek Domova seniorů Havířov Milan Dlábek.
Povoleným dopingem byl sladký moučník, který napekly seniorky z domova, stejně jako
opora a pomoc malých hokejistů seniorům. Mezigenerační olympiáda je skvělým přínosem
pro všechny zúčastněné. Olympijské medaile získali v konkurenci jedenácti dvoučlenných
družstev: paní Milena Vondrusová a Toník Karas, paní Zuzana Lavrovičová a Lukáš Rylko,
bronz získali paní Anna Došlová a Patrik Polach. Krásné odpoledne zajistily aktivizační
pracovnice Heliosu. [3,4]

Pátek 15. ledna 2016

Novoroční koncert statutárního města Havířov se rozezněl v pátek 15. ledna 2016
od 19 hodin ve velkém sále KD Leoše Janáčka. Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím
Pavlicou a Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením Stanislava Vavřínka připravili
havířovským jedinečný, nejen hudební zážitek. Zaznělo Chvění – suita dialogů Jiřího Pavlici
na texty Vladimíra Holana, Jana Skácela, filosofa Konstantina, Dalimilovy kroniky, Jiřího
Brabce, Michala Stránského, Josefa Veselého a lidové poezie. Koncert byl prodchnutý nadějí,
vírou v dobro. V současné ne právě příznivé mezinárodní situaci připomenul sílu slova,
hluboké kořeny naší kultury vystavěné na pevných základech krásy, moudra, radosti. (Příloha
D/01/1 Novoroční koncert Program MKS Havířov)

Novoroční koncet 15. ledna 2016, pohled z hlediště

Neděle 17. ledna 2016

V obřadní síni na Zámku bylo zapsáno do pamětní knihy při dvou obřadech Vítání
občánků devět dětí: Alexandr Macek, Štěpán Kožušník, Nikolas Jašek, Mikuláš Holeš, Adéla
Drahošová, Jakub Skácel, Daniel Blažek, Anna Šebestová a Petr Zlejší.
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Pondělí 18. ledna 2016

Náměstek primátora Eduard Heczko a jednatel Mölnlycke Health Care Procedure
Park Emmanuel Michael Chilaud podepsali kupní smlouvu na pozemky v průmyslové zóně
Dukla. Jedná se o 2 700 m2, které doplňují plochy potřebné k výstavbě továrny na výrobu
zdravotnických setů. Výstavba v těchto dnech započala. Cena pozemku je cca 984 tisíc
bez DPH. Společnost má pravomocné stavební povolení od 17. prosince 2015. Její zástupce
hovořil o tom, že jsou hotové hrubé terénní úpravy a pilotují se základy nové továrny. Obě
strany mají před sebou jednání s Úřadem práce v Havířově, s dopravci, kteří zajistí dopravní
spojení průmyslové zóny s okolím. Zástupci města nabídli možnost zřídit
v budoucnu týdenní mateřskou školu v blízkosti továrny pro zaměstnané matky (práci by zde
měly najít především ženy). Letos v červenci by měli dodavatelé technologií výroby zahájit
jejich instalaci, aby mohla být prozkoušena. První sety by měly být vyrobeny v květnu roku
2017. Do konce roku 2017 najde v továrně práci 200 lidí, o rok později by měl počet
zaměstnanců vzrůst na 300, z toho 70 % by měly tvořit ženy.

Úterý 19. ledna 2016

V havířovské nemocnici s poliklinikou otevřeli moderní geriatrické oddělení.
Prošlo v uplynulých měsících (od března 2015) komplexní rekonstrukcí, která si vyžádala
přes 25 miliónů korun, které se podařilo zřizovateli nemocnice, Moravskoslezskému kraji,
získat z evropských zdrojů. Geriatrie je díky tomu moderním bezbariérovým oddělením
s komfortním zázemím a se špičkovými přístroji (například transportním lůžkovým
monitorem, moderním EKG, ultrazvuky nebo terapeutickým laserem). Rekonstrukce se týkala
nemocničních pokojů, pracovišť sester i vyšetřoven. K dispozici je 25 lůžek, pokoje vybavené
novým nábytkem a elektrickými polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi.
Pacienti budou rehabilitovat v nové tělocvičně s nejmodernějšími přístroji, které umožní
efektivní léčbu.
Krajské investice do havířovské nemocnice budou pokračovat i v letošním roce. Plánuje se
modernizace jednotky poanestezické péče (25 miliónů korun), rekonstrukce sociálních
zařízení lůžkového oddělení (5 miliónů korun) nebo šaten sester (3,5 miliónů korun).
Slavnostně otevřené rekonstruované geriatrické oddělení bude sloužit na doléčení
a komplexní rehabilitaci pacientů vysokého věku a pacientů s chronickým onemocněním
v důstojném a komfortním prostředí. [5]

Nové oddělení geriatrie v Nemocnici s poliklinikou v Havířově

Středa 20. ledna 2016

Řešit problémy hned zkraje roku se rozhodli v Dolní Suché. V prostorách zdejší
MŠ U Školy se sešli na veřejné schůzi občané se zástupci vedení města a městské
a republikové policie. V loňském roce podala občanská komise č. 3 v Dolní Suché (předseda
Jiří Špiřík) 33 námětů a připomínek Radě města Havířova. Hovořilo se právě
o problémech, které se doposud nepodařilo z různých důvodů vyřešit. Jedná se zejména
o revitalizaci Sušských rybníků, opravu mateřské školy, hřiště (zatím se nedařilo získat
vhodný pozemek, teď se karta obrátila k lepšímu), chodníky na frekventované Orlovské ulici,
25

(lidé tu dnes chodí po krajnici), měření rychlosti a retardéry, které by měly zpomalit
projíždějící vozidla v ulicích Lazecké a Šumbarské. Zazněla také pozitivní zpráva o tom,
že čtvrt Dolní Suchá patří k bezpečným, vloni tu poklesl počet trestných činů na 25.
Do Křesla pro hosta ve sboru Církve bratrské Havířov zasedl ve středu 20. ledna
2016 Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda KDU-ČSL.
Nejdříve odpovídal na otázky Bohuslava Niemiece, předsedy Místní organizace
KDU-ČSL Havířov. Popovídal o svém životě, o víře, nemoci, politice a rodině, o své cestě
k Pánu Bohu i o své cestě do vrcholné politiky. Jeho slovy se jednalo o Boží humor, když
z touhy stát se místostarostou v Náchodě, se stal předsedou KDU-ČSL. Než Pavel Bělobrádek
odešel, využili přítomní čas k osobním rozhovorům a pozdravům. Pobesedovat s panem
Bělobrádkem jich přišla téměř stovka.

Čtvrtek 21. ledna 2016

V KD Radost byli oceněni mnohonásobní dobrovolní dárci krve a plazmy.
Pozvaných jich bylo 129, slavnostního podvečera s kulturním programem se zúčastnilo
85 z nich. Zlatá Jánského plaketa náleží 44 dárcům, Zlatý kříž III. třídy
za 80 bezpříspěvkových odběrů získalo 32 dárců, 27 jich získalo Zlatý kříž II. třídy
za 120 bezplatných odběrů. Oceněni byli také dárci za 160 odběrů krve, Zlatý kříž I. stupně
byl předán zástupci města 19 dárcům. Město eviduje také vícepříspěvkové dárce krve
za každých dalších 20 odběrů nad 160. Za rok 2015 to bylo 6 lidí. Oceněným patří zejména
velké poděkování a úcta za nezištný postoj k pomoci druhým, za přínos pro společnost.
Všichni obdrželi dárkový poukaz pro bezplatnou roční přepravu autobusy MHD v Havířově
z rukou představitelů města.
Dárci krve jsou v Havířově oceňováni od roku 1997. Letošní ocenění se připojili
k 1 830 oceněným nezištným dárcům života.

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 byli v KD Radost oceněni dárci za každých 20 odběrů nad 160

Pondělí 25. ledna 2016

V KD Radost jednali zastupitelé města Havířova. Jednalo se o v pořadí 9. zasedání
současného zastupitelstva.
- Byla schválena oprava cesty okolo restaurace Šimala. Cílem stavby je snížení
nivelity za účelem dosažení dostatečné šířky jízdních pruhů se souběžným
umístěním jednostranného chodníku. Součástí je také řešení odvodnění silnice,
výstavba veřejného osvětlení, úprava stávajících sjezdů k nemovitostem
a výstavba dílčího úseku splaškové kanalizace. Celkové náklady na stavební
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práce se předpokládají ve výši 29 049 894 korun včetně DPH, Havířov se bude
na nákladech podílet částkou 8 458 433,66 korun bez DPH.
- Zastupitelé schválili prodej pozemků (parcely č. 2197, 2198, 2199 a 2196
o celkové výměře cca 2 800 m čtverečních) v katastrálním území Havířova
(ulice Dělnická, Městská sportovní hala) společnosti BERNY nemovitosti
s. r. o., se sídlem v Čeladné za účelem výstavby restaurace rychlého
občerstvení KFC.
Program jednání 9. schůze Zastupitelstva města Havířova: http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_9.zmh.pdf

Středa 27. ledna 2016

Radní města Havířova odsouhlasili na 31. schůzi
- přidělení prvních šesti bytů Armádě spásy v rámci projektu Prevence
bezdomovectví. Projekt posvětili zastupitelé města v září 2015 schválením
Smlouvy o spolupráci města a Armády spásy, která plní roli prostředníka
mezi pronajímatelem MRA a podnájemníkem (vytipovaným jednotlivcem
nebo rodinou). Poradní sbor schvaluje podnájemníky. Ti by měli určený byt
řádně užívat. Pokud to tak bude, mohou se po dvou až pěti letech stát
nájemníky bytu. Po Ostravě je Havířov druhým městem v kraji, které bude
novou sociální službu poskytovat od března. Letos město plánuje poskytnout
cca 20 bytů na realizaci projektu, v dalších letech počítá se 16 byty. Primárně
budou pronajímány byty s menší obytnou plochou na Šumbarku, kde mají
stanoviště také pracovníci Armády spásy. Ti mohou svým podnájemníkům
pomáhat.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 28. ledna 2016

Čtvrteční vernisáž zajímavé výstavy Sopky v geologické historii Moravy
a Slezska připomněl výbušnou historii našeho kraje, snažila se odhalit tajemství Země, které
v lidech od nepaměti budilo strach a hrůzu. Autoři výstavy Tomáš Lehotský, z katedry
geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vladimíra Jašková
z Muzea a galerie v Prostějově, Antonín Přichystal z Ústavu geologických věd
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně představili v první části sopky jako
nápadný projev vnitřní energie Země, popsali příčiny jejich vzniku, jejich typy a druhy
vulkanických erupcí. Rozebrali nebezpečí, kterými sopky hrozí, přinesli také informace
o největších světových katastrofách, které připisujeme sopkám. Druhá část výstavy mapovala
výskyt sopečných hornin v různých geologických obdobích. (Příloha D/01/2 Pozvánka)
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Zajímavý model sopky na výstavě v Musaionu, vernisáž ve čtvrtek 28. ledna 2016

Neděle 31. ledna 2016

V závěru měsíce ledna policisté objasnili některé závažné případy trestné
činnosti.
Objasněna byla série 5 loupežných přepadení žen, seniorek. Vyšlo najevo, že pachateli je
teprve 17 let. Mladík spáchal čtyři přepadení vloni a jedno začátkem ledna 2016. Jedné
ze seniorek strhl z krku zlatý řetízek s medailonkem, jedné z žen ukradl dost drastickým
způsobem kabelku s penězi, platebními kartami, doklady a osobními věcmi, 77 leté ženě
ukradl nákupní tašku a zmocnil se tak jejích peněz a dokladů. I další ženy přišly o kabelky,
peníze, doklady, telefony a jiné osobní věci. Zloděj byl obviněn ze spáchání loupeže
a krádeže. Hrozí mu trest odnětí svobody až 5 let.

Strohá řeč čísel v lednu

Podíl nezaměstnaných k 31. lednu 2016 činil 12,01 %, v evidenci bylo
6 194 uchazečů o zaměstnání (2 931 žen). Dosažitelných uchazečů ve věku od 15 do 64 let,
kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa,
bylo 5 985. Počet nezaměstnaných absolventů čítal 178, z toho bylo 41 mladistvých
po základní škole. V lednu 2016 zahájilo na Úřadě práce Karviná, pracoviště Havířov,
rekvalifikační kurzy 10 nezaměstnaných (z toho 6 žen). Jedná se o kurzy
asistentka/sekretářka, vyhláška 50/1978 Sb. pro pracovníky v elektrotechnice, rozšíření
řidičského oprávnění ve skupinách C a E. Ve zvolených rekvalifikacích započali studium
2 muži (36-45 let a 46-55 let).
První měsíc roku 2016 nebyl v životě Psího útulku nijak mimořádný. Bylo přijato
37 volně pobíhajících psů (z toho bylo 5 štěňátek do 3 měsíců, ta už jsou všechna u nových
majitelů). Původním majitelům bylo vráceno 21 psů a nový domov našlo, včetně štěňat,
22 pejsků.
V lednu se v havířovské nemocnici narodilo celkem 59 dětí (26 chlapců a 33 dívek).

Napsali o nás v lednu

Havířovský deník informoval 5. ledna o záchranářích a strážnících, kteří
v současných mrazech pomáhají několika podchlazeným bezdomovcům. Objevuje se zde
informace, že na území města žije okolo 30 lidí bez domova, kteří odmítají jakoukoli sociální
službu či ubytovnu. [6]
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O tom, že se dařilo zvládat první pozdravy zimy, psal Havířovský deník ve středu
6. ledna. Vozy Technických služeb Havířov použily během noci na 15 tun posypového
materiálu. [7]
Krásná zpráva - Cena Srdcař roku byla Nadací OKD udělena již popáté. Dostává
ji ten ze zaměstnanců, který ve svém volném čase pomáhá, v naprosté většině případů
bez nároku na odměnu, v neziskových organizacích. Jozef Kovács dostal cenu podle
zdůvodnění poroty za to, že již řadu let pomáhá během mimoškolních aktivit žáků
s mentálním postižením a autismem. [8]
Informace o úspěších Radka Košťála, který je původem z Havířova, přišla
ze Sportovního klubu stolního tenisu Liberec. Má za sebou první zápas roku 2016, v roce
2015 neprohrál ani jednou (44 zápasů extraligy bez ztráty jediného bodu) a v sérii výher
pokračuje. Kluboví kolegové přezdívají hvězdě klubu Pan Neporazitelný. [9]
Řada deníků informuje o tom, že Baník Ostrava má nového majitele, Václava
Brabce, který je spolumajitelem holdingu CIDEM Hranice zaměřeného na produkci
stavebních materiálů a poskytování služeb v oblasti dopravy, kam patří ČSAD Havířov,
Karviná a Frýdek-Místek. [10]
Zajímavé informace přináší sobotní Deník.cz. Lidé na severu Moravy, zejména
v Havířově, Opavě nebo Frýdku Místku prý velmi málo nakupují v internetových obchodech,
podíl jejich nákupů odpovídá městům, které mají o desítky tisíc obyvatel méně. [11]

29

7.2 KRONIKA ÚNOR 2016
Věčnost
Oceány času
Moře nadějí
řeky zoufalství
potůčky radosti
a v každé kapce deště
jeden lidský osud [1]

Úvod

Karel Čapek nazval únor v Zahradníkově roce záprtkem mezi měsíci a počastoval ho
přívlastkem nesolidní. [2] Zatímco normálně uvažující člověk čeká na únor bílý, co pole sílí,
letos nás poctil návštěvou předčasný dubnový, rozšafný, místy téměř jarní, místy až protivný
lezavě šedý čas. Jeden neví, co si ráno obléknout.

Nejednoho z nás potrápilo zdraví. Jak je patrno ze zpráv Krajské hygienické stanice,
v některých týdnech stoupala nemocnost v kraji na 28 % a akutních respiračních onemocnění
si „užívaly“ zejména děti předškolního věku. K 19. únoru 2016 bylo nejvíce nemocných
na Ostravsku a na Karvinsku. [3] Vzhledem k tomu, že je lepší brát věci s humorem, závěr
přestupného měsíce byl veselý pro všechny, kteří za prací cestují do Ostravy. Začal fungovat
nový terminál na Hranečníku a došlo k revolučním změnám, které, jak to zatím vypadá, lidem
život spíše zkomplikovaly, než by ho ulehčily.
A tak musíme vychutnávat ty dny, kdy se zima zapomene a pustí k nám předčasné jaro plné
slunce či drobné kapky deště, po kterých Země žízní. A ukládat si ty drobné radosti, aby nás
prohřály v časech zlých…

Únor v časovém sledu
Pondělí 1. února
Zástupci Gymnázia Komenského spolu s pastorem Evangelického kostela
v Havířově-Bludovicích Vladimírem Volným navštívili dětské oddělení havířovské
nemocnice. Primářce Dagmar Barnetové předali výtěžek vánočního charitativního koncertu
ve výši 12 200 korun. Ředitel gymnázia Petr Šimek sdělil, že tento koncert byl už patnáctý
v řadě. Koncerty připravuje Sylva Mokrošová výhradně se studenty gymnázia.
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Budoucí prvňáčci zamířili 1. a 2. února 2016 k zápisům do základních škol. Zápis
do prvních tříd ve městě upravuje obecně zavázaná vyhláška vymezující školské obvody
spádových základních škol. Náměstek primátora pro sociální rozvoj Daniel Vachtarčík
vysvětlil, že rodiče mohou své dítě zapsat na jakoukoliv školu, ale nemusí být z kapacitních
důvodů přijato, zatímco ve spádové základní škole má dítě své místo zaručené.
Do 17 základních škol (jedna je s polským jazykem vyučovacím a jedna má pouze 1. stupeň)
se zapsalo 748 nových dětí (do probíhajícího roku 2015/2016 nastoupilo 719 dětí). Kapacitu
tříd se nedaří naplňovat na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Havířově-Bludovicích
(v letošním školním roce navštěvovalo školu celkem 56 dětí). Město jako zřizovatel školy
každoročně schvaluje výjimku z nejnižšího počtu dětí a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje
na vzdělávání v této škole.
Ve spolupráci s VŠB-TU v Ostravě připravila Stálá výstavní expozice Historie
psaná uhlím malou Výstavku hornických kůží. Kůže, v hornickém slangu zvaná flek, byla
původně kožený kus hornického oděvu, na který si sedal horník při práci v dole. Jako
slavnostní část oděvu byla pak kůže nošena i na tzv. hornických parádách. Při slavnostním
ceremoniálu, zvaném Skok přes kůži, dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví
nebo hutnictví na báňské akademii. Každý Skok přes kůži má svoji kůži ozdobenou
obrázkem nebo ornamenty s datem konání a pořadím skoku. Zhruba tři desítky takových kůží
ze sbírky Pavla Prokopa si návštěvníci mohli prohlédnout od 1. února 2016
do 15. dubna 2016.

Výstavka hornických kůží ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím

Středa 3. února 2016

Ve středu 3. února 2016 otevřelo Církevní středisko volného časuDona Boska
novou mobilní klubovnu u svého klubu Maják v Havířově-Šumbarku. Slavnostního
přestřižení pásky se ujali primátor města Havířova Daniel Pawlas a ředitel střediska Don
Bosko Jindřich Honěk. Klub Maják je v provozu od roku 2010 v lokalitě, kde nemají mladí
mnoho místa pro smysluplné naplnění volného času. Děti tu zpívají, tančí, hrají na hudební
nástroje. Denně jich navštíví klubovnu 50 až 60, dvě místnosti tedy dávno nestačí. Mobilní
klubovnu, maringotku budou využívat jako prostor pro tvořivé dílničky.

Čtvrtek 4. února 2016

Ve čtvrtek 4. února 2016 byli v restauraci Radnice oceněni strážníci Městské
policie Havířov. Primátor města Havířova Daniel Pawlas ocenil jejich náročnou práci.
Poděkoval jim za odvahu, se kterou chrání bezpečí a svobodu občanů. Ředitel Městské policie
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Bohuslav Muras zhodnotil práci strážníků v uplynulém roce a hovořil o tom, že rok 2015
nevybočoval, co se týče počtu řešených přestupků (22-23 tisíc). Snížil se počet osob
zadržených v pátrání. [4] Ocenění získali tito strážníci:
Petr Knapík, Michal Šimon, Elena Danečková, Libor Pěgřimek, Petr Bězděk,
Stanislav Baran, Lumír Braš, Marcel Funiok, Tomáš Salamon, Roman Šteflíček,
Karel Tichý, Ivo Mrázek, Petr Walaszek, Eduard Uherčík, Miloš Majtner, Václav Antošík,
Dušan Glezga, Jaromír Šlachta a Jozef Danihel, Bc. Vratislav Lepič, Martin Pastrňák,
Michal Novák, Radim Kaspar, Petr Knapík, Dalibor Haramia, Vladimír Ševěček,
Vítězslav Hlaváč, Jiří Kozubík.
Ve čtvrtek 4. února 2016 zahájil včelařský spolek Ambrožíci výstavu fotografií
v Galerii Maryčka v KDPB. Spolek působí na ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích,
propaguje včelařství a včelí produkty. V roce 2014 byli Ambrožíci za tuto činnost oceněni
ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (získali Putovní pohár za 1. místo v celostátní
soutěži včelařských kroužků). Pořádají celou řadu akcí, které se každý rok opakují a již jsou
považovány za tradice. Jsou to zejména Exkurze do včelího království, Den otevřených dveří
včelařského vozu s medobraním, Medový den v Kotulově dřevěnce.

Pátek 5. února 2016

Jindřich Štreit zahájil svoji výstavu v Galerii Krystal. Výstava s názvem Hledat
domov měla retrospektivní charakter (90. léta minulého století), zachycovala život v jeho
nejčistší podobě, drsnost vesnického života zjemnil zvláštní klid, pohlazení lásky ukryté
hluboko v srdci, lidství. Nescházel hluboký sociální náhled a cítění autora. Krásné, sdílné,
výmluvné.
Film o Jindřichu Štreitovi Mezi světlem a tmou se v galerii promítal v pátek 26. února 2016.

Jindřich Štreit vystavil své fotografie v Galerii Krystal.

Sobota 6. února 2016

Hokejový svátek si vychutnal zcela vyprodaný stadion (5 328 platících diváků,
rekord za posledních 5 let). Českou hymnu zazpívaly děti ze sboru Rozmarýnek
ZŠ Žákovská. Slavnostní buly v zápase AZ Havířov x HC Slavia Praha vhodil primátor města
Havířova Daniel Pawlas, spolu s ním sledovali zápas i další představitelé města
a poslankyně Parlamentu České republiky Milada Halíková.
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V krásném hokejovém divadle nakonec vyhrál Havířov 3:0. Puk do brány poslali
v jednotlivých třetinách Hudeček (1 a 3) a Kanko (2). Přestávky zpestřily finalistky MISS
Reneta a hokejový potěr AZ Havířov. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

AZ Havířov odehrál v sobotu 6. února 2016 s pražskou Slavií krásný zápas.
Rozsáhlá lavina v rakouském Wattenbergu zasypala v sobotu 6. února 2016
sedmnáct českých sportovců. Mezi pěti, kteří sněhovou hrůzu nepřežili, byl bohužel také
36 letý majitel obchodu Honky Tonk z Havířova Filip Paseka.

Neděle 7. února 2016

V obřadní síni na Zámku byly přivítány do života další havířovské děti. Uskutečnily
se tři obřady a celkem bylo přivítáno 12 dětí:
Adam Szamaránszký, Teodor Tlolka, Karolína Wlosoková, Štěpán Jochman;
Jan Hollý, Dorota Siwková, Matěj Salawa, Václav Srkal;
Sofia Babišová, Petr Kraina, Tomáš Motloch, Karolína Smeliková.

Středa 10. února 2016

Radní města Havířova jednali na 32. schůzi.
- Doporučili zastupitelům schválit podkladový dokument k podání žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2016 Plán
prevence kriminality města Havířova na rok 2016. Doporučili zároveň podání
žádosti o dotace a přijetí dotací na realizací 3 dílčích projektů v rámci
programu prevence kriminality v roce 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra
(jedná se o projekty Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi;
Asistent prevence kriminality; Informační brožura Průvodce bezpečným
městem), včetně finanční spoluúčasti statutárního města Havířov na jednotlivé
projekty. Rada uložila ekonomickému odboru zapracovat schválený podíl
do návrhu úprav rozpočtu na rok 2016 z Fondu bezpečnosti pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově, za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým
výborem prevence kriminality.
- Radní souhlasili s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Havířov. Jednalo se o dary pro základní školy K. Světlé
(finanční dar od společnosti Technické služby Havířov na zakoupení skříněk
do tříd pro žáky I. stupně), Gorkého (finanční dar od společnosti VINAMET
CZ na úhradu stravného pro 11 žáků školy na období leden až červen 2016
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ze sociálně znevýhodněných rodin v rámci projektu Sociální rozvoj
stravovacích služeb školy); mateřské školy Balzacova (finanční dar
od společnosti Technické služby Havířov k pořízení 3 ks didaktických sad
k pokusům objevování, zkoumání Tajemství přírody) a Puškinova (finanční dar
od společnosti Havířovská teplárenská společnost na tělovýchovné pomůcky
z katalogu firmy Educaplay – balvany, kameny, sada kuželů, tyčí a kruhů,
rovnováha na kartách).
- Radní schválili zahraniční pracovní cestu primátora Bc. Daniela Pawlase, jeho
náměstka Bc. Ivana Bureše a Ing. Viery Horváthové, ředitelky ZŠ 1. máje,
do Bratislavy dne 18. února 2016 za účelem navázání spolupráce
s Bratislavským samosprávným krajem v oblasti sociální, kulturní
a společenské.
Další usnesení jednání Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Pátek 12. února 2016

V pátek 12. února 2016 se ocitl Společenský dům ve víru tance. Konal se
Reprezentační ples statutárního města Havířov. Zahrál Taneční orchestr Joker Band,
k vidění byla taneční show mistrovských tanečních párů. Na plese vystoupili také Petr Janda
a skupina Olympic.

Neděle 14. února 2016

Členky Datyňského amatérského divadla při Českém svazu žen v Havířově uspořádaly
již tradiční Masopustní průvod se sběrem nevhodných potravin v době půstu v chalupách.
(Další footografie ve fotopříloze č. 3)

Členky Datyňského amatérského divadla udržují lidové tradice.
Oddíl TJ Slavia Havířov reprezentovala v neděli 14. února 2016 na Mistrovství
republiky juniorů, dorostu a žáků ve sportovní chůzi žákyně Edita Pipreková. Skončila
na 17. místě v čase 20:29:13, 4 vteřiny za svým osobním rekordem.
Na halovém Mistrovství České republiky v Praze v sedmiboji mužů získal David
Hájek 3. místo. Postavil se na stupně vítězů díky získaným 5 033 bodům vedle svých vzorů
Marka Lukáše (2. místo) a Adama Sebastiena Halceleta (1. místo), kteří bojovali o účast
na mistrovství světa. David začal s atletikou v deseti letech v TJ Start Havířov
a ve sportovních třídách ZŠ Marie Kudeříkové. Brzy se projevila jeho všestrannost a trenér
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Tomáš Kopecký ho začal připravovat jako vícebojaře. Ke svému trenérovi se bývalý nejlepší
sportovec Havířova vrátil v roce 2015, po řadě zranění dohnal tréninkové manko a směřoval
k úspěchu mezi dospělými desetibojaři.

Úterý 16. února 2016

Za účasti představitelů města byla slavnostně otevřena staronová pobočka
Městské knihovny Havířov v nových prostorách na Hornosušské ulici (v areálu
Stavebního bytového družstva Havířov). Do knihovny zamířili primátor města Havířova
Daniel Pawlas se všemi svými náměstky, vedoucí Odboru školství a kultury Martina
Dresslerová, podívat se přišla také ředitelka SBD Havířov Simona Kozlová Martiňáková.
Knihovnu plnou pohádek, říkanek a písniček předvedly ve svém milém vystoupení děti
z MŠ U Topolů. Městská knihovna Havířov získala ve své staronové pobočce krásné místo
k setkávání, studiu i odpočinku. Stěhování pobočky propuklo v úterý 12. ledna 2016 z důvodu
nevyhovujících prostor. Pro veřejnost byla knihovna oteřena již v pondělí 25. ledna 2016.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Ředitelka Městské knihovny Havířov Dagmar Čuntová a primátor města Havířova Daniel
Pawlas přestřihli pásku ve staronové pobočce v Prostřední Suché.
V úterý 16. února 2016 se uskutečnily v Ostravě zahajovací závody Halového mítinku
Ostrava 2016. Atleti z oddílu Slavia Havířov podali nejlepší výkony v sezóně. Matěj Linhart
se ve sprintu na 60 m probojoval do finále a skončil na 8. místě. Na Mistrovství republiky
odjeli do Prahy juniorští a dorostenečtí závodníci atletického oddílu Slavia Havířov.
Václav Waloszek skončil v běhu na 3000 m dorostenců na 17. místě. Junior Daniel Přeček
překonal ve skoku o tyči svůj osobní rekord a výkonem 3,95 m obsadil 9. místo. Zlatou
medaili a titul Mistra republiky v juniorském běhu na 1 500 m přivezl do Havířova Lukáš
Ožana.

Sobota 20. února 2016

K tragické události došlo v sobotu 20. února 2016 po poledni v HavířověProstřední Suché v ulici U Skleníku. Následkem exploze kotle ve sklepení domu zemřela
37 letá žena, další žena ve věku 62 let byla těžce popálena. Rodinným příslušníkům poskytli
psychologickou pomoc interventi všech složek integrovaného záchranného systému.
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Neděle 21. února 2016

V neděli 21. února 2016 byly v obřadní síni na Zámku Havířov přivítány do života
další děti.. Celkem bylo do pamětních listů zapsáno 14 nových občánků:
Emma Kantorová, Jan Kubala, Štěpán Smékal;
Aleš Janda, Eliška Stankušová, Lucie Štrauchová, Laura Mohlerová, Laura Böhmová;
Magdaléna Pač, Matyáš Petruška, Marek Repčík, Nikolas Jašek;
Kevin Pavlíček (první občánek Havířova roku 2016), Thea Pavlíčková.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Zastupitelka Soňa Dosedělová a děti ze ZŠ M. Kudeříkové na vítání občánků v neděli
21. února 2016

Pondělí 22. února 2016

Pondělí 22. února 2016 přineslo 2. letošní jednání zastupitelů města v KD Radost.
Dorazilo hodně hostů (hasiči, zástupci Městské policie Havířov, Policie České republiky
a hlavně zástupci sportovních klubů, kteří žádali o dotace z městského rozpočtu).
V interpelacích vystoupili představitelé opozice, nastolili témata Městské realitní agentury,
rozdělení dotací. Zástupci bezpečnostních složek ujistili přítomné, že je u nás rok od roku
bezpečněji. Lesopark Stromovka se dočká revitalizace. Zazněla i jména učitelů a žáků, kteří
budou oceněni. Změnila se jména v dozorčích radách. Kromě jiného, které je k nalezení
na http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_10.zmh.pdf
- zastupitelé rozhodli o rozdělení dotací. V prosinci 2015 byl schválen celkový
finanční objem na dotace a dary z rozpočtu města Havířova v roce 2016
pro mimosportovní a sportovní sféru ve výši 37 miliónů korun. Více
než 7 miliónů korun (7 136 000) přijde na mimosportovní sféru
(1 754 000 pro činnost registrovaných sociálních služeb, 398 000 korun
pro projekty na podporu aktivit v sociální oblasti, 1 855 000 pro kulturní
oblast, 2 722 000 pro školy, 80 000 pro oblast partnerských vztahů,
217 000 pro oblast prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti
v silničním provozu, 50 000 korun pro zdravotnictví a 60 000 korun pro oblast
životního prostředí). Sportovní sféra získala 22 019 200 korun. 4 000 000 činí
příspěvek kraji pro registrované služby. Zbývající částka 3 844 800 korun je
rezervou. Magistrát zaevidoval 145 žádostí o dotace v mimosportovní
a 79 žádostí ve sportovní sféře. Celkem žádaly havířovské subjekty
o 46 500 000 korun.
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- Zastupitelé města schválili udělení ocenění pedagogickým pracovníkům,
žákům, studentům a školním kolektivům. Slavnostní ocenění proběhne
u příležitosti Dne učitelů 31. března 2016 ve Společenském domě Reneta.

Středa 24. února 2016

Novou EKOUČEBNU otevřeli v ZŠ Frýdecká jako součást Ekocentra zaměřeného
na ochranu přírody. Děti, které navštěvují kroužek Mladých ochránců přírody (předsedou
ZO Českého svazu ochránců přírody při ZŠ Frýdecká je pan Ľubomír Kminiak), tak získaly
novou klubovnu. Mladší děti získávají vztah k přírodě, chodí krmit a pozorovat zvěř. Město
přispívá mladým ochráncům přírody dlouhodobě, v letošním roce činil příspěvek na novou
ekoučebnu cca 25 tisíc korun. Další peníze získali ochránci přírody z brigád v přírodě – úklid
meandrů Lučiny, odchyt holubů v Havířově. V EKOCENTRU rádi přivítají na přednáškách
i děti a mládež z jiných škol a školek, nabízejí speciální program pro handicapované děti.

Nová ekoučebna ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká byla otevřena ve středu 24. února 2016
Havířovský Jazz Club hostil ve středu 24. února 2016 Filmový festival Expediční
kamera (od února až do dubna mohli filmy určené milovníkům cestování, extrémně
nebezpečných sportů a divoké přírody zhlédnout ve 221 městech České a Slovenské
republiky). Promítaly se filmy: Himalaya, Suri (přírodní národy), 82 vrcholů (alpinismus
na hranici lidských možností), Karun (expedice do Iránu), Mizející delta (řeka Colorada),
I-View (záchrana), Sníh na Nilu (expedice), Srdce Kalahari (divoká příroda), Travailen (běh).
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Čtvrtek 25. února 2016

Do ulic města Havířova vyjel nový elitní autobus, první vůz IVECO Urbanway
CNG zakoupený společností ČSAD Havířov v nadstandardní výbavě (lze si v něm
například nabít přes USB své telefony či tablet). Ve vybraných hodinách v něm cestovali
cestující na linkách 403, 404, 405, 413, 415 a 416

Interiér nového autobusu

Sobota 27. února 2016

Nejeden kluk a dnes i nejedno děvče touží stát se platným členem hasičského sboru.
Že to mnozí myslí vážně a že by se to mnohým mohlo povést, dokázali v sobotu
27. února 2016 v Městské sportovní hale. Rozhořel se tu už 27. ročník Havířovské halové
pohárové soutěže mladých hasičů. Zároveň se jednalo o 25. ročník neoficiálního mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Záštitu nad akcí převzal primátor města Havířova Daniel
Pawlas.
Na dětech všech věkových kategorií (z Rožmitálu dorazil i tříletý hasič) bylo vidět nadšení
a zapálení pro věc. Na start tří disciplín (štafeta dvojic, štafeta uzlování, 4 x 40) se postavilo
37 družstev starších žáků a 31 družstev mladších žáků. Nejlepší výkony v kategorii starší žáci
podala družstva z Hutiska Solance, Tísku a Bludova (Havířov skončil na 7. místě).
V kategorii mladší žáci se nejlépe umístila družstva Bludova, Lukavic a ZŠ Suňava.
Havířovští skončili na 17. příčce. Celému týmu pořadatelů z řad havířovských dobrovolných
hasičů patří veliké díky za tuto krásnou akci, kde zapálení vůbec není na škodu a požár
znamená jen a jen dobrý výsledek. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Mladí hasičí z MŠ Radniční v Havířově s primátorem města Danielem Pawlasem
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Halové mistrovstí České republiky začalo v sobotu 27. února 2016 v Ostravě. Zúčastnila
se ho česká atletická špička a také atleti a atletky klubu TJ Slavia Havířov. Matěj Linhart
skončil ve svém rozběhu na 60 m na 5. místě v osobním rekordu 7,16 sec. Velikou radost
udělala svým výkonem koulařka Petra Klementová. Pokořila svůj osobní a oddílový rekord,
hodila 15,63 m a získala stříbrnou medaili. V neděli 28. února 2016 získal Lukáš Ožana
v běhu na 1 500 m 9. místo v čase 4:04,74 min.

Neděle 28. února 2016

Neděle 28. února 2016 se stala průlomovým dnem v hromadné dopravě
z Havířova do Ostravy a zpět. Začal fungovat úplně nový systém s terminálem Hranečník
a rozšířením ODIS karet v oblasti Havířovska. Došlo ke změnám jízdních řádů, ubylo spojů
z Havířova na konečnou stanici ÚAN v centru města. Systém se zatím, bohužel, nejeví
přívětivě, ani časově ani finančně (zejména pro ty, kteří se v tarifech systému ODIS
nevyznají). Členové Spolku za lepší veřejnou dopravu se snažili v neděli 28. února 2016
vysvětlovat nový způsob dopravy do Ostravy občanům. Lidé se ptali, jak cestovat
mimo centrum Ostravy (na Dubinu, Jih, do Vítkovic). Trápí je neznalost nesrozumitelných
tarifů, neznají všechny možnosti placení kartou ODIS, nelíbí se jim přestupování, které
dopravu komplikuje.
V Havířově došlo v této souvislosti k zavedení nové linky (440) ze Šumbarského sídliště
na Hranečník. Na ÚAN zajíždějí pouze některé autobusy, na Gagarinovo náměstí nejede
žádný autobus. Většina spojů končí na Hranečníku, kde je zapotřebí přestoupit na tramvaj.

Strohá řeč čísel v únoru

Podíl nezaměstnaných dosáhl v únoru 11,83 procent. Úřad práce hlásil celkem
6 122 uchazečů o zaměstnání (z toho 2 916 žen). Těch, kteří by mohli okamžitě nastoupit
do zaměstnání, bylo 5 896 (z toho 2 791 žen). Bez práce bylo 40 mladých lidí po absolvování
základní školy a 178 absolventů středních a vysokých škol. Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo 960 uchazečů.
V Nemocnici s poliklinikou Havířov se starají nejen o bezpečí svých pacientů
ale také o bezpečí svých zaměstnanců. Že to není od věci, svědčí malá statistika, kterou
poskytla tisková mluvčí Nemocnice s poliklinikou v Havířově paní Radmila Fleischerová.
Pracovníci ostrahy začali v nemocnici pracovat 1. září 2015. Celkem mají na odděleních
18 tlačítek pro vyslání signálu v nouzi (Ambulance ORL 3 ks, pracoviště RDG 4 ks, centrální
příjem 3 ks, chirurgický příjem 3 ks, na lůžkové stanici psychiatrie 3 ks a na psychiatrické
ambulanci 2 ks). Od září loňského roku musela ostraha zasahovat 243x (v lednu 2016 to bylo
46 zásahů – nejvíce za sledované období a k 18. únoru 29 zásahů). Vzhledem k této
skutečnosti zamýšleli v nemocnici pořídit další náramky na lůžková oddělení. Jedná
se o finančně náročnou investici, proto zažádala nemocnice o finanční podporu svého
zřizovatele Moravskoslezský kraj.
V Nemocnici s poliklinikou Havířov se v únoru narodilo 49 dětí – 23 chlapců
a 26 dívek (32 dětí bylo z Havířova – 17 chlapců, 15 dívek). Hospitalizováno bylo
1 307 pacientů (z Havířova 836). Na ambulancích bylo ošetřeno 24 375 pacientů (z Havířova
18 351).
V průběhu prvních dvou měsíců roku 2016 se stalo v Havířově 21 dopravních
nehod.
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Napsali o nás v únoru

Přechody na Studentské (křižovatka s Mládežnickou) a v Okrajové ulici jsou
nasvícené novými bezpečnostními světly. O náklady ve výši 460 tisíc korun se podělily
Město Havířov a Nadace ČEZ. [5]
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7.3 KRONIKA BŘEZEN 2016
Nevěřte všemu,
co se vám k věření předkládá:
Zkoumejte vše
a přesvědčujte se o všem sami!
Jan Amos Komenský

Úvod

Březen je krásný měsíc, plný nadějí a tušení nového životního cyklu. Zima se snaží
udržet zuby nehty, ale jaro už mívá tu správnou sílu k výhře. Bylo tomu tak i letos, v závěru
měsíce jsme si užili hezkého jarního počasí. Letošní brzké velikonoční pondělí bylo rozzářené
sluncem.

V chaosu dnešního komplikovaného světa jsme zaznamenali celou řádku pozitivních
událostí. Velikou radost v podobě zlaté medaile a titulu mistra světě nám zaslal z atletického
halového mistrovství za velkou louží havířovský rodák Pavel Maslák. Březen byl také
pro Havířovany oslavou narozenin. Zdeněk Svěrák slavil své 80. narozeniny vskutku s celým
národem (Havířov byl jedním z měst, kde měli diváci možnost zhlédnout v obnovené
premiéře film Obecná škola). Je to snad i hříčka osudu, že Svěrákovy narozeniny připadly
zrovna na 28. březen, podobně jako narozeniny Jana Amose Komenského, učitele národů?
Kdo ví? Každopádně jsme si s panem Svěrákem užili hezké chvíle a Jan Amos Komenský
nám zřejmě v úvodním citátu dává recept, jak přežít nastálý chaos a krizi. Prostě nepanikařit,
ověřovat a teprve potom soudit. A jednat s chladnou hlavou. Každopádně je dobré mít výrok
Komenského na paměti. Doufejme, že přicházející jaro vylepší situaci všech, kteří se ocitli
v nepříjemné životní situaci. A slunce bude svítit pro nás pro všechny.
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Březen v časovém sledu
Středa 2. března 2016

Radní města Havířova na 34. schůzi:
- jmenovali školské rady základních škol,
- do funkce ředitele ZŠ Žákovská jmenovali Dana Stankuše,
- vyslovili souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant z Nadace OKD
v nadačním programu Pro region,
- stanovili termín odborné mezinárodní konference Zelená města – města
budoucnosti na 4. říjen 2016,
- schválili poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů
v Prostřední Suché (22 500 Kč na léčení včelstev a rozvoj včelařství).
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 3. března 2016

Na webových stránkách Domova pro seniory GrandPark byla spuštěna Poradna
pro rodiny a blízké pečující o seniory se sníženou soběstačností. Jedná se o situace, které
mohou nastat pozvolna v případě Alzheimerovy choroby, velmi rychle při cévních
mozkových příhodách, onkologických onemocněních a stavech po úrazu. Rodiny, které tuto
situaci musí řešit, jsou zejména v prvním období bezradné a nevědí, na koho se obrátit.
Na webovou poradnu se může obrátit kdokoliv. Poradnu vede Renáta Prokešová, výkonná
ředitelka společnosti GrandPark, která má bohaté zkušenosti s prací v sociálních službách
pro seniory, se speciálními terapiemi. Věnuje se hlavně tréninku paměti a reminiscenční
terapii. [1]

Pátek 4. března 2016

Městská knihovna Havířov obdržela Certifikát Znám svoje ROI. V rámci projektu
Spočítáme Vám ROI, který byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze
a za podpory Ministerstva kultury ČR, vyhodnotili ekonomické údaje havířovské knihovny
za rok 2014 na Fakultě ekonomicko-právní Univerzity Pardubice. Ověřená hodnota
ekonomické efektivnosti (return of investment – návranost investic) činí 6,1. To znamená, že
za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytla knihovna
službu veřejnosti v hodnotě 6,1 korun.

Neděle 6. března 2016

Vrcholilo Mistrovství ČR družstev mládeže ve stolním tenisu v Ostravě,
dorostenci a dorostenky SKST Baník Havířov dosáhli skvělých výsledků. V dramatickém
finálovém utkání porazili havířovští dorostenci domácí TJ OSTRAVA KST 3 : 2 a získali
mistrovský titul, děvčata přivezla stříbrnou medaili.
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Pondělí 7. března 2016

Vernisáží byla zahájena výstava fotografií a ragbyových artefaktů při příležitosti
50. výročí založení ragbyového klubu ve městě. Prezident Ragby klubu Havířov
Roman Čmiel připomenul historii klubu, který v lednu 1966 založili bývalí hráči Lokomotivy
Ostrava Karel Gaman, dnes viceprezident klubu a sekretář, a Eduard Vaníček.

Vernisáž výstavy k 50. výročí založení ragbyového klubu ve městě v pondělí 7. března 2016
v Galerii Centrum

Středa 9. března 2016

Primátor města Havířova Daniel Pawlas přijal čínskou delegaci z města Nanjing.
Čínští hosté zhlédli film o Havířovu, spolu s primátorem a jeho náměstky zamířili do Domova
seniorů Havířov, střediska Helios a následně do Denního stacionáře Domovinka Sociálních
služeb města Havířova na Moskevské ulici. Náš způsob péče o seniory hosty velmi zaujal
a chtěli by poznatky z návštěvy praktikovat ve své zemi.

Ve středu 9. března 2016 se konala v Kulturním domě Radost krajská konference
Sdílená péče o seniory v Moravskoslezském kraji. Pořádala ji Česká asociace pečovatelské
služby pod záštitou primátora města Havířova Daniela Pawlase. Asociace ocenila primátora
města Čestným uznáním za podporu a přínos v oboru sociálních služeb. Informace o činnosti
ČAPS a o připravovaných projektech přednesl Jindřich Kadlec, předseda ČAPS. Zazněly
příspěvky na téma velké novely Zákona o sociálních službách a dalších aktualitách z pohledu
Ministerstva práce a sociálních věci. Závěr konference patřil Milanu Černému, řediteli
Sociálních služeb města Havířova, a prohlídce zařízení Sociálních služeb města Havířova
spojené s ukázkou dobré praxe.

Čtvrtek 10. března 2016

Radní města Havířova na 35. schůzi
- nevyhověli námitkám stěžovatele SVIETELSKY, stavební závod s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby Morava proti zadávacím podmínkám veřejné
zakázky Oprava mostu na Hlinikách.
Usnesení Rady města Havířova dostupné na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf
Ve čtvrtek 10. března 2016 se odehrávala očekávaná předpremiéra filmu Dana
Přibáně Trabantem do posledního dechu. O soutěž o lístky na představení byl veliký
zájem, na obě promítání přišlo hodně lidí. Nechtěli si nechat ujít setkání s členy dobrodružné
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výpravy v trabantech, polském maluchovi a na motorkách napříč Austrálií do Bangkoku.
Nechyběla ani havířovská rodačka, cestovatelka Dominika Gawliczková, která přivezla i svoji
knihu z dřívějších výprav na motorce.

Předpremiéra filmu Trabantem do posledního dechu, členové výpravy na jevišti v kině
Centrum ve čtvrtek 10. března 2016
V Domově pro seniory Havířov, středisku Helios se ve čtvrtek 10. března 2016
soutěžilo o titul Missis senior 2016. Pro letošní sedmý ročník vyhlásili organizátoři
inspirováni 700. výročím narození Karla IV. téma Noc na Karlštejně. V odborné porotě
zasedli společně s ředitelem domova Helios Milanem Dlábkem také primátor města Daniel
Pawlas, náměstek pro sociální rozvoj Daniel Vachtarčík a také zaměstnanci Stanislav Raszka
a pan Jaroslav Pláňava. O titul Missis letos bojovalo šest soutěžících z Domova Březina
Petřvald, Centra sociálních služeb Český Těšín, Senior domu Pohoda Český Těšín
a z havířovských středisek domovů seniorů Helios a Luna. Soutěžily ve vědomostní soutěži
spojené s tématem a také se předvedly v módní přehlídce v duchu muzikálu Noc
na Karlštejně. Hosté a diváci volili během soutěže Missis Sympatie. Pro rok 2016 je nejvíce
okouzlila Olga Komarová z Domova seniorů Havířov, střediska Helios. Missis senior
pro rok 2016 byla vyhlášena paní Dagmar Sládková z Domova Březiny v Petřvaldě, první
vicemissis se stala Anna Buříková z Domova seniorů Havířov, středisko Helios, titul druhé
vicemissis náleží Marii Benešové z Domova seniorů Havířov, středisko Luna. Díky štědrým
sponzorům mohli organizátoři odměnit všechny soutěžící. K výborné náladě přispěly koláče
a krásný dort pro Missis Sympatie. Hudbu obstaralo hudební duo Disko Rej Jiřího Mazánka.
[2]
Ve čtvrtek 10. března 2016 vyšetřili v Nefrologické ambulanci Nemocnice
s poliklinikou v Havířově v rámci Světového dne ledvin 95 pacientů všech věkových
kategorií. Vyšetření byla standardní – hladina krevního cukru, moč pomocí indikátorových
proužků, měřil se krevní tlak, hmotnost a výška (s výpočtem BMI), následovala konzultace
s lékařkami. Bylo pozitivní, že lékařky nezachytily žádný případ k dalšímu nutnému
sledování v nefrologické ambulanci. Pacienti by si představovali, že příště by měl být součástí
vyšetření také ultrazvuk ledvin.
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Neděle 13. března 2016

Na Zámku přivítala členka havířovského zastupitelstva Alena Olšoková nové
občánky města a pogratulovala rodičům k jejich narození. Hezký kulturní program předvedly
děti ze ZŠ Na Nábřeží. Do pamětní knihy byli zapsáni:
Vendula Mazurová, Bruno Botur, Filip Gembicki, Aneta Urbanová,
Nela Melníková, Matyáš Soukup, Jakub Horák, Tomáš Saksa, Jan Benkovič,
Michal Siuda, Vojtěch Skopalík, Isabela Římanová, Kristýna Černá,
Viktorie Kušová, Matyáš Chovanec, Lion Dolejš, Kristián Kyselý,
Kristýna Kavanová, Sofie Kocurová, Marek Labuda, Martin Labuda.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Vítání občánků na Zámku Havířov v neděli 13. března 2016
V neděli 13. března 2016 zahájili v Galerii Krystal Mezinárodní workshop studentů
malby ze zemí Visegrádské čtyřky. Jan Szturc ze Spolku historie města Havířova je přivítal
a představil jim historii budování města v prezentaci plné zajímavých historických fotografií
města. Snažení mladých umělců namalovat Havířov ze svého pohledu vyvrcholilo v sobotu
19. března 2016 zahájením výstavy Nečekaný výlet do Havířova v KD Radost.
(Fotografie z vernisáže ve fotopříloze č. 3)

Mezinárodní workshop byl zahájen v Galerii Krystal v neděli 13. března 2016 prezentací
o historii budování města Havířova
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Pondělí 14. března 2016

Klub přátel hornického muzea se sešel na besedě „Jak se dostat do domova
důchodců“. Pozvání přijal ředitel Domova seniorů Havířov Milan Dlábek. Informoval
o možnostech umístění ve dvou střediscích Domova seniorů Havířov: Helios (Seifertova
ulice) a Luna (ulice Lidická). Přiblížil nutné kroky, které je třeba provést, aby mohli senioři
v těchto domovech žít. Besedy se zúčastnilo 75 členů klubu.

Úterý 15. března 2016

Musaion, pobočka Muzea Těšínska, patří k místům, kde se ctí lidové zvyky. Tradice
svátků velikonočních patří k nejkrásnějším. V letošním roce tu uspořádali už 11. ročník
soutěže Velikonoční kraslice. Své výrobky přineslo 19 soutěžících.

Kraslice vystavené v Musaionu
Velikonoce v Musaionu zahájily v úterý 15. března 2016 řemeslné dílny.
Štěpánka Jarošíková předvedla zdobení perníčků, s Josefem Svatoněm si mohly děti uplést
karabáč,
práce
s vizovickým
těstem
byla
doménou
Drahomíry
Šenkové
a Blanka Kirschnerová paličkovala. Pro inspiraci si přišlo 132 dětí a 26 dospělých. Ve středu
16. března 2016 patřily prostory malérečkám. Velcí i malí (73 dětí a 24 dospělých) si mohli
vyzkoušet různé techniky zdobení velikonočních vajíček. Pomáhaly jim v tom malérečky
Štěpánka Jarošíková, Božena Bohušová, Anna Kováčová, Miloslava Lasáková
a Drahoslava Otisková. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Pátek 18. března 2016

Havířov se poprvé prezentoval na Veletrhu cestovního ruchu a lázeňství
GLOBalnie 2016 v Katovicích. Již 22. ročník veletrhu začal v pátek 18. března, trval
do neděle 20. března 2016. Havířov se prezentoval společně s Mikroregionem Těrlické
a Žermanické přehrady, seznámil návštěvníky expozice s rekreačním zázemím, které městu
obě přehrady nabízejí. Veletrh lákal návštěvníky na tradiční mezinárodní motocyklové závody
Havířovský Zlatý kahanec, které v Polsku velmi dobře znají. [3]
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Náměstí Republiky patřilo o víkendu 18. až 20. března Velikonočnímu městečku.
Nechyběly zábavné atrakce pro děti, k nejmilejším patřily ovečky, kačenky a hlavně oslík,
který děti vozil po náměstí. V pátek 18. března hrála cimbálovka Fojt, zpívaly havířovský
sbor Canticorum a ostravská skupina Úspěch. Sobotu zahájila svižná cimbálová muzika Friš,
zahrál Tomáš Kočko s orchestrem a nezapomenutelná ostravská kapela Děda Mládek illegal
band. V neděli zahrála cimbálovka Jagár, program ukončily kapely Pozdní sběr a Buty.
Velikonoční náladu doprovodilo v sobotu přívětivé jarní počasí.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Děti ve Velikonočním městečku obdivovaly zvířátka.

Sobota 19. března 2016

Asterix, středisko volného času, patřilo v sobotu 19. března 2016 okresnímu kolu
Přehlídky dětské recitace, recitačních kolektivů a divadelních souborů 2016. Stalo se tak
týden poté, co z Asterixu vyšli vítězové a vítězky kola městského. Soutěž vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěžily čtyři věkové
kategorie. (Další fotografie je ve fotopříloze č. 3)

Okresní kolo Přehlídky dětské recitace v Asterixu, sobota 19. března 2016
V Městské sportovní hale se uskutečnil už 15. havířovský turnaj v integrované
boccie (upravená forma hry boccia, které se mohou zúčastnit i blízcí
a kamarádi, nehraje se vrcholově). V sobotu 19. března 2016 si přišlo zahrát 24 týmů,
ve kterých byli minimálně 3 a maximálně 6 hráčů. Hrálo se o Putovní pohár primátora města
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Havířova a další hodnotné ceny. Vítězství patří týmu Extra Boulos, 2. místo získal tým
Přešlap a třetí skončili The Gunners. Pořadatelé z Handicap sport clubu připravili také
zajímavý doprovodný program. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Turnaj v integrované boccie v sobotu 19. března 2016 za přítomnosti hejtmana
Moravskoslezského kraje a primátora města Havířova

Neděle 20. března 2016

Ráno mohli havířovští slavit triumf, Pavlu Maslákovi, havířovskému rodákovi, se
podařilo obhájit titul mistra světa ze Sopot. Na 16. halovém šampionátu v Portlandu získal
zlatou medaili ve své elitní disciplíně „čtvrtce“ (400 m) v čase 45:44 sec.

Pondělí 21. března 2016

Magistrát města Havířova, pracoviště registru vozidel, zavedl možnost
bezhotovostních plateb v rámci zlepšování služeb obyvatelům města. Bezkontaktní platba
je akceptována při placení správních poplatků spojených s registrací vozidel, registračními
značkami, se zánikem vozidel apod. Na magistrátě hodlají tuto službu v budoucnu rozšířit. [8]

Středa 23. března 2016

Radní města zasedali na 36. schůzi.
- Zabývali se dopisem, ve kterém poslanec za SPD Radim Fiala varuje primátora
města před přílivem migrantů (jedná se údajně o odpověď premiéra Sobotky
na interpelace). Radní pověřili primátora města, aby informoval předsedu
vlády a ministra vnitra o zamítavém stanovisku k možnosti umístění imigrantů
na území našeho města bez předchozího projednání s orgány města. Zároveň
pověřili primátora, aby požádal premiéra a ministra vnitra o písemnou
odpověď, jaké jsou záměry využití azylového střediska v Havířově, případně
jiných objektů v Havířově k umísťování imigrantů.
- Radní schválili zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky květin pro letní a podzimní výsadbu na rok 2016.
- Rada schválila podání Źádosti o podporu v rámci Výzvy č. 33 Operačního
programu Zaměstnanost v prioritní ose Efektivní veřejná správa.
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- Schváleno bylo zvýšení kapacity žáků na základní a mateřské škole
v Havířově-Životicích Zelená v mimořádném termínu 1. září 2016
a na ZŠ F. Hrubína v řádném termínu od 1. září 2017. Schváleno bylo zvýšení
kapacity školní družiny na této škole s platností od 1. září 2016.
Další usnesení Rady města Havířova jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 31. března 2016

Ocenění nelehké práce učitelů je v Havířově hezkou tradicí (od roku 2004
do roku 2015 bylo oceněno 140 pedagogů). Letos se tak stalo 31. března u příležitosti
Dne učitelů 2016 za přítomnosti představitelů města a dalších hostů. Primátor města
Daniel Pawlas ocenil, že učitelé se snaží vychovávat naše děti k tomu, aby nebyly sobci
a tolerovaly názory druhých. Spolu s ním gratulovali učitelům i jeho náměstci Ivan Bureš
a Daniel Vachtarčík. Slavnostnímu podvečeru přihlíželi poslankyně parlamentu
Milada Halíková a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Libor Lenčo. O vskutku krásný kulturní program se postarali Hana
Fialová, držitelka ceny Thálie, členka Divadla Moravskoslezského v Ostravě,
a Petr Bende s cimbálovou muzikou Grajcar.
Podle Zásad pro oceňování občanů města Havířova a udílení Ceny města Havířova, zaslalo
své návrhy na nejlepší pedagogy 12 škol a a ve dvou případech zastupitelé. Na oceněné žáky
a studenty, kolektivy zaslali návrhy ze 4 škol a přidal se 1 zastupitel.
Ocenění si přebrali tito žáci:
Marek Messing ze ZŠ Moravská (1. místo v regionálním kole řečnické soutěže)
Lukáš Beděr ze ZŠ Moravská (2. místo v regionálním kole řečnické soutěže)
Sabina Pawlasová ze ZŠ Gorkého (3. místo v mezinárodní soutěži psaní dopisů)
Anna Hoňková ze ZŠ Žákovská (3. místo v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího
chemika)
Oceněný student střední školy:
Ondřej Krabec z Gymnázia Komenského (1. místa v okresních kolech matematické
olympiády, matematického Klokana a fyzikální olympiády)
Spolu s ním si přišla na podium pro ocenění zástupkyně ze ZŠ Žákovská, aby převzala
ocenění pro nejlepší kolektiv ZŠ a středních škol. Letos se jím stal Dětský pěvecký sbor
Rozmarýnek ze ZŠ Žákovská (ocenění Laureát soutěže z mezinárodní soutěži v Polsku,
za držitele Zlatého pásma v mezinárodní soutěži a v krajském kole pěvecké soutěže)
Za svoji nadstandardní pedagogickou činnost byli oceněni pedagogičtí pracovníci škol:
Alena Mlčuchová (MŠ U Jeslí)
Alena Milatová (ZŠ Gen. Svobody)
Marcela Sasynová (ZŠ Moravská)
Lenka Kadlčíková (ZŠ Gorkého)
Dagmar Baránková (ZŠ Mládežnická)
Miroslava Przeczková (ZŠ Kpt. Jasioka)
Danuta Kulová (Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím)
Petr Ogrocki (ZŠ Jarošova)
Simona Lenčová (Střední škola technických oborů na Lidické ulici)
Sylva Mokrošová (Gymnázium Komenského)
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Během večera několikrát zaznělo, že práce pedagogů je nesmírně náročná, ocenění ji však
vnímali jako své poslání, jako něco, co je naplňuje, “svých” dětí si nesmírně váží a snaží se,
aby výuka byla pro ně efektivní, zajímavá a obohacující. Za to jim patří naše poděkování.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Oceňování žáků, kolektivů a pedagogů 31. března 2016 ve Společenském domě Reneta
u příležitosti Dne učitelů, zazpívali Hana Fialová a Petr Bende.
U příležitosti dne učitelů převzalo ocenění z rukou zástupců vedení
Moravskoslezského kraje 25 pedagogů mateřských, základních a středních škol našeho
regionu. Při slavnostním setkání v Bohumíně ocenil hejtman kraje Miroslav Novák spolu
s náměstkyní pro školství, mládež, sport a tělovýchovu Mgr. Věrou Palkovou také havířovské
pedagogy. Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost převzali Leon Třaska
ze SŠ technických oborů na Lidické ulici a Miroslava Kupská ze ZUŠ Bohuslava Martinů.

Strohá řeč čísel v březnu

Nezaměstnanost v Havířově dosáhla na 11,6 %. Na Úřadu práce v Havířově
evidovali 6 045 nezaměstnaných (2 874 žen) k 31. březnu 2016. Bez práce bylo celkem
199 absolventů a mladistvých (mladistvých po základní škole 37 a absolventů 162). Podporu
v nezaměstnanosti pobíralo 929 uchazečů o zaměstnání.
V psím útulku Max, který náleží Technickým službám, přijali během měsíce
března 40 psů, 9 koček a jednoho dudka. Nový domov našlo 25 psů, 5 koček, 2 andulky
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a 1 křeček. Dočkalo se také 20 původních majitelů psů. K poslednímu březnu se v útulku
starali o 66 psů, 1 kočku a 2 drobná zvířata.
V havířovské nemocnici bylo v březnu hospitalizováno 1 502 pacientů (z Havířova
jich bylo 946). V porodnici Nemocnice s poliklinikou se narodilo celkem 45 dětí (24 chlapců
a 21 dívek), havířovské maminky přivedly na svět 33 dětí, 18 chlapců a 15 dívek.
Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje řešily v období ledna
až března 1 900 událostí. Tiskový mluvčí Lukáš Humpl řekl, že šlo jak o primární zásahy,
tak sekundární výjezdy (transporty na vyšší pracoviště, diagnostiku vážně nemocných
do specializovaných center a podobně). Nejčastější zásahy záchranářů si vyžádaly standardně
obtíže interního charakteru u starších osob nebo seniorů.

Napsali o nás v březnu

V debatě v televizní relaci Události v regionech zazněla informace o tom, že přibývá
lidí, kteří se vyhýbají placení dluhů a nenahlásí úřadům místo svého aktuálního pobytu.
Trvalý pobyt na havířovské radnici má nahlášeno téměř 2 a půl tisíce lidí. [4]
Umístění mobilní služebny Městské policie Havířov na centrálním parkovišti si
vyžádaly problémy s bezdomovci, kteří si udělali noclehárnu z veřejných záchodků v centru
města. Noční kontroly strážníků nepomohly, záchodky se tedy začaly od 23:00 do 06:00
zamykat. Nová služebna městské policie má také zamezit obtěžování ze strany bezdomovců
a jejich vysedávání před prodejnami. Tato opatření přispěla ke zklidnění situace. [5]
Dosavadního dopravce na Těšínsku, firmu Arriva, vystřídá na následujících
10 let ČSAD Havířov. Společnost zvítězila nejnižší cenovou nabídkou. Bude provozovat
18 linek. Kraj přispěje na dopravu ročně více než 40 milionů korun. [6]
ADRA chce letos, podobně jako loni, pomoci lidem na Ukrajině.
Až do 29. dubna 2016 mohou lidé nosit do charitativních obchůdků a sociálních šatníků
v Havířově a Karviné těstoviny, rýži nebo luštěniny. Sbírku se chystá podpořit také
ZŠ Františka Hrubína. Koordinátorka potravinové sbírky Marcela Holková upřesnila, že
ADRA nepomáhá pouze v Mukačevu, ale v Zakarpatské Ukrajině, kde jsou sociálně slabé
rodiny a jejich situace se rok od roku zhoršuje. Letos bude ADRA znovu organizovat pro děti
z Mukačeva příměstský tabor. [7]
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7.4 KRONIKA DUBEN 2016
Chci to slyšet
Jan Skácel
Na dně každé písně,
i té nejsmutnější,
na dně každé sklenky
něco tiše cinká
Někdy víc
a jindy jenom málo [1]

Úvod

Duben je zvláštní měsíc, kapku popletený. Během dne se prostřídá několik druhů
počasí, na které zrovna v tu chvíli není nikdo připraven. Zpravidla aprílově žertuje a převléká
se místy za květen, protože většině pro radost a alergikům k zlosti se krášlí kvetoucí nádherou
všude kolem. Ba co víc, městu letos slušel i pohádkový plášť, Havířov přivítal jubilejní ročník
festivalu Miniteatro Jiřího Tibitanzla. Duben byl letos laskavý i v tom, že ve městě, obrazně
řečeno, započal olympijský rok. Zavítala k nám skvělá rychlobruslařka a cyklistka Martina
Sáblíková.

Aprílové legrácky jsou k neuvěření. A tak zejména v dubnu je dobré si zprávy ověřovat
a nedůvěřovat všemu, co se tváří seriózně.
Se stále více postupujícím jarem je měsíc duben svátkem celé Země. Snažili jsme se být k ní
ohleduplnější, uklízeli jsme ve velkém, zahrádkáři začali půjčovat méně knih, protože na čtení
teď přece není vůbec čas. Vykoukly první zahrádky také před kavárnami a restauracemi.
Jakoby nikdo nebral zřetel na to, že stále platí: „duben, ještě tam budem..“ (za kamny). Jaro
pořád vnímáme jako zrození něčeho nového. Skácelova báseň o sklínce, v níž to zacinká, je
příslibem. Podobně jako ta hora kamení, která se tu a tam na nás navalí, my ji odhazujeme.
Abychom dosáhli na diamant, který leží na dně. Praví tak buddhistická moudrost. A to cinkání
někdy dražší diamantu. Protože od srdce se zasmát, to je k nezaplacení.
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Duben v časovém sledu
Pátek 1. dubna 2016

Vladimír Znamenák oslavil významné životní jubileum 80 let. U této příležitosti
byla v pátek 1. dubna 2016 ve výstavní síni V. Wünsche otevřena výstava Vladimír
Znamenák – průřez tvorbou. Pro potěšení duše a oka tu byly k nalezení ex libris a PF.
Z drobných grafických prací se dívali slavní hudební skladatelé, krášlily je stromy a zákoutí
vodních ploch. Žena v Znamenákově pojetí není jen erotickým objektem, ale též matkou.
Výstava skýtala krásný pohled na milované Valtice a další místa, kde autor rád pobývá. Jeho
obrazy, které tvořily samostatnou část výstavy, jsou cestou krásnou přírodou. Výstavu doplnil
svými dřevořezbami Karel Vašek.
Vladimír Znamenák je malíř, grafik a pedagog. Začínal učit v roce 1954 v dvojtřídce
v Hradišti u Těšína a ihned se začal aktivně účastnit bohatého kulturního života v obci. Tvořil
také kroniku, sbíral předměty lidových řemesel a místní historické nálezy, dokonce s žáky
prováděli vykopávky, aby odhalili historii tohoto místa. Našel díky tomu řadu kouzlených
zákoutí, která zachytil ve svých malbách. Spoluzakládal Národopisné slavnosti v Dolní
Lomné. Drobnou grafiku tvoří od roku 1975. V roce 1989 se stal ředitelem ZŠ Frýdecká
v Havířově, uvedl do života mezinárodní dětskou výtvarnou soutěž v oboru kresby a grafiky
Krásná jako kvítka. Za svoji tvůrčí práci získal celou řádku ocenění, včetně toho nejvyššího
pedagogického – Medaile J. A. Komenského. (D/04/1 Katalog z výstavy Vladimír Znamenák
Průřez tvorbou)
Noc s Andersenem - měsíc duben započal v pátek 1. dubna 2016 večer v Městské
knihovně Havířov tradiční oslavou výročí narození pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Hned na několika pobočkách (Šrámkova, Seiferta, Svornosti a Gen. Svobody) spaly z pátku
na sobotu děti a užívaly si báječný pohádkový program.

Noc s Andersenem na pobočce Městské knihovny Havířov Seiferta, foto z archivu knihovny

Úterý 5. dubna 2016

V Musaionu, výstavní síni Muzea Těšínska, byla v úterý 5. dubna 2016 slavnostně
otevřena výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství. Mapuje tragickou historii naší země,
utrpení českých vězňů v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Kurátorkou
putovní výstavy (Havířov je 74 městem od roku 2005) byla paní Pavlína Badurová. Dílo
autorů z Historické skupiny Osvětim a Památníku Terezín realizovali ak. architekt Václav
Hejna, Area Faber, Šárka Vébra.
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Na vernisáži promluvil ředitel Těšínského Muzea Zbyšek Ondřeka. O svých válečných
prožitcích hovořil velmi sugestivně pan Michael Salomonovič.
Výstava nabídla návštěvníkům dokumenty, fotografie, vzpomínky, kresby, dopisy a literární
tvorbu vězňů, které jsou dokladem života ve vězeních a koncentračních táborech.
Dokumentační tabule zaznamenávají závažná válečná data.

Středa 6. dubna 2016

Radní města Havířova na 37. zasedání 6. dubna 2016 schválili:
- výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok
2015,
- nové podmínky čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku a to tak, aby
umožnily absolventům pokračovat ve studiu, případně absolvovat studium
znovu,
- podání žádosti o podporu v rámci programu Podpora revitalizace území
pro podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
s následným využitím revitalizovaného území dle investičního námětu. Jednalo
se o záměr předložit žádost o dotaci na projekt Demolice obytných domů
na ulici Obránců míru 9 – 15 v Havířově Šumbarku. Pokud by městu byla
dotace poskytnuta, do 3 let od demolice vznikne na území workoutové hřiště,
odpočinková plocha pro obyvatele Havířova a bude osazeno zelení.
Další usnesení Rady města Havířova jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Pátek 8. dubna 2016

V Kulturním domě Leoše Janáčka se v pátek 8. dubna uskutečnilo finále 24. ročníku
MISS RENETA. Program zaštítili hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, župan
Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár a primátor statutárního města Havířov
Daniel Pawlas. O titul soutěžilo 12 dívek z České republiky, Slovenska a Polska, studentek
středních škol. Večer nazvaný Abeceda Ro(c)ku uváděl pan Jan Čenský. Porota rozhodla
o tom, že titul Druhá vicemiss získala Wiktoria Brzuska, titul První vicemiss Michaela
Kadlecová (ze Střední hotelové školy v Praze Vršovivích). Porota se shodla s diváky a titul
Miss Reneta přiřkla Pavle Ohnišťové. (Příloha D/04/2 Vstupenka Miss Reneta 2016 Abeceda
roc(k)u)

Vítězky Miss Reneta 2016, finále pátek 8. dubna 2016, fotografie, foto Michal Polák
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Sobota 9. dubna 2016

Spolek přátel historie města Havířova ve spolupráci s Archa projektem
zorganizoval exkurzi do atomového krytu v Havířově. V objektu bývalého Dolu Dukla se
sešlo velké množství dětí i dospělých, takže zájemci museli scházet do krytu po skupinkách.
Archa projekt se zabývá rekonstrukcí podzemního krytu civilní obrany a jeho uvedením
do původního stavu. Cílem bylo také zpřístupnit kryt veřejnosti, po několikaletém úsilí se tak
skutečně stalo a zúčastněné čekal zajímavý výlet do nedaleké historie naší země a našeho
města. K vidění bylo kompletní vybavení, včetně operačního sálu, strojovny diesel agregátu,
štábu velení, spojovacích prostředků, kinosálu (projekce filmů s CO tématikou) a také trvalou
expozicí civilní ochrany.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Komunikační technika v atomovém krytu, sobota 9. dubna 2016
Jazz Club v sobotu 9. dubna 2016 večer po osmé. Projekt Speciál 2016 předvedli
matadoři rockové hudby Petr Němec, Jirka Bořuta, Andonis Civopulos, Pavel Králíček
a Karel Koláska. Právě v této sestavě hráli v 80. letech minulého století s Věrou Špinarovou.
Zpěvák Petr Němec vzpomněl nejen ji, ale také Marušku Rottrovou. Vzápětí přivítal na pódiu
Míšu Bořutovou. Bylo plno a všichni si užívali skvělý hudební zážitek.

Speciál 2016 v Jazz Clubu v sobotu 9. dubna 2016, zazpívala i Míša Bořutová
V rámci oslav 50. výročí založení ragby v Havířově odehráli v sobotu
9. dubna 2016 hráči české reprezentace zápas Mistrovství Evropy divize A – mezistátní
kvalifikace na Mistrovství Evropy. V týmu reprezentace nastoupili také hráči a odchovanci
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Havířova Patrik Leroch, Lukáš Macháček, Martin Havlíček a Lukáš Rapant. Podobný svátek
mezinárodního zápasu si havířovští užili po dlouhých 30 letech. Korunovali tuto lahůdku
vítězstvím 26 : 5 a udrželi si naději na postup. Přestože pršelo a byla zima, přišlo naše hráče
na stadion RC u Městské sportovní haly Slavia podpořit 1 410 spokojených diváků. Historii
ragby ve městě mapuje také 14. číslo Havířovského zpravodaje o historii města. (D/04/03
14. číslo magazínu Havířovský zpravodaj o historii města).

Ragby v Havířově, zápas s Chorvatskem

Neděle 10. dubna 2016

V neděli přišel slavnostní okamžik Vítání občánků města Havířova. Slova se ujal
havířovský zastupitel Róbert Masarovič. Do života přivítal ve čtyřech obřadech ratolesti, které
byly zapsány do pamětní knihy města:
Stela Žilková, Jan Hollý, Aleš Niniczka, Anna Brůžková;
Tereza Jaglařová, Nela Dršťáková, Eliška Nováková;
Štěpán Havlů, Anna Luzarová, Mikeš Novický, Andrea Sentivan;
Alexandr Folwarczny, Hugo Szász, Šimon Bednář.

V neděli 10. dubna 2016 byla slavnostně zahájena celostátní přehlídka
zájezdových divadel pro děti Miniteatro Jiřího Tibitanzla. Neuvěřitelných 25 let
s Miniteatrem mohli lidé projít v Galerii Maryčka, pohádkovou cestu připomínaly plakáty,
pozvánky, novinové články, fotografie a vzpomínky na činorodého herce a zakladatele
Miniteatra Jiřího Tibitanzla, festivalu malých nezávislých a profesionálních zájezdových
divadel hrajících pro děti.
Rybníkáři hezkými písničkami zpříjemnili dětem, maminkám, tatínkům, babičkám
a dědečkům, hostům z Magistrátu města Havířova a Městského kulturního střediska Havířov
čekání na pohádku (v průběhu týdne se představilo 6 divadelních souborů z celé republiky).
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A pak už si všichni mohli užít umění košického Divadla v kufri Tomáše Plaszkyho
v Loutkovém sále KD Petra Bezruče. Pověděl dětem kouzelnou slovenskou pohádku
o Jankovi Hraškovi a předvedl klaunské umění. Představení se dětem líbilo, neustále klaunovi
napovídaly a tleskaly jeho povedeným kouskům. Krásné odpoledne pokračovalo dalším
vystoupením Rybníkářů v Galerii Maryčka na výstavě věnované Miniteatru.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

První slovenská pohádka o Jankovi Hraškovi v neděli 10. dubna 2016

Úterý 12. dubna 2016

V rámci šestého Dne zdraví představili zdravotníci v havířovské nemocnici svoji
činnost ve 14 stáncích. Několik stovek návštěvníků se nechalo zdarma vyšetřit. V obležení se
ocitl stánek nutričních terapeutek (268 návštětníků). Nabízely měření tělesného tuku, dobroty
k ochutnání. U stánku Interního oddělení si nechali návštěvníci měřit glykemii. Zajímavá byla
také interaktivní expozice operačních sálů. Za čtyři hodiny trvání akce vyplnili návštěvníci
107 dotazníků, na stáncích je obsluhovalo 54 zdravotníků, provázelo je 19 studentek Střední
zdravotní školy v Karviné. Průměrná návštěvnost na jeden stánek byla 147 lidí.
Ráno přivítali v nemocnici zdravé děti (zájem byl veliký, nemocnici si postupně dopoledne
prohlédly děti ze šesti tříd prvního stupně základních škol v Havířově, další třídy zavítaly
na neobvyklou návštěvu o týden později – celkem se přišlo podívat 700 dětí).
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Důvod akce byl prostý, už se osvědčil u pravidelné práce s dětmi z mateřských škol,
se kterými pracuje personál nemocnice už třetí rok a předvádějí jim edukativní program
s ukázkou pomůcek a různých vyšetření. To všechno proto, aby se děti nebály, když musí
do nemocnice ulehnout. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Den zdraví v nemocnici s poliklinikou v úterý 12. dubna 2016, dopoledne pro děti
základních škol
S cílem snížit riziko nehodovosti a zranění dětí předškolního věku zahájila
skupina prevence Městské policie Havířov v rámci Měsíce bezpečnosti preventivní
projekt s názvem „Tygřík pomáhá dětem“. Preventistky Městské policie Havířov
vyučovaly děti z mateřských škol formou hry na dopravním hřišti při MŠ Místní. Tygříka
Filipa děti dobře znaly, protože za nimi chodil už do školek a povídaly si s ním o různých
tématech. Teď je zasvětil do základů pravidel silničního provozu. Seznámil je s vybranými
dopravními značkami, upozornil na nebezpečné situace a možná rizika, se kterými se mohou
setkat i při nástupu do školy. Dopravní výchovy s Tygříkem Filipem si havířovské děti
užívaly až do konce června a zúčastnly se jí děti ze 23 mateřských škol.[2]

Sobota 16. dubna 2016

V KD Petra Bezruče, v Loutkovém sále, skončil v sobotu 16. dubna 2016 týdenní
festival Miniteatro Jiřího Tibitanzla. Během týdne navštívilo čtrnáct divadelních
představení, v nichž prezentovalo své umění 7 divadelních scén, více než 1 100 dětských
a dospělých diváků. Kromě Divadla v kufri z Košic se představilo Divadlo Kapsa z Andělské
Hory (Zvířátka a loupežníci, aneb o Jankovi a jeho zvířátkách), přijeli Kamarádi z Brna (Jaro
s kamarády), zahrál Kašpárkův svět z Opavy (Kašpárková dobrodružství), z Prahy přijela
divadla Anima candida (Pohádkové nepohádky Josefa Čapka), a Divadlo Andromeda
(O chytré kmotře lišce). Závěrečné představení zahrálo Divadlo dětského diváka Přerov (Boty
dělaj kocoura). (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)
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Miniteatro, závěrečné vystoupení Michaela Barošová, foto Michaela Kroupová
Další úspěšný víkend zažila havířovská výprava staršího žactva stolních tenistů
v sobotu a v neděli 16. a 17. dubna 2016 v Mostě na Mistrovství České republiky.
Matěj Siwiec ve čtyřhře starších žáků s Janem Valentou (TSM Kladno) získali titul Mistra
ČR. Roli favoritky plnila od počátku Gabriela Štěpánová, v soutěži jednotlivkyň skončila
na stříbrné příčce za loňskou vítězkou Zdenkou Blaškovou (TJ Libín 1096 Prachatice).
V konečném účtování získala Gabriela dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou a stala se tak
naší nejúspěšnější hráčkou v kategorii starších žaček.

Pondělí 18. dubna 2016

V pondělí 18. dubna 2016 zasedali v KD Radost zastupitelé města.
- Investor stavby restaurace KFC u Městské sportovní haly zaplatí městu
za pozemky 2 000 korun za m2 (celkem 5 600 000 korun bez DPH).
- Hovořilo se také o úvěru 160 milionu korun na další výměnu oken v městských
bytech.
- Přítomni byli obeznámeni s průběhem příprav rozšíření městského hřbitova
na Šumbarku. Zahrnuje novou smuteční síň, vybudování nových pohřbívacích
míst, rekonstrukci ulice Hřbitovní a celý projekt počítá s částkou 125 milionů
korun. Zhotovitel bude vybrán v soutěži.
- Zastupitelé odsouhlasili vyplacení částky 60 500 korun Základní organizaci
svazu včelařů na léčení včelstev a rozvoj včelařství.
- Zajímavou informaci podal ředitel MRA o tom, že v současné době žádá
o souhlas se zveřejněním jmen dlužníků nájemného na nástěnkách
ve vchodech.
- V diskusi potvrdil náměstek primátora Ivan Bureš informaci dopravce, že
v areálu Autobusového nádraží Havířov bude do 30. června 2016 vybudována
čekárna pro cestující.
- Napětí z kauzy MRA, respektive výsledku auditu za období 2012 – 2014, který
byl podkladem pro policejní vyšetřování, se nesl celým jednáním havířovských
zastupitelů. [3]
- Zastupitelé schválili na svém 11. zasedání také Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Novela vyhlášky
stanovila výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 2016 a 2017
ve výši 552 korun (jako v roce 2015). Rozdíl do výše skutečných nákladů
(565 korun na osobu a rok) bude hradit město ze svého rozpočtu. Do rozpočtu
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města výrazně zasáhne také osvobození nezletilých dětí do 3 let od poplatku
za komunální odpad od roku 2016. Zastupitelé tuto změnu ve vyhlášce
schválili i přesto, že se jedná o skupinu s největší produkcí odpadu. Výpadek
bude znamenat 1 148 700 korun ročně (k 1. 3. 2016 Havířov evidoval
2 081 dětí do 3 let). Město chce podpořit mladé rodiny s malými dětmi. [11]
Program 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_11.zmh.pdf

Úterý 19. dubna 2016

Za přítomnosti primátora města Daniela Pawlase a jeho náměstka pro hospodářský
rozvoj Ivana Bureše otevřela skupina RWE nové Zákaznické centrum v komplexu
obchodního domu Elan. Cílem je zkvalitnění a zjednodušení komunikace občanů města
s dodavatelem energií. Doposud fungovalo pouze kontaktní centrum v prostorách komplexu
Severka. Centrum poskytuje klientům služby v pracovní dny od 9.00 do 19.00 hodin
a v sobotu do 14.00 hodin. Zákazníci zde vyřídí veškeré záležitosti spojené s odběrem
zemního plynu a elektrické energie. [4]
V Galerii Radost nabídli návštěvníkům možnost obdivovat svatební fotografie.
Od úterka 19. dubna do 30. dubna 2016 tu vystavovali fotografie z projektu They said
YES (Povedali si ÁNO). Svatba je fenomén a fascinuje určitě nejen autory fotografií
z Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska. Svatební zvyky a rituály v zemích střední
Evropy, radost i slzy svatebního veselí, způsob, jakým se fotografie snaží zachytit význam
důležité životní události, se snaží vypovědět projekt Povedali si Áno, který podpořil
Visegradský fond.

Středa 20. dubna 2016

Domov seniorů Havířov, středisko Helios, získal pět hvězdiček, nejvyšší ocenění
kvality v sociálních službách v rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb. Za účasti
vedení města předal certifikát zástupcům domova krajský zástupce Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky Radek Baran. Získané ocenění informuje případné zájemce
o tom, jakou kvalitu mohou uživatelé od života v domově očekávat. Hodnotí se důležité
aspekty poskytování sociální služby z úhlu pohledu samotného uživatele služby. To byl také
důvod, proč v Domově seniorů Helios zažádali o certifikaci pro obě služby: domov se
zvláštním režimem a domov pro seniory. Nejenže museli odeslat dotazníky vyplněné uživateli
a jejich rodinnými příslušníky, ale domov koncem roku 2015 navštívili nezávislí certifikátoři.
V zařízení pobývali celý den a hodnotili poskytované služby v oblasti ubytování, stravování,
kultury, využití volného času, partnerství a péče. Domov seniorů získal nejvyšší možný počet,
pět hvězdiček. [5]

Čtvrtek 21. dubna 2016
Zastupitelé Moravskoslezského kraje jednali o petici, která se týká nové
organizace hromadné dopravy z Havířova do Ostravy a zpět, s využitím terminálu
Hranečník. Havířovským občanům v mnoha ohledech nevyhovuje (přestupy, čas, cena).
Zastupitelé sice označili terminál za nesmyslný, ale problém bagatelizovali. [6]

Pátek 22. dubna 2016

Na havířovském náměstí Republiky se slavil Den Země. Jednou z činností, kterou
prezentovala Městská policie Havířov, byla registrace jízdních kol. Této služby využilo
k 1. dubnu 2016 celkem 2 261 havířovských občanů.[10] Program na náměstí byl zaměřený
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na ochranu životního prostředí a jeho mottem byla záchrana volně žijících zvířat. Soutěžilo se,
testovalo se. Nechyběly výtvarné dílny, knižní jarmark Městské knihovny Havířov s výrobou
záložek do knih. Prezentovaly se také ekologické neziskové organizace. Program doplnily
zajímavé ukázky výcviku psů a chovu včel. Střední průmyslová škola elektrotechnická
předvedla fungování solární techniky a ZŠ Moravská zase barvičky z přírodních materiálů.
Den Země se vydařil a každý si mohl najít svůj koutek a to, co ho baví.
V pátek 22. dubna 2016 vyvrcholila letošní pěvecká soutěž Talent 2016. Velký sál
KD Petra Bezruče byl zcela vyprodán, vystoupení se velmi líbila, ale vyhrát mohli jen
nejlepší, o těch rozhodovala odborná porota. V kategorii od 6 do 9 let vyhrály
Natálie Lettrichová (8 let, Turčianské Teplice), Victoria Pustelak (8 let, Jastrzebie Zdrój),
o třetí místo se podělili Nicol Pattarello (9 let, Křelov) a Sebastian Jati (8 let, Hukvaldy).
Špičku kategorie od 10 do 12 let ovládly dívky v pořadí Kateřina Kapková (12 let, Štenberk),
Lada Šindelová (12 let, Havířov), Aneta Schabjuková (11 let Dolní Datyně)
a Sofia Michalopulu (12 let, Horní Bludovice).
V kategorii 13 až 15 let nejvíce zaujaly Klára Hromádková (15 let, Brno), Michaela Janáčová
(14 let, Ostrava) a Adéla Ferencová (13 let, Karviná).
V poslední kategorii 16 a více let zvítězili Adéla Demlová (14 let, Kopřivnice),
Piotr Wdowczyk (14 let, Jastrzebie Zdrój) a Nikola Muchová (16 let, Havířov). [7a]
Posluchače na internetu nejvíce zaujaly hlasy Nicol Pattarello (5 512 hlasujících),
Victorie Pustelak (3 402 hlasujících) a Adriany Habrdové (1 754 hlasujících). [7]

Sobota 23. dubna 2016

Hezké odpoledne mohli strávit velcí i malí (téměř 3 000 návštěvníků) v sobotu
23. dubna 2016 u Městské sportovní haly. Právě tady připravily Technické služby Havířov
Den s Technickými službami pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Na všechny tu
čekala celá řada soutěží (kupříkladu slalom s popelnicí) a her (včetně lákavé světelné stěny),
nechyběl kreativní koutek. Stejně tak táhla vystavená technika, kterou běžně používají
pracovníci TSH (vozy určené k nakládce sypkých hmot, posypové vozy, traktory, stroje
určené k čištění chodníků a zametání krajnic, stříkací vůz, vozy určené ke svozu komunálního
a tříděného odpadu). Děti (ale i dospělí) si ji mohly vychutnat nejen očima, ale mohly si
do vozů i nasednout, vyzkoušely si také plošinu. Navíc všechno jim bylo pracovníky TSH
vysvětleno. Například u vozu Psího útulku si mohli zájemci vyslechnout, jak se vlastně
odchytávají potulní pejskové a kočičky, mohli si osahat všechny pomůcky k tomu určené.
Nelze než doufat, že se zrodila nová hezká tradice, která přispěje ke společně strávenému času
dětí a dospělých. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Technika Technických služeb Havířov lákala velké i malé v sobotu 23. dubna 2016.
61

Ke koloritu hudebního života v Havířově patří už řadu let Radegast Líheň. Letošní
jubilejní 15. ročník pod patronací legendární kapely Abraxas započal už
ve čtvrtek 18. února 2016 tradičně v havířovském Jazz Clubu. Z rekordních
465 přihlášených kapel vybrala porota 72, které se postupně představily nejen v Jazz Clubu,
ale také v dalších třech klubech na Moravě. Hranice kvality soutěže se opět posunula výše.
Ředitel soutěže Marek Slonina z pořádající Viking Agency přislíbil účast muzikantů
ze Slovenska, Polska, Ruska, Bulharska, Rakouska, Portugalska, Španělska či Turecka.
Nálada v Jazz Clubu byla báječná. Každý čtvrtek od 18. února 2016 se představily vždy
3 kapely v základních kolech a posléze v čtvrtfinále. Soutěžilo se také v klubech v Ostravě,
Olomouci a Třinci. Z prvního základního kola postoupila v Havířově brněnská skupina Ňuňu,
z březnového 3. kola kapela El Gaučo z Prahy. V letošním 1. čtvrtfinále Radegast Líhně
zvítězila v Jazz clubu polská formace z Krakowa Red Mellow. Ve druhém čtvrtfinále poslala
porota do finále polskou skupinu Blant.
Ve Stolárně pulsovalo velké finále 15. ročníku Radegast Líhně v sobotu 23. dubna 2016.
Ve velké porotě zasedli také členové legendární skupiny Abraxas. Vítězství nakonec
vyzpívala polská kapela Blant.

Brněnská kapela Ňuňu hraje v prvním kole Radegast Líhně 2016 v havířovském Jazz
Clubu a postupuje do čtvrtfinále.

Neděle 24. dubna 2016

Ve čtyřech obřadech přivítala v neděli 24. dubna 2016 zastupitelka Ivana Kožmínová
v obřadní síni na Zámku deset nově narozených dětí. Malým kamarádům
a jejich nejbližším zazpívaly a zarecitovaly děti ze ZŠ F. Hrubína. Do pamětní knihy byli
zapsáni:
Marek Hok, Šimon Jícha, Ema Darebníková, Jakub Vančo;
Sára Popová, Michael Halmo, Natan Vraník;
Viktorie Kabelková, Jan Poliačik, Jan Steuer.

Pondělí 25. dubna 2016

V pondělí 25. dubna 2016 dorazila na magistrát města odpověď Milana Chovance,
ministra vnitra, primátoru města Havířova Danielu Pawlasovi. Týkala se záležitosti zvýšení
počtu cizinců umístěných v Havířově. Ministr vnitra v dopise ujistil, že Ministerstvo vnitra
nehodlá stávající kapacitu Pobytového střediska (106 lůžek) a Integračního azylového
střediska (20 bytů) nijak navyšovat. Ministr Chovanec tak vyvrací fámy, které sebou přivezl
v rámci své kampaně Tomio Okamura, o mnohonásobném zvýšení počtu imigrantů, kteří mají
být v Havířově umístěni.
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Úterý 26. dubna 2016

Sdružení nájemníků České republiky a Rada seniorů připravily ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem v Havířově přednášku s besedou na téma Jak
na platby a vyúčtování služeb za bydlení. Uskutečnila se v úterý 26. dubna 2016
v Loutkovém sále KD Petra Bezruče. O tom, jak na nájemné, vyúčtování tepla, vody
a ostatních služeb, aktuálně také o příspěvku a doplatku na bydlení hovořil Karel Žák,
poradce ve věcech bydlení a člen Zastupitelstva města Havířova. Jako host se do besedy
zapojil i místopředseda Sdružení na ochranu nájemníků České republiky, pan Jan Vozárik.
Nejvíce dotazů se týkalo správnosti postupu při sjednávání nájemného a problematiky
kontroly správnosti vyúčtování. Další přednášky na toto téma se uskutečnily v květnu
v Městském klubu seniorů v Havířově.

Středa 27. dubna 2016

Na 39. zasedání 27. dubna 2016 schválili radní města Havířova:
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem Snižování spotřeby energie MŠ Mládí v Havířově-Šumbarku
a Snižování spotřeby energie MŠ Přímá v Havířově Podlesí. Celkově bude
město investovat 11,7 milionů korun.
- Radní rozhodli, že o hlavních prázdninách budou opraveny povrchy místních
komunikací ul. Chrpová a U Křížů.
- Schváleny byly rekondičně ozdravné pobyty na Slovensku pro rok 2016
v Nimnici, v rozpočtu jsou na tuto zakázku vyčleněny finanční prostředky
ve výši 1 175 000 korun.
- Schváleno bylo prodloužení produkce na celoměstské akci Festiválek v Letním
(24. června 2016 v Letním kině od 16.00 do 24.00 hodin), přehlídce
havířovských amatérských kapel.
- Rada města rozhodla o zakázce malého rozsahu, výběru nejvhodnější nabídky
květinové výzdoby města, kterou podal Ing. Karel Kotula. Havířov budou
zdobit barevné letničky voskovky, aksamitníky rozkladité, šalvěj zářivá,
pelargonie, petunie, macešky a plektantus. Město zaplatí za květiny na letní
a podzimní výsadbu 1 113 039 korun včetně DPH.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Sobota 30. dubna 2016

Škola je živoucí organismus, žije životem obce, často organizuje život obce
a zpravidla na celý život poznamená žáky i učitele. Pokud je to škola dobrá, ovlivní ho krásně
a vetkne mu do duše touhu učit se stále. Krásná je škola Frýdecká. V sobotu 30. dubna 2016
tu spolu s bývalými žáky, pedagogy a dalšími hosty, které historie školy zaujala, oslavili
90. výročí postavení školní budovy. Zaměstnanci školy připravili návštěvníkům zajímavou
prohlídku, dveře dokořán otevřeli ve všech učebnách a v každé si člověk našel něco
zajímavého. Panely na chodbách mapovaly dlouhou historii školy postavené v srpnu 1926
a otevřené o pár dní později, aby posílila prvek češství v obci. Kapku historie zkrášlily
fotografie a práce dětí. Školu už dlouhá léta charakterizuje výtvarná tvorba, právě na této
škole zaseli zrnko mezinárodní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka. Slávu školy svým
skromným způsobem šíří také spisovatel, novinář, pedagog a tiskový mluvčí prezidenta
Václava Havla Ladislav Špaček. V 70. letech minulého století dostal umístěnku právě na tuto
školu a při dnešních oslavách někteří z návštěvníků na pana učitele s láskou vzpomínali.
Škola je prostě krásné místo, když ji pedagogové a děti vezmou za svou. A takový byl léta
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úděl oslavenkyně Frýdecké. Gratulujeme. (Dokumentační příloha D/04/4 Almanach vydaný
u příležitosti 90. výročí školy) (Další fotogrrafie ve fotopříloze č. 3)

ZŠ Frýdecká slavila narozeniny v sobotu 30. dubna 2016, otevřela se svým návštěvníkům
dokořán

Strohá řeč čísel v dubnu

Na havířovské pobočce Úřadu práce evidovali k 30. dubnu letošního roku
6 010 uchazečů o zaměstnání (2 886 žen), podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel činil
11,54 %. Bez práce bylo 186 absolventů a mladistvých a 611 osob se změněnou pracovní
schopností. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 932 uchazečů.
Život v havířovském psím útulku se v dubnu vyznačoval běžným provozem.
Přijato bylo 39 pejsků, 4 byli vrácení zpět do útulku od opatrovníků, 2 kočičky, jeden velmi
starý křeček, který bohužel uhynul. Nový domov naopak našlo 33 psů a původním majitelům
bylo vráceno 15 pejsků. K 30. dubnu 2016 se tu starali o 60 psů a 2 kočky.
Dodávku tepla a teplé vody pro Havířov zajišťují dvě společnosti: Havířovská
teplárenská společnost, a. s. (zhruba se jedná o 2/3 odběratelů) a Veolia Energie ČR, a. s.
Zdroj na výrobu tepelné energie pro město je umístěn v Karviné a jeho vlastníkem je právě
společnost Veolia Energie ČR, a. s. Teplo vyrábí a zároveň v části Havířova také dodává
konečným zákazníkům. Cena tepla společnosti HTS pro rok 2016 činí 475,94 Kč/GJ (v roce
2015 to bylo 467,77 a v roce 2014 činila cena tepla 465,63 Kč/GJ) bez DPH. Jedná se
o průměrnou cenu kalkulovanou, vychází z dlouhodobého průměru tzv. denostupňů – nebere
v úvahu vliv rozdílného počasí v jednotlivých letech. Nárůsty cen kopírují nárůsty cen
nakupovaného tepla společnosti Veolia Energie ČR, a. s.
V měsíci dubnu hospitalizovali v havířovské nemocnici 1 561 pacientů
(z Havířova jich bylo 999). Na gynekologicko porodnickém oddělení havířovské nemocnice
přivedli na svět celkem 50 dětí (30 děvčátek a 20 chlapců), havířovských občánků se narodilo
32 (14 chlapců a 18 děvčátek).
V dubnu se stalo na havířovských cestách 21 dopravních nehod, naštěstí pouze
„škrtly“ plechy. Nehody se obešly bez vážných následků, vyžádaly si v pěti případech lehká
zranění. Řidiči motorových vozidel zavinili 19 nehod. Nesprávný způsob jízdy měl
na svědomí 15 nehod, 4 řidiči nedali přednost v jízdě. Jednu nehodu měl na svědomí alkohol
v krvi řidiče.
Hasiči ve městě museli v průběhu prvních čtyř měsíců vyjet k 154 případům.
Jednalo se o požáry (hořely dřevěné chatky, potraviny při vaření v obytných objektech,
komínová tělesa, tráva a lesní porosty, odpady a kontejnery). Museli zasahovat také
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při dopravních nehodách a pomoci s vyproštěním osob či s řešením úniku provozních kapalin.
Situace si vyžádala pomoc hasičů při otevírání uzavřených prostor, aby se zabránilo možným
požárům v bytech, ale pomoci potřebovali i lidé, kteří si dveře zabouchli
a potřebovali léky, případně byly uvnitř osoby nemohoucí, indisponované či malé děti.
Hlášeny byly také úniky plynu a hasiči museli měřit koncentrace. Vyprošťovali lidi z výtahů,
potíže jim působila také tekoucí voda z prasklého potrubí. Nepostradatelní byli při dalších
technických zásazích, například při zajištění uvolněných plechů na střechách domů,
odstranění spadlých stromů. Pomáhali také lékařům snést nadměrného pacienta.

Napsali o nás v dubnu

O novém albu havířovské rodačky Kateřiny Chrobokové (současný umělecký
pseudonym KATT) informuje Břetislav Uhlář. Jedná se o album, které vychází
v Supraphonu a jeho nahrávky jsou kombinací různých světů propojených duchovní
tématikou. KATT, osmatřicetiletá instrumentalistka a zpěvačka ho označuje za zlomové.
Právě díky fascinující zvukové barevnosti varhan. [8]
Radnice vyčlení půl milionu korun na výukové programy v Dolní oblasti
Vítkovic, kde se nachází Svět techniky, který láká tisíce dětí. Radnice se proto rozhodla, že
jim zaplatí vzdělávací program s lektorem, který je přizpůsoben konkrétní věkové skupině,
v návaznosti na výukové plány. Do projektu se zapojí zhruba tisícovka dětí za základních
i mateřských škol. [9]
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7.5 KRONIKA KVĚTEN 2016
…Lásko, nevymřeš po přeslici,
Lásko…
Jaroslav Wykrent, píseň Lásko

Úvod

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas … začal Karel Hynek
Mácha nejslavnější píseň romantismu a české poezie vůbec. Netušil, že přinesl Čechům
nejkrásnější charakteristiku měsíce, kterému sice neříkáme Máj, ale květen. A tak se všichni
líbáme pod kvetoucími třešněmi, posloucháme další vydařené, třeba tu od Marušky Rottrové
o lásce, co nevymře po přeslici. Ostatně v Havířově ji na prvomájových slavnostech zpívalo
spolu s ní celé náměstí.

Tak tedy sláva! Lásce, práci, Havířovským babkám, které oslavily čtvrtstoletí, velikému
českému králi a císaři římskému Karlu IV., od jehož narození právě v polovině května
uplynulo 700 let, Pražskému jaru, které se letos otevíralo po sedmdesáté a poprvé také
v havířovském kině Centrum. Na počest všech v Havířově všechno kvetlo. Tu a tam se
zablýskalo, občas kráplo, a to víc, než bylo zdrávo. Co se květnových padajících krup týče,
pranostiky mlčí.
Květen je zvláštní měsíc. Na jednu stranu měsíc lásky, ale… Znáte tu májovou pranostiku:
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení?! Čert aby se v tom vyznal.

Květen v časovém sledu
Neděle 1. května 2016

Májové slavnosti v Havířově patří k 1. květnu a díky nim si mohou havířovští užít
vystoupení lidových i moderních kapel. Letošní slavnosti na náměstí Republiky zahájil
Daniel Pawlas, primátor města. Připomenul 1. máj lásky čas, ale také první máj slavený ještě
před lety jako svátek práce. V této souvislosti zmínil také nelehkou situaci našeho regionu
v souvislosti s těžkostmi, ve kterých se nachází OKD. Krásný první máj popřáli havířovským
občanům také všichni náměstci primátora města. Na Májových slavnostech vystoupil
havířovský soubor Vonička, z Bludova u Šumperka přijela dechová kapela Bludověnka.
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Skvělé vystoupení nabídl Martin Chodúr se skupinou Mach. Vrcholem slavností se stalo
vystoupení Marie Rottrové a kapely Neřež. Spolu s nimi zpívalo celé zaplněné náměstí.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Návštěvníky Májových slavností přivítalo vedení města Havířova
K prvnímu květnu v Havířově patří už tradičně otevření sezóny v Kotulově
dřevěnce, která patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku (byla postavená
v roce 1781). Expozici lidového bydlení z přelomu 19. a 20. století zde vybudovalo Muzeum
Těšínska v roce 1979, o 20 let později byla zpřístupněna hospodářská budova a expozice
zemědělství.
Také letos tu zavítaly celé rodiny, aby si užily poklidný čas a aby obdivovaly šikovné ruce
řemeslníků, kteří vystavovali své výtvory. Ti nejzvídavější se mohli také ledasčemu z ručních
prací přiučit a vytvořit sami něco hezkého. A tak v klidu, pohodě, v slunečném májovém dni,
otevřeli v Kotulově dřevěnce dveře dokořán všem hostům.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

V neděli 1. května 2016 začala další sezóna v Kotulově dřevěnce. Lidé navštívili tradiční
Den řemesel.

Pondělí 2. května 2016

Měsíc květen na středních školách je časem hektickým, pro mnohé stresujícím.
Dobíhalo přijímací řízení do prvních ročníků studia. Na Střední průmyslovou školu
stavební se přihlásilo 152 žáků. Na Střední školu v Havířově Prostřední Suché si podalo
přihlášku 278 dětí, přijato jich bylo 134 (na pedagogické lyceum 60, sociální činnosti 23,
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kosmetické služby 21 a na obor kadeřník 30). Na Hotelové škole a Obchodní akademii,
Vyšší odborné škole Havířov žáky testovali v informačním motivačním pohovoru. Na tuto
školu se přihlásilo 91 žáků, na obor hotelnictví jich bylo přijato 40 a na obor obchodní
akademie padesát. Na Střední škole a Základní škole Školní 2 nemají maturitní obory,
do příštího školního roku přijali 71 žáků z 9. tříd. Střední škola technických oborů
na Lidické přijala ve dvou kolech přijímacího řízení 342 žáků v oborech automechanik,
autotronik, instalatér, karosář, klempíř stavební výroby, kominík, nábytkářská a dřevovýroba,
podnikání na dálkové a denní studium, strojník silničních strojů, technik zařízení budov, tesař,
truhlář a zedník obkladač. Na tříleté obory s výučním listem přijali v 1. kole na Střední škole
Sýkorova 87 studentů, do čtyřletých oborů s maturitou 82 a na dvouleté nástavbové studium
31 žáků. Ve druhém kole pak navíc přijali 10 uchazečů v oborech elektromechanik
pro zařízení a přístroje, strojní mechanik, mechanik elektrotechnik a elektrotechnika.
Na Gymnázium Komenského se přihlásilo 71 studentů. Pro čtyřletý obor studia tu přijali
30 žáků a pro osmileté studium taktéž 30 žáků.

Úterý 3. května 2016

V Musaionu Muzea Těšínska začala série přednášek doplňující výstavu o utrpení
českých vězňů v nacistických koncentračních táborech. Na první přednášku dorazily děti
devátých tříd ze ZŠ Moravská. Pan Michael Salomonovič připomenul dětem důležitá data
druhé světové války, početnou židovskou komunitu v Ostravě, vyprávěl svůj příběh, kdy
spolu s mladším bratrem Josefem prošli několika koncentračními tábory. Děti seděly jako
přikované a poslouchaly drobné střípky, kterými jim pan Salomonovič přiblížil nelidské
podmínky v táborech. Vyprávěl klidně, bez hořkosti. Zavzpomínal na svého tatínka, kterého
velmi miloval a kterého nacisté zavraždili „vitamínovou“ injekcí do srdce. Pochody smrti,
práce v nacistických továrnách, zpravodajství na latrínách, obrovská radost, když po útěku
těsně před osvobozením dostali od sedláka brambory ve slupce. Zaznělo i pár židovských
vtipů… Bylo to neskutečné setkání s člověkem, který ač prošel peklem, zachoval si životní
nadhled, radost ze života, optimismus. Další přednášky se konaly 5., 6., 13., 17. a 26. května
Na některých z nich se havířovští seznámili s panem Asafem Auerbachem, který byl jedním
z Wintonových dětí (židovské děti zachráněné sirem Nicolasem Wintonem).
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Zahájení série přednášek o utrpení českých vězňů v německých koncentračních táborech.
Pan Salomonovič ukazuje dětem židovskou hvězdu, celou řadu dokladů z války, včetně
peněz, kterými byli s otcem „odměňováni“ za práci v továrně.
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Čtvrtek 5. května 2016

K měsíci květnu Máchův Máj zcela jistě patří. Není tedy divu, že v Galerii
Maryčka otevřeli výstavu věnovanou tomuto unikátnímu dílu nazvanou Máchův Máj –
inspirace pro každou generaci. Není od věci, že se tak děje v roce, kdy si připomínáme, že
skvost naší poezie vyšel poprvé před 180 lety. Havířovští mohli obdivovat exponáty ze sbírky
Vlastimila Kočvary, která dnes čítá na 180 vydání Májů a něco přes 300 dotisků. Nejstarší
vydání ve sbírce je z roku 1884. Vystavena jsou také vydání v esperantu.

Zlomek vystavených exponátů sbírky v Galerii Maryčka

Pátek 6. května 2016

U příležitosti oslav 71. výročí osvobození byly položeny věnce u kostela sv. Anny
v Havířově-Městě, u Pomníku obětem 2. světové války v Havířově-Šumbarku a Vzpomínky
obětem 1. světové války, v prostorách hřbitova v Havířově-Prostřední Suché u Památníku
obětem 1. a 2. světové války, u Pomníku obětem hitlerovského fašismu, u Pomníku obětem
koncentračních táborů a Pomníku s hroby sovětských válečných zajatců, u Památníku
životické tragédie a u Památníku polským padlým v 1. světové válce u ZŠ Selská.

Úterý 10. května 2016

Rodiče zapisovali své děti do mateřských škol. Termín byl jednotně stanoven
na 10. a 11. května 2016. Do MŠ Přímá podali rodiče 49 žádostí o přijetí, přijato bylo
47 dětí, do MŠ Balzakova zamířilo 57 rodičů, v MŠ Na Nábřeží přijali do plného stavu
11 dětí. V MŠ Čs. Armády zapsali 26 dětí, do MŠ Radniční zapsali 33 dětí, přijali jich 30.
V MŠ Čelakovského zapsali 56 dětí do dvou běžných tříd a 14 do speciální třídy.
MŠ U Topolů zapsala 24 nových dětí, v MŠ Švabinského přijali 22 nových dětí.
V MŠ Sukova přijali 25 dětí. K zápisu do MŠ Lípová zamířili rodiče 22 dětí a na odloučeném
pracovišti v MŠ K. Čapka zapsali 14 dětí. Mateřské školy Okružní a U Jeslí hlásí
17 a 68 zapsaných dětí. Do MŠ E. Holuba bude ve školním roce 2016/2017 docházet 106 dětí.
Správní řízení o přijetí dětí do havířovských mateřských škol v následujícím školním roce
2016/2017 bylo ukončeno v červnu 2016. Nově nastoupí do havířovských mateřských škol
611 dětí (229 dětí je ve věku do 3 let). Ve školkách zůstalo 131 volných míst, mateřská školka
Mládí v Havířově Šumbarku zřejmě bude snižovat kapacitu o 1 třídu.
Hned dvě výstavy otevřeli v úterý 10. května 2016 v pobočce Muzea Těšínska,
Památníku životické tragedie, v Havířově-Životicích. Jednou z nich připomenuli tragédii
z konce války, která se odehrála v moravské obci Javoříčko nedaleko hradu Bouzov. Obec
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byla vypálena 5. května 1945 a nacisté povraždili 38 mužů. Panelová výstava Zapomenuté
Javoříčko byla zapůjčena z Památníku Lidice.
Druhá výstava nazvaná Zajatecké tábory Teschen představuje zajatecké tábory Stalag
Teschen pro zajaté spojenecké vojáky, které se nacházely na území dnešního Českého
Těšína. Výstava je především o nezdolné lidské víře a touze po svobodě, která pomáhala
lidem v táborech přežít.
Obě výstavy byly pro veřejnost otevřeny do 15. ledna 2017. [1]

Čtvrtek 12. května 2016

Tradiční zahajovací koncert Pražského jara z Obecního domu v Praze, nádherný
Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast, si v letošním jubilejním 70. ročníku
vychutnali také havířovští milovníci krásné hudby. Koncert v podání České filharmonie
řízené Paavo Järvim zprostředkovalo v přímém přenosu kino Centrum ve čtvrtek
12. května 2016. Jedinečná oslava jara a jedinečný hudební i vlastenecký zážitek.

Slavnostní zahájení Pražského jara na plátně v kině Centrum ve čtvrtek 12. května 2016,
Českou filharmonii řídí Paavo Järvi.

Neděle 15. května 2016

Neděle 15. května 2016 byla slavnostním dnem pro nově narozené děti a jejich rodiče.
Nové občánky města Havířova přivítala do života zastupitelka Eva Šillerová. Hezký
kulturní program předvedly děti ze ZŠ Karolíny Světlé. Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Lukáš Chmiel, Richard Sweda a Kristián Sweda, Emily Hájová;
Tobiáš Sedlařík, Agnes Břenková, Rebeka Husková, Nikolas Bartek;
Matyáš Stibor, Jiří Novák, Tereza Pučková, Kryštof Latocha;
Jonáš Kiedroň, Lukáš Marek, Adéla Tokárová, Natálie Doležálková.

Středa 18. května 2016

Radní města Havířova ve středu 18. května 2016 na 41. schůzi.
- Schválili finanční odměnu za hromadné očkování psů proti vzteklině
pro veterinární lékaře.
- Jednali podrobně o čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. Rada doporučila
zastupitelům vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu za období leden
až duben 2016 podle důvodové zprávy. Doporučila schválit čerpání Fondu
Městskou policií, odborem kanceláře primátora Magistrátu města Havířova
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pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Životice, MŠ Petřvaldská,
Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov.
Radní uložili
ekonomickému odboru zapracovat čerpání a zvýšení příspěvku uvedeným
zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu
III. na rok 2016.
- Radní schválili také návrh postupu pro zajištění výměny čipových karet
dopravce ČSAD Havířov v systému MHD Havířov za karty ODISka.
Další usnesení Rady města Havířova jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Pátek 20. května 2016

Městská policie Havířov pořádala 20. ročník střelecké soutěže pro městské
policisty z jiných měst. Deset závodních družstev dospělých se utkalo ve třech střeleckých
disciplínách. Střelba na pevný terč, střelba na tři otočné terče a střelba po fyzické zátěži
s přebíjením celkově prověřily připravenost našich ozbrojených složek. Dvacátý ročník
střelecké soutěže vyhrálo družstvo Městské policie Havířov I ve složení Václav Antošík
(nejlepší střelec v jednotlivcích) a Jaromír Třetina, obhájci vítězství z minulých ročníků.
Druhé místo patří družstvu MP Karviná (Michael Rumpel a Lukáš Balicki. Třetí místo patří
II. týmu Městské policie Havířov, které utvořili Martin Šafář a Pavel Samek.
Statut soutěže říká, že pokud družstvo zvítězí třikrát po sobě, stává se majitelem putovního
poháru. Poprvé získalo pohár družstvo Městské policie Havířov ve složení B. Muras
a V. Hanzl. Součet bodů, které nastříleli, nebyl dosud překonán. Družstvo Městské policie
Havířov získalo putovní pohár ještě v letech 2003-2005, 2010-2012 a 2013-2015. [2]
Havířovští atleti nechyběli na mezinárodní Zlaté tretře v Ostravě. Vedle Pavla
Masláka, který opět podal skvělý výkon, vyhráli své rozběhy také atleti Atletického oddílu
Slavia Havířov. Lukáš Ožana vyhrál běh na 800 m a Lukáš Mizerák vévodil veteránské
stovce.

Sobota 21. května 2016

Za 25 let trvání se stal soubor Havířovské babky nedílnou součástí havířovské
kulturní historie. Nedílnou a krásnou součástí, která v sobě nese touhu po udržení lidových
hudebních a také jazykových tradic našeho kraje. Po celá léta k nim patří i lidový kroj. Mají
za sebou více než tisícovku vystoupení (1 039), dvě CD, krásné písničky z našeho regionu.
Zazněly
také
na
slavnostním
vystoupení
Havířovských
babek
v sobotu
21. května 2016 v sále Střední hotelové školy na Tajovského ulici. Právě tady se totiž slavily
25. narozeniny souboru a křtilo se nové CD Po naszymu po sprostymu… Inu, jsme tu takový
kraj razovitý… Babky si pro tentokrát pozvaly vzácnou hudební návštěvu, stejně oblíbený
havířovský soubor Vonička. Novému cédéčku přáli do života primátor města Havířova
Daniel Pawlas, poslankyně parlamentu Milada Halíková a havířovská folkloristka Marta
Gelnarová.
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Pozvání přijaly také bývalé členky souboru, které často zpěvem doprovázely své kolegyně
na pódiu. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Havířovské babky na oslavě 25. výročí založení souboru v sobotu 21. května 2016,
se současnou uměleckou vedoucí paní Věrou Ptakovou.

Úterý 24. května 2016

Čtrnáct děvčat týmu Maniak aerobic Havířov bojovalo na Mistrovství Evropy
v aerobiku a fitness v Karlových Varech ve dnech 24. až 28. května 2016. Boj to byl úspěšný,
protože ve své kategorii Aerobic groupe performenc získaly 1. místo (za nimi skončily
Fit Studio D Praha a Gymnastická škola Mladá Boleslav). O úspěch se zasloužily:
Sára Barboriková, Vanessa Bednaříková, Jana Blatecká, Adriana Godyňová, Eliška Fejková,
Tereza Fortelná, Markéta Kubatková, Kateřina Kožušníková, Michaela Mironidi,
Marie Němcová, Aneta Pifková, Kateřina Procházková, Patricie Ulrychová, Nela Zaťková.

Sobota 28. května 2016

Správa sportovních a rekreačních zařízení vyhlásila sobotu 28. května 2016
Sportovním dnem rodičů a dětí a díky tomu nabídla všem zájemcům vstup
na spravovaná sportoviště zdarma. Zároveň bylo v sobotu otevřeno koupaliště Havířov
s kapacitou 3 000 návštěvníků. Novou sezónu začalo s opraveným přívodním potrubím
(s DPH přišla oprava na 216 tisíc korun). Milovníci opalování a koupání zaplatí stejně jako
vloni, dospělí 70 korun; děti od 12 let 40 korun, senioři 50 korun a invalidní lidé s průkazem
mají vstup zdarma, stejně jako děti do 12 let. K dispozici bude 17 plavčíků, kteří budou
dohlížet na bezpečí návštěvníků.
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Na sportoviště Správy sportovních a rekreačních zařízení dorazilo v sobotu 28. května celkem
798 návštěvníků. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Sportovní den rodičů a dětí v sobotu 28. května 2016 byl zároveň zahájením sezóny
na koupališti Havířov. Už po ránu se tu pár odvážlivců vypravilo.

Neděle 29. května 2016

Na Zámku Havířov vítali do života nové občánky města. Obřady vedla členka
Zastupitelstva města Havířova a poslankyně parlamentu ČR Milada Halíková. Kulturní
vystoupení pro maličké kamarády si připravili osmáci ze ZŠ Mládežnická.
Do pamětní knihy byli zapsáni:
Jan Gröger, Ema Džupin, Johana Březinová, Lukáš Pišťáček;
Eliška Šimonová, Adéla Plonková, Dominik Kadala, Michael Žížek;
Matyáš Trněný, Zuzana Lehocká, Matouš Konderla, Anna Kurková;
Marie Kielarová, Kristýna Kravčíková, Adéla Górna, Sebastian Josef Vávra.

Vítání občánků s poslankyní Miladou Halíkovou a dětmi ze ZŠ Mládežnická v obřadní síni
Zámku v neděli 29. května 2016
V neděli 29. května 2016 se tančilo ve Společenském domě Reneta O pohár
primátora města Havířova. Na pořadu byly společenské tance i latina. V několika
kategoriích se dobře umístili také reprezentanti havířovského Floduru a Floduráčku. Primátor
města Daniel Pawlas spolu s poslankyní parlamentu Miladou Halíkovou předali poháry
v těchto kategoriích:
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Dospělí B-STT vyhráli Paluv Dominik a Němcová Barbora z KST KD Hlučín,
Juni II B-STT vyhráli Králíček Šimon a Kosková Nela z TK Gradace-Kroměříž,
Dospělí B-LATT vyhráli Vilášek Jan a Matýsková Adriana z TK Trend Ostrava,
Juni II B-LATT vyhráli Chytil Adam a Glistová Marie z TK Trend Ostrava.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Ve Společenském domě Reneta se tančilo O pohár primátora města Havířova.

Strohá řeč čísel v květnu

Statistiky z úřadu práce hlásí 5 971 uchazečů o zaměstnání (2 881 žen), ve věku
od 15 do 64 let jich je 5 702 (2 722 žen). Podíl nezaměstnaných k 31. květnu 2016 činil
11,68 %. Bez práce bylo také 166 absolventů a mladistvých a 625 osob ze změněnou pracovní
schopností. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 935 nezaměstnaných občanů města
Havířova.
V havířovské nemocnici s poliklinikou v květnu hospitalizovali 1 549 pacientů
(z toho 1 004 obyvatel Havířova). V havířovské porodnici se narodilo 38 dětí (20 chlapců
a 18 děvčátek), z toho bylo 23 nových občánků města Havířova (12 chlapců a 11 dívek).
V květnu policisté vyjížděli k 28 dopravním nehodám. V 19 případech bourali
řidiči díky špatnému způsobu jízdy, šest jich má na svědomí nedání přednosti v jízdě
a 3 nezavinili řidiči.

Napsali o nás v květnu

O tom, že je letos mimořádně dobrý medový rok, píše Havířovský deník. Včelaři
tak hodnotí stav včelstev po zimě. Naštěstí se letos neopakoval vysoký úhyn, který je postihl
vloni (v oblastech Stonava a Český Těšín to bylo až 58 procent). Letos úhyn včelstev
nepřesáhl 10 procent. O tom, kolik se vyprodukuje medu, rozhodne klima. Cena medu je
v České republice nejnižší v Evropě, v sousedním Polsku je o 20 % vyšší. [3]
Díky mírné zimě ušetřilo město peníze za zimní údržbu. Využije je při opravách
chodníků a parkovacích ploch. Ušetřená částka činí přibližně 2,9 milionů korun a díky ní se
bude lépe chodit podél ulic Hornické, Na Nábřeží a po ulici Klidné. [4]
Začaly se opravovat mosty a lávky. Přes potok už nemusejí skákat v Životicích, kde
byla původní lávka (součást pěší stezky mezi ulicemi Přátelství a Zelenou) v havarijním
stavu. Stavba stála 320 tisíc korun. Náměstek primátora Ivan Bureš doplnil, že v okolí lávky
budou provedeny ještě drobné terénní úpravy. Chystá se také oprava mostu
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v Dolních Datyních. Nahrazen by měl být také starý most přes řeku Lučinu, který je součástí
nově budované cyklostezky. Radnice žádá o dotaci na jeho opravu. [5]
Havířovští pomáhali s ADROU a s novináři. Do školy v západoukrajinském městě
Mukačevo mířily tentokrát dvě várky pomoci. Jednu vezli zaměstnanci organizace ADRA
a druhou redaktoři Deníku a TV Polar. Do mukačevské školy přivezli nástroje a nářadí
pro výuku ručních prací ve školní dílně a na zahradě, školní bloky nebo ložní prádlo
pro školní ubytovnu. To proto, že někteří žáci ve škole přes týden bydlí. [6]
Firma OKD podala ke Krajskému soudu v Ostravě sama na sebe insolvenční
návrh. Spojila ho také s návrhem na reorganizaci. Firma nemá peníze na splácení závazků
přesahujících 17 miliard korun a majetek OKD nedosahuje ani sedmi miliard korun. Cílem je
zachovat zaměstnanost, provoz podniku a v co největší míře uspokojit své věřitele. Mluvčí
OKD Ivo Čelechovský dodal, že je snahou vytvořit životaschopnou společnost. OKD bude
nadále plnit závazky ze smluv o dodávkách uhlí. Majitelem OKD je společnost New World
Resources, od února ji vlastní skupina Ad Hoc Group. [7]
Plošina autobusu na jedné z autobusových zastávek v Havířově Šumbarku
(Chrpová) byla při vyklopení hodně nakloněna a nedoléhala na zem. Pro vozíčkáře
to bylo velmi nebezpečné. V nedalekém domě žije většina lidí se zdravotním postižením,
mnozí jsou na invalidní vozík odkázáni a do města jezdí autobusem. Právě oni na situaci
upozornili. Radnice nemeškala a ihned se pustila do nápravy. Bylo nutné zastávku zvýšit.
Byly přidány obrubníky, upraven pás pro přecházení s prvky pro nevidomé. Lidem na vozíčku
také nevyhovují vysoko umístěné informace o jízdním řádu. Odbor komunálních služeb
přislíbil, že i v tomto vyjdou lidem na vozíčku vstříc a tabuli s jízdními řády upraví. [8]
Dobrovolníci, kteří pracují pod záštitou ADRY, získali prostory pro novou
pobočku pro styk s veřejností na Hlavní třídě (Podloubí). Nová pobočka (ostatní slouží
jako sklady, dílny a charitativní obchůdky) má výhodné umístění u zastávek městské
hromadné dopravy, je dostupná i starším lidem. Právě oni se tu mohou přijít domluvit o tom,
jakou pomoc by potřebovali. A tady mohou přijít i ti, kteří by chtěli věnovat svůj volný čas
seniorům nebo nemocným lidem, případně by chtěli podpořit další projekty ADRY. Prostory
budou sloužit také k práci koordinátorů dobrovolníků. [9]
Na ZŠ Frýdecká graduje už 26. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Krásná
jako kvítka. Porotci vybírali nejvydařenější obrázky dětí namalované na téma Rodina. Letos
se přihlásilo 112 škol z různých koutů světa. [10]
Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila žebříček měst se znečištěným
ovzduším. Největší problém má iránský Zábol. Následují ho 4 indická města. Česká
republika podle průzkumu WHO patří do regionu s nejlepší kvalitou ovzduší, nicméně
nejhůře hodnocenými městy v rámci České republiky byly Havířov a Český Těšín
(index 33 – koncentrace drobného polétavého prachu, jehož množství ovlivňuje celkovou
nemocnost obyvatel i předčasnou úmrtnost). [11]
Nový úsekový radar na Dělnické ulici už zaznamenal 5 590 případů překročení
rychlosti. V plném provozu je od ledna a kamery sledují dva jízdní pruhy ve směru
z Havířova na Karvinou. Někteří řidiči byli navíc změřeni vícekrát, nejvyšší průměrné
rychlosti dosáhl řidič, kterému bylo naměřeno 139 km/h. Byli kontaktováni provozovatelé
vozidel a přibližně 70 % vyměřených pokut je zaplaceno do 15 dnů. Vedení radnice bude
rozhodovat o dalších zařízeních pro úseková měření rychlosti na Dělnické v opačném směru
a v dalším úseku na Těšínské ulici u autobusového nádraží. [12]
Městské společnosti Havířovská teplárenská, Městská realitní agentura,
Technické služby Havířov hospodařily v roce 2015 se ziskem. Informoval o tom primátor
města Havířova Bc. Daniel Pawlas. Dodal, že se do plusových čísel dostala také společnost
Zámek. Za kladným výsledkem stojí úsporná opatření nového vedení společnosti Zámek. [13]
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Pro všechny, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, je dostupné nové Komunitní
centrum na Šumbarku, na náměstí TGM. Od poloviny května ho provozují spolky
Portavita a Šumbarák. Výkonná ředitelka Portavity Ivana Šajbanová uvedla, že s těmito lidmi
už delší dobu pracují přímo v jejich domovech. Teď však mohou svoji práci rozšířit
o motivační a vzdělávací kurzy, které snad usnadní lidem návrat na trh práce. Přínosem je
velká zasedací místnost pro konání besed, workshopů, různých školení. Nové komunitní
centrum si bere za cíl také zvýšení finanční gramotnosti sociálně slabších rodin a zvládání
náročných životních situací. Prostory poskytla za symbolickou úplatu společnost RPG Byty.
[14]
Marta Bajerová připomíná ve svém článku pět let Centra volnočasových aktivit
na Horymírově ulici (zřizovatelem je Magistrát města Havířova a provozovatelem odbor
sociálních věcí). Centrum nabízí seniorům možnosti, jak se zapojit do různých kroužků,
rozšíření obzorů z tematicky různorodě zaměřených přednášek o různých oblastech lidského
bádání. Na svém kontě má centrum už celou řadu kulturních akcí. Narozeniny připomenula
také velká výstava prací seniorů. [15]
Sobotní bouřky na konci května doprovodily přívalové deště a vydatné krupobití.
Vydatnost nepříjemných jevů způsobila v některých lokalitách dopravní problémy. Nejhorší to
bylo v Havířově. Voda zaplavila několik lokalit, protože ji nestačila odvádět kanalizace.
Tu zanášelo listí, které srážely ze stromů kroupy. Voda na ulici Na Nábřeží vyrážela kanálová
víka a část korza zalilo i bahno. Uzavřen byl také podjezd pod tratí u železniční stanice.
Vyjížděli hasiči, aby pomohli občanům nenadálou situaci řešit. Utrpěla také letní květinová
výzdoba. Hůř prý bylo v srpnu roku 2000, kdy se také prohnalo regionem krupobití. [16]
Ze společnosti NWR, která vlastní zadluženou firmu OKD, odteklo majitelům jen
na dividendách 65 miliard korun. Je to téměř dvojnásobek toho, co doly vydělaly.
K miliardám do vlastní kapsy si majitelé pomohli zadlužením firmy. Je možné z bývalých
majitelů, včetně miliardáře Bakaly, získat část peněz zpátky, protože kromě jiného nedodrželi
privatizační smlouvu? Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef
Středula předložil na jednání vládní skupiny pro OKD jednoduchý, leč výbušný podnět.
Požádal o analýzu smlouvy o privatizaci OKD z roku 2004, která obsahuje závazek vytváření
prostředků na útlum dolů, vytváření zákonných rezerv, finančních prostředků na vypořádání
důlních škod a zákonných rezerv na sanace a rekultivace. Vládní představitelé prý Středulu
zaskočili, zaraženě mlčeli. Dnes je firma v insolvenčním řízení, 650 věřitelům dluží přes
17 miliard korun. O finanční rezervě na horší časy není nic známo. A kdo to asi zaplatí?
Daňoví poplatníci. Kolik to bude, není zcela jasné. Už teď se ví, že stát zaplatí za OKD
70 miliónů dluhu na sociálním pojištění zaměstnanců. Vláda kývla také na měsíční podporu
pro propuštěné horníky (400 miliónů korun každý rok). [17]

Počasí v květnu

Bouřka, přívalový déšť a kroupy zasáhly Havířov a okolí v sobotu 28. května
2016 odpoledne. Nepřízeň počasí si vyžádala v několika případech také zásah havířovských
hasičů. Na Resslově ulici byly zatopeny sklepy i komunikace, hasiči odčerpávali vodu a čistili
kanálové vpusti. Později (16.42 hodin), na ulici J. A. Komenského čerpali vodu ze sklepa.
Na Hlavní třídě byl vytopený byt vlivem průsaku vody přes střechu (situaci nadále řešil
majitel objektu – RPG). V 17.22 hodin hasičský záchranný sbor odčerpával vodu
na Karvinské ulici ze zatopené komunikace poblíž Technických služeb, také zde se čistily
kanálové vpusti. V Prostřední Suché na ulici Staré museli odstranit strom, který spadl
a zahradil komunikaci.
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7.6 KRONIKA ČERVEN 2016
Je tak teplo – je tak ticho!
Vlnky jenom šepotají,
nad nimi se němým vzduchem
lesklá šídla třepotají
[1]

Úvod

Kdyby to bylo, jak praví klasik české literatury… Pravda, v letošním červnu bylo
teplo, místy až horko. S tím tichem to bylo horší. Jeden veliký třesk, hned o svátku dětí
doprovázený bouřkou a kroupami. Havířov se změnil ve valící se řeku a tu a tam v ledové
jezero. A střídalo se horko a dusno s černou oblohou a silným větrem a chránili nás příslušníci
hasičských sborů.

Červen, měsíc rozpálených chodníků, voňavých zmrzlin, jahod, vůně lip, komárů (kdepak
šídla), klíšťat v nepokosené trávě a těšení se na letní prázdniny.
Máme možnost všeho nechat, v klidu si popřemýšlet. Stačí sbalit deku a láhev vody a vypravit
se na koupaliště nebo k břehům Žermanické či Těrlické přehrady. Navíc máme ve svém okolí
lidi, kteří dokáží udělat mnoho dobrého, přispět k dobré náladě a současně významně někomu
pomoci. Žije tu s námi mnoho šikovných lidí, kteří dokáží potěšit svým uměním, nasazením,
chutí do života. Není jich málo a s nimi jsme silnější nad všechno na světě.

Červen v časovém sledu
Středa 1. června 2016

Proklaté bouře, kroupy a přívalové deště. Ještě jsme s respektem nepřestali mluvit
o kroupách, které postihly Havířov a okolí ani ne před týdnem v květnu, a už tu bylo další
nadělení. Způsobilo rozsáhlé škody a mnohým z pocitu bezmoci nad ničivým živlem vehnalo
slzy do očí. Havířovem v mžiku tekla rozbouřená řeka, kroupy na několika místech ucpaly
kanalizaci a v centru města se utvořila ledová jezera. Mnohé objekty hlásily vytopení
(kupříkladu prodejna JYSK), hasiči museli odčerpávat vodu ze sklepních prostor. Často
nevratné škody na úrodě hlásili zahrádkáři, pěstitelé květin. Voda se přehnala také
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přes pozemek Kotulovy dřevěnky. Napjaté chvíle přinesla voda v nově rekonstruované
nemocnici. Dvě oddělení byla evakuována a nejvíce bylo postiženo oddělení interní JIP.
Předběžný odhad škod v nemocnici jde do stovek tisíc. A to ještě na mnoha místech ukončily
provazy vody a krupobití oslavy Mezinárodního dne dětí. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Havířov postihlo krupobití a přívalový déšť, pro mnohé to znamenalo dobrodružnou cestu
domů.
Nevyzpytatelné červnové počasí připravilo havířovským hasičům nejednu horkou
chvilku a prověřilo jejich bezvadnou připravenost. Ve středu 1. června 2016 vyjížděli
k mnoha případům, aby pomohli občanům při likvidaci škod způsobených kroupami
a přívalovým deštěm (pomáhali nejen v Havířově, ale také v Těrlicku, Horní Suché, Orlové
a Rychvaldu). U nás ve městě pomáhali odčerpávat vodu ze sklepních prostor, zásah si
vyžádaly v Havířově také:
- Objekt České pošty na Anglické ulici v Havířově-Šumbarku
- Obchod Panda vedle cukrárny Italka v centru města
- Prostor u Jitřenky a Tipsportu na Dlouhé třídě
- Potraviny Hruška naproti Jitřenky a U Stromovky 38
- Elektro na Dlouhé 23
- Ucpaný kanál v Suché na ulici Budovatelů
- Přes střechu nateklo do objektu na ulici 1. máje 2
- Veterinární ordinace na ulici Astronautů
- Budova PČR na Moravské ulici
- MŠ U Stromovky
- Křižovatka ulic Konzumní a Moravské na Šumbarku
- Šumbark, supermarket LIDL
- Denní Centrum Čtyřlístek v Prostřední Suché
- Havířovská Nemocnice s poliklinikou
Strážníci Městské policie Havířov a hasiči otevřeli ředitelství Městské policie
a areál požární zbrojnice Hasičského záchranného sboru na Karvinské ulici. Učinili tak
tradičně u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Program byl naplánován na tři dny, ale
nepřízeň počasí a nepředpokládané povinnosti našich záchranných složek oblíbenou akci
o jeden den zkrátily. K hrdinům dnešních dnů zamířily děti ze základních a mateřských škol.
Mohly se tak seznámit s vybavením, technikou a náročnou prací hasičů. V areálu Městské
policie Havířov na ně čekalo služební vozidlo, které se používá při řešení dopravních nehod.
Děti si prohlédly také výzbroj a výstroj strážníků Městské policie Havířov, mobilní služebnu
a zásahové vozidlo. Policisté s nimi hovořili o tom, jak má být vybaveno kolo a jaké jsou
povinnosti cyklistů. Samozřejmě nechyběli psovodi a ukázka výcviku služebních psů,
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bez nichž by se často strážníci při zajišťování veřejného pořádku a zajišťování pachatelů
trestné činnosti neobešli. Celkem se ve středu 1. června 2016 a v pátek 3. června 2016
zúčastnilo Dnů otevřených dveří 753 dětí nejen ze základních a mateřských škol, ale také
z Dětského centra Čtyřlístek [2]
Mezinárodní den dětí připadl na středu a na náměstí Republiky byl připraven
program pro celé rodiny. Náměstí ožilo barvami, děti si užívaly na kolotoči, ve skákacím
hradu, těšily je soutěže v Dětské farmě. Pracovnice Městského kulturního střediska Havířov
připravily pro děti krásný program. Na úvod se představilo divadélko Křesadlo z Třince, spolu
s nimi Pejsek a Kočička pekli dort. Hned po nich se představily výborné havířovské taneční
skupiny Limit DC, TŠ Horizonty a mažoretky Kala při Městském kulturním středisku
Havířov a sportovní klub Maniak aerobik, který nedávno získal titul Mistrů světa. Všichni
se těšili i na pěvecké mistrovství vítězky pěvecké soutěže Talent a dalších zpěváků. Bohužel
nepřízeň počasí přinutila pořadatele program předčasně ukončit.
Mezinárodní den dětí se slavil na školách, ve školkách, v mnoha restauracích. Ve čtvrtek
2. června otevřeli pro děti i psí útulek Max. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Mezinárodní den dětí se slavil na náměstí Republiky ve středu 1. června 2016. Na úvod
se představilo třinecké divadlo Křesadlo s Pejskem a Kočičkou.
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Hezký úspěch dosáhli v MŠ Kosmonautů. Jako první samostatná mateřská škola
na Karvinsku získali titul EKOŠKOLA a s tím i právo používat v následujících dvou letech
logo, vlajku a název Ekoškola. Do mezinárodního programu se zapojili jako pilotní mateřská
škola v létech 2013-2015. Ředitelka mateřské školy Eva Kubeczková převzala v červnu
v budově Parlamentu ČR ocenění za kvalitní práci pro Ekotým.

Mateřská škola Kosmonautů získala oprávnění nosit titul Ekoškola. Foto z archivu
mateřské školy

Sobota 4. června 2016

V sobotu 4. června 2016 ožil park za KD Radost. Už po čtvrté se uskutečnily
Havířovské dvorky. Sousedskou slavnost, která oživila veřejný prostor, lidé se na ni setkali,
povídali si, mohli si tu a tam, třeba na bleším trhu, něco hezkého a potřebného koupit, něco se
naučit, uspořádali dobrovolníci. K vidění tu byly maminky z Mama centra, z Rodinného
centra Naše místo (v prostorách těchto spolků a ještě navíc v Krystalu se uskutečnily původní
Havířovské dvorky). Připraveny byly workshopy (například Bylinkobraní s Monikou
Žídkovou, řezba do dřeva s Atelierem Dřevko, tkaní z přírodnin). Taneční vystoupení
předvedly maminky s dětmi v šátku, vystoupilo Divadlo Tom a Jeff, koncertovali Sonic Halo,
Happy dog a Jiří Neduha s přáteli. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

V sobotu 4. června 2016 ožily Havířovské dvorky, báječné místo k setkání.
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Včelařský spolek Ambrožíci patří k těm nejvíce akčním na území našeho města.
V sobotu 4. června 2016 uspořádali příjemnou dopolední slavnost v areálu včelařů u kostela
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. Vedoucí kroužku dětských včelařů pan Jiří Vavřík
připravil spolu s dětmi soutěže pro příchozí návštěvníky, přistěhovala se sem také
Semínkovna a mnohé zaujala také včelařská Naučná stezka. Na slavnosti byla pokřtěna
„včelí“ omalovánka pro ty, kteří se chtějí nejen pobavit, ale také poučit. Slavnostně byla
otevřena Včelařská knihovna. Slavnosti se zúčastnil také místopředseda republikového
výboru Svazu včelařů Miroslav Poništ. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Je skvělé, když se otevírají nové knihovny. Včelařská knihovna spolku Ambrožíci je sice
malinká, ale dobrých lidí se zájmem o přírodu se do ní vejde hodně.

Neděle 12. června 2016

Slavnostní nálada zavládla v neděli 12. června 2016 na havířovském Zámku.
Uskutečnilo se další vítání nejmenších občánků města. Jedenáct děvčátek a šest chlapečků
ve čtyřech obřadech přivítala do života zastupitelka Monika Havlíčková, spolu s dětmi
ze ZŠ Gen. Svobody. Přivítány byly a zapsány do pamětní knihy města tyto děti:
Sára Šamonilová, Sebastian Hrabec, Gabriela Čápová, Agáta Rotigelová;
Ondřej Kuš, Laura Babcyńská, Marek Pospíšil, Simon Sabela;
Vojtěch Doležal, Ema Brežinová, Julie Hlaváčová, Darina Dobřická;
Jiřina Telekesová, Melanie Ležáková, Julie Scheierová, Albert Blaník, Tereza Dvořáková.

Slavnostní přivítání malých občánků na Zámku v neděli 12. června 2016
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Středa 15. června 2016

Rada města Havířova jednala na 43. schůzi.
- Doporučila zastupitelům vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o plnění opatření
vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově.
- Radní schválili uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradu nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet
Ústí nad Labem v souvislosti se stavbou 11020 Rozšíření hřbitova v HavířověŠumbarku, včetně smuteční síně.
- Radní schválili také zahájení zadávacícho řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce ZŠ Gen. Svobody (jedná se o rekonstrukci ploché
střechy nad tělocvičnami) a zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada 2. etapa.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Pátek 17. června 2016

Škody způsobil silný vítr v pátek 17. června 2016. Havířovští hasiči opět pomáhali
nejen u nás ve městě, ale i v Karviné, Českém Těšíně, Bohumíně, Těrlicku a Orlové.
Na území Havířova museli zajistit:
- uvolněnou krytinu a plechy na střeše domu v Orlí ulici na Šumbarku,
- odfouknutou střechu z rodinného domu v ulici Na parceli 4/7,
- zlomené a spadnuté stromy v Havířově-Prostřední Suché na ulicích Hornické,
Dělnické, Kpt. Jasioka, Na Pavlasůvce, Na schodech ve městě, Bezruče, v Životicích,
na ulici Kotase v Dolních Datyních,
- v Havířově-Prostřední Suché spadl do vozovky sloup elektrického vedení.

Sobota 18. června 2016

Víkend od soboty 18. do neděle 19. června 2016 patřil Mistrovství české republiky
v atletice v Táboře. Zúčastnili se ho také sportovci Atletického oddílu TJ Slavia Havířov.
Koulařka Petra Klementová přivezla do Havířova bronzovou medaili. V běhu
na 110 m přes překážky postoupil Matěj Linhart do finále a vylepšil svůj osobní rekord
na 15,59 sec.

Pondělí 20. června 2016

V pondělí 20. června 2016 si vybrali svoji odměnu vítězové 5. ročníku soutěže
Naše město Havířov. Tři studenti kvarty Gymnázia Komenského Klára Nierostková,
Ondřej Nowak a Vladislav Glogar se sešli s primátorem města, hovořili s ním o svých
představách o městě, o svém budoucím životě. Přiblížili mu také průběh soutěže, kterou
uspořádala ZŠ Gorkého na začátku měsíce června. Podle slov studentů přispěla k vítězství
dobrá znalost místopisu a autobusových linek MHD. Studenti si vybrali svoji cenu a navštívili
Svět techniky v Ostravě. [3]

Středa 22. června 2016

Ve středu 22. června 2016 začala rozsáhlá oprava ulice Fryštátské (komunikace
č. III/4745) v úseku od křižovatky s Hornosušskou po železniční most. Úplná uzavírka
450 m dlouhého úseku vozovky by měla trvat do 30. listopadu 2016.
Podélně bude vybudován nový chodník s přechodem pro chodce a novým autobusovým
nástupištěm. Počítá se také s novou dešťovou kanalizací a na čtyřech místech se počítá
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s přeložením vodovodu do hloubky, aby měl dostatečné krytí i po snížení nivelity silnice.
Bude zachována původní šíře vozovky, pro vybudování chodníku bude nutné zabrat pozemky,
posunout některá oplocení a vykoupit metrový pás lesa.
Objízdná trasa pro osobní motorová vozidla je vedena po ul. Hornosušská,
ul. Na Pavlasůvce, ul. Hornická, ul. Kapitána Jasioka. Dopravu řídí světelné signalizační
zařízení a uzavírka a objízdná trasa je řádně vyznačena přechodným dopravním značením.
Projektové práce provedla firma Dopravoprojekt Ostrava se svým týmem odborných
projektantů. Zhotovitelem celé stavby je firma Eurovia CS. [3a]

Uzavřená komunikace Fryštátská, směrem k restauraci Šimala, práce na opravě začaly,
středa 22. června 2016.
Buduje se také u autobusového nádraží. Na Těšínské ulici u zastávek autobusů
stojí nová čekárna. Pokračuje také výstavba nového Obchodního centra Rotunda.

Autobusové nádraží má konečně malou čekárnu, vyrostla v červnu 2016 vedle prodejny
pekárny Erpeko
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U autobusového nádraží se buduje nové OC Rotunda, čtvrtek 23. června 2016.
Nové služby, zejména poradenství a diagnostiku, bude poskytovat pobočka
Diagnostického ústavu pro mládež a střediska výchovné péče (přijímá k diagnostickým
pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let). Byla slavnostně otevřena ve středu
22. června 2016 za přítomnosti primátora města Daniela Pawlase a ředitele Diagnostického
ústavu v Ostravě Petra Krola v křídle F havířovského magistrátu. Pobočka bude k dispozici
jeden den v týdnu. [4]

Čtvrtek 23. června 2016

Dětské oddělení havířovské nemocnice s poliklinikou získalo 23 nových
mobilních, polohovacích lůžek pro děti a 14 postýlek pro novorozence. Zastaralá lůžka
byla vyměněna za moderní a vyhovující současnému trendu. Na jejich pečlivém výběru se
podílel personál oddělení a soustředil se především na pohodlí a komfort. Investice
přesahující 600 tisíc korun byla hrazená z dotace MSK. [5]
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Sobota 25. června 2016

Sobotní odpoledne a podvečer na náměstí Republiky se odehrálo v režii FTV
Prima. Z Havířova vysílala televize Prima hlavní večerní zprávy. Představila v nich historii
a současnost našeho města. Pro své příznivce připravila zábavný program, ve kterém
vystoupili Janek Ledecký, Kamila Nývltová a Maxim Turbulenc. Děti se bavily ve skákacím
hradu, s balónky, nechaly si malovat na obličej. Tváře televize Prima, moderátoři večerních
zpráv Roman Šebrle a Gabriela Kratochvílová, Michal Janotka, Tomáš Kraus
a Miroslav Šimůnek se po skončení televizních novin podepisovali na autogramiádě.
I přes horké a dusné letní počasí lidé na náměstí přišli a užili s Primou prima den.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Prima přijela k nám v sobotu 25. června 2016 a sympatická moderátorská dvojice Šebrle –
Kratochvílová si získala všechny svým příjemným a laskavým vystupováním.

Neděle 26. června 2016

V neděli 26. června 2016 vítali zástupci komise Rady města Havířova pro občanské
záležitosti nové občánky města Havířova. Slavnostní projev pronesl na Zámku v pěti
obřadech radní Josef Bělica. Přivítal 12 děvčátek a 8 chlapečků. Hezký kulturní program
si pro své kamarády připravily děti ze ZŠ Marie Pujmanové. Do pamětní knihy byly zapsány
tyto děti:
Matyáš Brenkus, Filip Tomeček, Patricie Kleinerová;
Ondřej Babčaník, Kristýna Drtilová, Šimon Jakubčo, Theo Antonín Kubielas;
Ellen Hromková, Katrin Sabelová, Amálie Kantorová, Adéla Kantorová;
Matyáš Valášek, Anna Kovácsová, Tereza Lazarová, Talina Mück;
Daniel Hamrla, Tereza Stavělová, Adina Jarková, Eliáš Oborný, Natálie Papayová.

Pondělí 27. června 2016

V pondělí 27. června 2016 jednali po dvanácté zastupitelé města.
- Nejvíce pozornosti na sebe poutaly odvolání, poté volba nových radních
a ustanovení nové koalice, která bude řídit město Havířov. Jednáním
zastupitelstva skončila v Havířově dosavadní koalice KSČM – ANO 2011 –
Hnutí pro Havířov. Vznikla staronová koalice KSČM – ČSSD. Místo
Daniela Vachtarčíka na postu náměstka pro sociální rozvoj získala
Jana Feberová (ČSSD). Post náměstka pro hospodářský rozvoj přebral
po Ivanu Burešovi Karel Šlachta (ČSSD). Členové ANO 2011 (Josef Bělica;
Robert Masarovič, Alena Olšoková; Petr Hrabčák) opustili také Radu města
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Havířova. Novými členy se stali Jiří Martínek (ČSSD), Soňa Ryšánková
Dosedělová (KSČM), Pavel Rapant (ČSSD) a Alena Zedníková (ČSSD). [6]
- Na jednání zastupitelstva složil slib zastupitele také Martin Porembski (ČSSD),
získal mandát, kterého se vzdal Pavol Jantoš (ČSSD). [6]
- Zastupitelé rozhodli o tom, že z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě budou čerpat: Městská
policie Havířov (8 balistických vest pro strážníky zásahových vozidel 168 tisíc korun; na pronájem tělocvičny pro preventivní projekt Ženy, naučte
se bránit - 4 tisíce korun; zakoupení 12 tisíc reflexních náramků s logem města
pro seniory a děti z mateřských a základních škol - 120 tisíc korun; zakoupení
200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní projekty Městská policie
dětem - 17 tisíc korun; na zakoupení 20 ks jednorázových plastových
kontejnerů pro medicinský a infekční odpad předávaný Městskou policií
Centru drogové pomoci - 500 korun; zakoupení 4 ks palubních kamer
/dokumentace dopravních nehod a přestupků/ do zásahových vozidel včetně
montáže - 47 tisíc korun); Odbor kanceláře primátora Magistrátu města
Havířova (pořízení odvlhčovače s přídavným topením pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů v Havířově Životicích - 37 tisíc korun); Mateřská škola
Havířov Šumbark Petřvaldská – jedná se o zvýšení příspěvku na provoz –
nákup kol a běžná údržba dětského dopravního hřiště - 25 tisíc korun; Správa
sportovních a rekreačních zařízení Havířov – jedná se o zvýšení příspěvku na
provoz – nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů na
lokty a kolena - 35 tisíc korun.
Celkem bude z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě čerpáno 453 500 korun.
- Zastupitelé dále rozhodli o tom, že se město připojí k měření spotřeby
nelegálních návykových látek na základních školách.
- Zastupitelé opakovaně povolili výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole
a Mateřské škole s polským vyučovacím jazykem v Havířově-Bludovicích.
Ve školním roce 2016/2017 se tu počítá s 54 žáky v šesti třídách (průměrný
počet na třídu 9). Podle sdělení ředitele školy, sloučení všech pěti ročníků
prvního stupně do jedné třídy by ohrozilo kvalitu výuky, zejména výuky cizích
jazyků, informačních technologií a celého školního vzdělávacího programu.
- Zastupitelé schválili také zřízení ambulantní registrované sociální služby
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let provozovanou
společností Don Bosko v Havířově na Haškově ulici. Okamžitá kapacita by
byla 20 – 30 klientů v sociálně vyloučené lokalitě v Havířově-Prostřední
Suché. V současné době tu Don Bosko provozuje Klub Přístav v prostorách
keramické dílny pronajatých od ZŠ Kpt. Jasioka, kde nabízí dětem
volnočasové aktivity. Cílem je transformace na nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež z důvodu možnosti vícezdrojového financování k 1. lednu 2017.
Program jednání Zastupitelstva města Havířova:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_12.zmh.pdf

Úterý 28. června 2016

Ve školním roce 2015/2016 se Havířovské ligy základních škol zúčastnilo 22 škol
z Havířova, Těrlicka a Albrechtic. Děti se utkávaly v průběhu celého školního roku
na sportovních soutěžích v přespolním běhu, stolním tenise, plavání, šachách, florbale, šplhu,
vybíjené, sálové kopané, atletickém x-boji, master aerobiku, softtenise, discgolfu, rugby,
štafetovém běhu. Jednotlivé soutěže (celkem jich bylo 24) pořádaly zúčastněné školy
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ve spolupráci s Asterixem Havířov a také STKS Baník (stolní tenis). Vítězství si odnesli malí
sportovci ze ZŠ Kudeříková (21 soutěží – 165 bodů), následovali je sportovci
ze ZŠ G. Svobody (20 soutěží – 153 bodů). Třetí místo náleží ZŠ K. Světlé (17 soutěží a 126
bodů).
Basketbalistky BK Havířov, které hrají oblastní přebor žen a veteránské soutěže
pod názvem BEST OFF Havířov, získaly titul mistryň Evropy v kategorii nad 40 let.
Šampionát pro starší věkové kategorie se uskutečnil v chorvatské Poreči. Havířovské
reprezentantky neprohrály jediné utkání a ve finále porazily ukrajinské Mukačevo (vrátily mu
porážku z posledního finále před 2 lety v Ostravě). Utkání bylo velmi dramatické, český tým
ztrácel po první polovině zápasu 4 body, ale v závěru zvítězil 66 : 54. Titul je vrcholem
snažení havířovských basketbalistek, které i po 8 letech spojuje chuť, elán a bojovnost.
Družstvo hrálo v sestavě Martina Šindlářová, Iveta Rašková, Bohumila Kubíčková, Soňa
Šimková, Kamila Veselá, Vladimíra Hrušková, Tereza Kuklová, Jana Hradilová a Lucie
Zumrová.
V týmu, který začal reprezentovat v kategorii nad 35 let, hrály dvě havířovské hráčky, dnes
jich je v reprezentaci osm. Cesta k mistrovskému vrcholu kariéry byla postupná. V roce 2008
získal tým na ME v italském Pesaru páté místo, v roce 2010 v Zagrebu byl čtvrtý a v roce
2012 v Kaunasu třetí a předloni v Ostravě druhý. Už se těší na světový šampionát v italském
Toskánsku v roce 2017. [7]

Středa 29. června 2016

Rada města Havířova se v novém složení sešla na 44. schůzi.
- Radní pověřili členy pracovní skupiny přípravou Koncepce prevence
kriminality na léta 2017-2010 v Havířově. Skupinu tvoří pracovníci Městské
policie Havířov, sociálních služeb, Centra drogové prevence, Armády spásy,
Pedagogicko-psychologické poradny Havířov, Probační a mediační služby
a středisek, která pracují s mládeží. Rada města schválila zřízení přípravné
třídy v ZŠ Gen. Svobody od 1. září 2016.
- Radní vyslovili souhlas se žádostmi o dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, personální
a vzdělávací podpora v mateřských školách). O dotace žádají mateřské školy
Horymírova, Lípová, Mládí, Přímá, Radniční, Resslova, U Kamarádů,
U Topolů, ČS Armády.
- Rada schválila podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 29 – Rozvoj
sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt Revitalizace objektu
Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní
v Havířově-Šumbarku (ve variantě 1 – kompletní rekonstrukce).
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 30. června 2016

Koncem června se v základních školách v Havířově loučili pedagogové i spolužáci
s 545 žáky 9. tříd, kteří v životě ukončili důležitou etapu, aby po dvou měsících prázdnin
začali další na středních školách či učilištích.
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Strohá řeč čísel v červnu

Nezaměstnanost se vyšplhala na 11,52 % (před Havířovem jsou v okrese pouze
Karviná a Doubrava). Celkem bylo bez práce 5 829 lidí (z toho 2 854 žen). Dosažitelných
nezaměstnaných ve věku 15 – 64 let bylo k 30. červnu 2016 celkem 5 623 (2 700 žen),
absolventů a mladistvých 146 a osob se ZP 618. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
997 osob.
V období od dubna do června vyčistili pracovníci Technických služeb Havířov
112 parkovišť ve městě. Svezli 3 802,21 tuhého komunálního odpadu. V modrých
kontejnerech se vytřídilo za toto období 163,67 t papíru, v oranžových 0,88 tetrapackových
obalů, ve žlutých kontejnerech se sesbíralo 113,53 t plastů a v hnědých popelnicích 664,27 t
biologicky rozložitelného odpadu. K dalšímu zpracování lidé vyhodili 150,87 t skla.
V havířovské nemocnici s poliklinikou hospitalizovali během měsíce června 2016
celkem 1543 pacientů, z Havířova jich bylo 998. V havířovské porodnici přišlo v čase jahod
na svět celkem 48 dětí (20 dívek a 28 chlapců), z toho se narodilo 31 nových občánků
Havířova (12 děvčátek a 19 chlapců).
Lékaři Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje zasahovali
na území Havířova (včetně Prostřední Suché, Životic a Dolních Datyň) v průběhu
2. čtvrtletí roku 2016 u 1 700 událostí. Jednalo se o primární zásahy, ovšem také
o sekundární výjezdy (například transporty na jiná pracoviště, diagnostiku vážně nemocných
do specializovaných center). V průběhu dubna až června letošního roku dominovaly interní
obtíže u starších osob. Tropické a dusné počasí se projevilo nárůstem výjezdové činnosti
(10 – 25 %), zejména přibylo kolapsových stavů, oběhových a kardiálních problémů,
alergických reakcí na bodnutí hmyzem.
V červnu 2016 řešili policisté celkem 37 dopravních nehod na území města
Havířova. Jeden člověk byl zraněn těžce, 7 osob lehce. Vzniklá škoda činila 955 tisíc korun.
Nutno nejprve říci, že na koupališti letos nemyslí pouze na naši fyzickou kondici,
ale též na požitky duchovní. Návštěvníci mohou využít knižní budku, půjčit si knihu, vrátit ji
zpět, případně nahradit jinou.
Koupaliště bylo v červnu otevřeno 26 dní, jeho služeb využilo 9 069 lidí.

Napsali o nás v červnu

Největší škody napáchal déšť v havířovské nemocnici, voda pronikla střechou
a dešťové svody ji nestihly odvádět, dostala se také přes vnitroblokové atrium do sklepních
prostor. Situace vedla k evakuaci 8 pacientů z mezioborové jednotky intenzivní péče. Škody
se vyšplhaly do miliónů korun, některé přístroje z mezioborové JIP budou muset být
nahrazeny. S vodou bojovali také v GrandParku v Havířově Šumbarku, v domově seniorů,
zaplavila tu celé přízemí a výtahovou šachtu, hasiči tu čerpali vodu dlouho do noci. Lidé
ve městě museli také vyvést odpad ze zatopených sklepů, město vyšlo vstříc přistavováním
kontejnerů. [8, 9]
Rozbory vody v Těrlické a Žermanické přehradě ujistily o tom, že jsou obě
vhodné ke koupání a voda neohrožuje zdraví lidí. Vodu odebírali hygienici na třech
oblíbených koupacích místech (Pacalůvka, Pod Motelem a Těrlicko střed; pláže v Dolních
Domaslavicích, Lučina a Soběšovice). Přesto bylo doporučeno, aby se lidé po koupání
osprchovali v pitné vodě. [10]
Krajští radní rozhodli o tom, že nemocnice v Karviné a Havířově povede pan
Josef Grochol. Zastoupí Petra Kovaříka, který na funkci rezignoval z osobních důvodů.
Josef Grochol má ekonomické vzdělání, zkušenosti z vedoucích manažerských pozic a také
s řízením nemocnice. Jeho vize odpovídá nejlépe potřebám krajského zdravotnictví. [11]
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Městská policie v Havířově chce omladit svůj více než stočlenný sbor. Město vyhlásilo
novou náborovou akci pro všechny zájemce o strážnickou službu. Havířov potřebuje muže
i ženy s českým občanstvím starší 21 let, kteří mají středoškolské vzdělání ukončené
maturitou, dobrou fyzičku a jsou bezúhonní. [12]
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7.7 KRONIKA ČERVENEC 2016
Dobře znáš pády nehezký,
Cesty brázdí už nebeský,
Kluků pár, který vzal anděl pod kamion
(L. F. Hagen, [1])

Úvod

Červenec je měsíc, na který se hodně lidí těší. Děti a učitelé zejména, ti už od chvíle,
kdy skončí jarní prázdniny. Všichni se konečně dočkali. Do škol místo žáků a pedagogů
zamířili řemeslníci a sedmý měsíc v roce dorazil. Natáhl své mílové kroky, ostatně jako každý
měsíc, který slibuje něco tak výjimečného, jako jsou prázdniny. Všichni si užívali volna,
na počátku měsíce i svátečně vlasteneckého v duchu vzpomínek na Cyrila, Metoděje a Mistra
Jana Husa. Sluníčko se střídalo s deštěm, tráva a všechno zelené rostlo před očima
a neztrácelo barvu (naštěstí se neopakoval horký, suchý a vyprahlý červenec z loňského roku).
Nastal čas, který mnohým přinesl nějaké to poprvé, něco tajemného a obohacujícího.

Děti se vypravily za dobrodružstvím na tábory, k babičkám a dědečkům nebo také k tetičkám.
Nastal čas her na vodě i na souši. K vodním hrátkám na koupališti letos přibylo díky
knihbudce i čtení, na souši dominoval fotbal.

Červenec v časovém sledu
Pátek 1. července 2016

Brány havířovských základních, středních i některých mateřských škol zůstaly
zavřené. Začaly letní prázdniny. Prostředky městské hromadné dopravy začaly jezdit
podle letního jízdního řádu, omezený provoz mají také některé prodejny a firmy, organizace
poskytující služby.
V čase prázdnin se každoročně ve školách a školkách vystřídají žáci s řemeslníky. Opravy
a rekonstrukce ve školských zařízeních města si letos vyžádaly celkem 17 909 242 korun
(z rozpočtu odboru školství a kultury 8 639 968 korun a z odboru správy a rozvoje majetku
9 269 274 korun).
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Na ZŠ F. Hrubína se rekonstruoval výměník teplé vody pro bazén, opravovala se zpevněná
plocha schodiště u zadního vstupu, na ZŠ M. Kudeříkové rekonstruovali dva nákladní výtahy
ve školní kuchyni, v ZŠ 1. máje opravovali dva sociální uzly v pavilonu A, na ZŠ Moravská
se měnily ležaté rozvody vody v podhledech, podobně se měnily ležaté rozvody vody
na ZŠ Na Nábřeží.
Revitalizoval se celý objekt MŠ Přímá, dva malé nákladní výtahy se rekonstruovaly
v MŠ E. Holuba, elektroinstalace a osvětlovací tělesa se vyměňovaly v MŠ Čelakovského.
Okna vyměnili v MŠ Švabinského a celkovou revitalizací prošel objekt MŠ Mládí
v Havířově-Šumbarku. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Celková revitalizace objektu MŠ Mládí v Havířově- Šumbarku – výměna oken, zateplení
fasády a střech, oprava teras – středa 20. července 2016
Ve městě se opravují horkovody. Nejen v ulici Elišky Krásnohorské (kde se musely
vykácet také stromy, které přímo na horkovodu rostly). Výměnu potrubí na ulici Dlouhé
objednala firma Veolia Energie ČR. Na opravě se pracovalo celý červenec.

Oprava horkovodu na ulici Dlouhé – výměna potrubí – začaly výkopové práce, pátek
1. července 2016.
V Havířově se stavělo a rekonstruovalo. Nové parkoviště a veřejné osvětlení se
staví na ulicích Bezručova a Hrubínova, zadavatelem stavby je Město Havířov, staví dělníci
Jankostavu.
U marketu Hruška (na ulici 17. listopadu, u lesa) se začalo se stavbou nové prodejní jednotky
NATURPRO .
91

Stavební práce se ovšem více než před měsícem zastavily v areálu bývalého hotelu Merkur.
Dávná chlouba a dominanta města chátrá i po prodeji novému majiteli, úspěšně zarůstá
travou, v jednom z objektů jsou v přízemí zabedněná okna a hromada suti.

Merkur, dávná chlouba a dominanta města Havířova, i nadále chátrá.
Městská policie Havířov nabídla od 1. července 2016 novou bezplatnou
a nepovinnou službu občanům. V rámci prevence majetkové trestné činnosti bude evidovat
invalidní vozíky. Občané při registraci předkládali občanský průkaz či jiný platný doklad
totožnosti, invalidní vozík a doklad o jeho nabytí, případně čestné prohlášení o způsobu
nabytí vozíku. Občan poté obdrží samolepku se znakem Městské policie Havířov se sdělením,
že vozík je veden v její evidenci. [2]

Pondělí 4. července 2016

Radní města Havířova se sešli na 45. schůzi, jednali zejména
- o výměně zástupců města v obchodních společnostech Městská realitní
agentura, Zámek, Havířovská teplárenská společnost a Technické služby města
Havířova,
- navrhli také program 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf
Zajímavou výstavu nazvanou 15 let Moravskoslezského kraje mohli občané
města navštívit od pondělí 4. července 2016 ve 2. patře havířovského magistrátu.
Byly zde panely s velmi zajímavými statistickými daty z různých oblastí:
- V sociálních službách pracuje 12 500 pracovníků
- Kraj ve svých příspěvkových organizacích zaměstnává 20 tisíc zaměstnanců
- Kraj v roce 2014 disponoval majetkem v hodnotě 45,9 miliard korun
- V majetku kraje je 2 735 km silnic II. a III. třídy
- Během zimy se v kraji spotřebuje 34 tisíc tun ekologického posypu a 10 tisíc tun
technické soli
- Proinvestovalo se 122 miliard korun (při průměrné ceně rodinného domku 4,1 milionů
korun to činí 30 tisíc rodinných domků)
- V kraji je 183 krajských škol a školských zařízení, 44 964 studentů
- Kraj za 4 roky podpořil nákup 4 tisíc nových kotlů, to znamená snížení prachových
částic v ovzduší o 400 tisíc kg
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- V krajských porodnicích se v letech 2001 – 2014 narodilo 85 448 zdravých dětí
(500 dětí měsíčně)
- V uplynulých 15 letech zamířilo do našeho kraje 7 500 000 tuzemských
a 1 900 000 zahraničních turistů (28 400 plně obsazených Pendolin)
Výstava připomněla také celou řadu kulturních a sportovních osobností našeho kraje. (Příloha
D/07/1 Brožura 15 let Moravskoslezského kraje).
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Vernisáž putovní výstavy 15 let Moravskoslezského kraje v 2. patře budovy havířovského
magistrátu v pondělí 4. července 2016

Čtvrtek 7. července 2016

Členové vedení města Havířova, vdovy po zemřelých hornících, zástupci Klubu
seniorů Dolu Dukla, členové havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea
Ostrava, ti všichni uctili památku 108 horníků Dolu Dukla. Zahynuli před 55 lety v roce
1961 při důlním neštěstí, které zapříčinil požár pásového dopravníku. Na pietním aktu
promluvil primátor města Havířova Daniel Pawlas, připomenul tragédii mnoha rodin, ale také
současnou neutěšenou situaci v hornictví v našem kraji. Bývalý ředitel Jaroslav Gongol
zavzpomínal na těžkou hornickou práci i na své začátky na Dole Dukla právě v době, kdy
došlo k tragédii. Hosté položili kytice u pamětní desky důlního neštěstí v Dukla Industrial
Parku.

Dukla Industial Park čtvrtek 7. července 2016, poklona kamarádům, kteří zahynuli
před 55 lety při důlním neštěstí na Dole Dukla.
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Čtvrtek 14. července 2016

Mimořádné 13. jednání Zastupitelstva města Havířova schválilo změny zástupců
v obchodních společnostech a ve výborech zastupitelstva (bylo projednáno také na jednání
Rady města Havířova ve čtvrtek 14. července 2016: Usnesení Rady města Havířova:
http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/2016/usn_46_rmh_14.07.2016.pdf.)
Vyžádala si to nedávná výměna koalice, kterou od minulého červnového zastupitelstva tvoří
KSČM a ČSSD. Hnutí pro Havířov neuznalo vypovězení koaliční smlouvy jako řádné,
zastupitelé ANO se dostali do opozice a bývalé členy Ivana Bureše, Darju Tomaniecovou
a Petra Hrabčáka vyzvali, aby se vzdali svého zastupitelského mandátu a umožnili tak nástup
náhradníkům. [3]
Program 13. schůze zastupitelů:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_13.zmh.pdf

Neděle 17. července 2016

33. ročník motocyklových závodů na silničním Těrlickém okruhu Havířovský
Zlatý kahanec se jel o víkendu 16. a 17. července 2016. Začal ale už v pátek
15. července 2017 autogramiádou motocyklových závodníků na náměstí Republiky. Trať se
stavěla v předchozích týdnech a dbalo se zejména na bezpečnost všech zúčastněných.
Sobotním měřeným tréninkům nepřálo vůbec počasí, odpolední druhý trénink provázel
vytrvalý nepříjemný déšť. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Autogramiáda motocyklových závodníků Havířovského Zlatého kahance. Pátek
15. července 2016. Foto: Jana Doleželová
V neděli už nepršelo, ale bylo zamračeno a mokro, závody byly vyhlášeny jako mokré. Byl
to ročník bez závažných nehod, „pouze“ dva jezdci utrpěli při pádech lehká zranění.
První závod začal už před devátou ráno. Celkem byly vyhlášeny závody v sedmi třídách
(v závorce uvádíme vítěze jednotlivých závodů):
- Klasik 175 (Marek Vrána), 250 (Petr Šupík), 350 (Roman Procházka),
500 (Pavel Novák), 750 ccm (Marek Stibor);
- V Twin (Michal Indi Dokoupil) + 400 SS (Tomáš Heimerle);
- Volná do 600 ccm (Horst Saiger);
- 125 Sportproduction (Pavel Fojtík);
- Volná nad 600 (Horst Saiger);
- 125 GP (Christopher Eder) + 250 CRR (GP (Anders Blacha) + SP (Petr Kunc))
+ Supermono (Daniel Zörnweg);
- Grand Final (Horst Saiger)
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Horst Saiger se stal celkovým vítězem 33. ročníku Těrlického okruhu, ve třídě
nad 600 ccm zajel nejrychlejší kolo v historii závodů (6 100 m) a dorovnal tak pátý titul
maďarského závodníka Jánose Drápala. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Jedna z největších hvězd, která přijela na letošní Těrlický okruh, Michal Indi Dokoupil,
třídu V-Twin vyhrál s přehledem stylem start-cíl s velkým náskokem.
V neděli 17. července 2016 oslavila paní Vlasta Jelínková z Domova seniorů
Havířov, střediska Luna své 105. narozeniny. Mnoho zdraví a pohody jí přišel popřát
v pondělí 25. července 2016 také havířovský primátor Daniel Pawlas, v doprovodu vedoucí
odboru školství a kultury Martiny Dresslerové a ředitele Domova seniorů Milana Dlábka.
Paní Vlasta je už dnes upoutaná na lůžko, ale stále ráda čte a sleduje televizi.
V Havířově žije v současné době 6 lidí starších 100 let. [4]
Lumír Hlaváč je jedním ze dvou účastníků SK Fugy Havířov, kteří se v neděli
17. července 2016 zúčastnili legendárního závodu Challenge Roth v dlouhém triatlonu
(3,8 km plavání – 180 km kolo a 42,2 km běh) s třicetiletou historií. Bylo třeba se
zaregistrovat rok předem a i jinak to nebylo vůbec jednoduché. Lumír startoval ve druhé vlně
spolu s dalšími 200 borci a tvrdý boj nastal hned ve vodě. Pak bylo třeba najít kolo ve velikém
depu, na startu bylo přes 3000 závodníků. Trať německého cyklistického závodu u města
Roth vedla ve dvou okruzích a v každém se nastoupalo téměř 700 výškových metrů. První
okruh zajel Lumír za 2 hodiny a 34 minut, druhý okruh jel pouze o minutku pomaleji. Ovšem
maratonský běh byl velmi náročný, na 29. km přišla veliká krize. Do cíle závodu přiběhl
Lumír Hlaváč po 10 hodinách a 15 minutách. [5] Ačkoliv Lumír těsně po doběhnutí do cíle
příliš spokojen nebyl, scházela mu i psychická pohoda, ze strany kroniky jemu patří veliká
gratulace, obdiv a poděkování za reprezentaci.

Čtvrtek 21. července 2016

Během prvního pololetí roku 2016 působilo v Havířově 144 dobrovolníků ADRY.
Dobrovolníci, to je velice pestrá skupina lidí, které spojuje touha udělat něco dobrého
pro druhého člověka. Chtějí pomáhat a po nějaké době říkají, že sami dostali mnohem víc.
Dobrovolnictví je pro ně samozřejmé.
Dobrovolnické centrum ADRA Havířov má akreditaci MVČR pro vysílání dobrovolníků
k seniorům, zdravotně znevýhodněným, dětem a sociálně potřebným. Proces, jak se stát
dobrovolníkem, má tedy svá pevná pravidla. Zájemci musejí projít školením, výběrovými
pohovory, musejí doložit výpis z rejstříku trestů a lékařské potvrzení. Teprve pak je s nimi
uzavřena smlouva.
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Ve čtvrtek 21. července se v Dobrovolnickém centru ADRA na Hlavní třídě uskutečnilo
vzdělávání pro nové zájemce. Přihlásilo se jich osm, nakonec přišlo pět žen. Chtějí zmírnit
samotu a podělit se o radost s někým, kdo to potřebuje. V příštích několika dnech se
uskutečnila další setkání lidí, kteří se dosud neznali, a přesto navázali přátelství a povídali si,
chodili na procházky, hráli společenské hry, četli a především se na sebe těšili. Právě o tom je
dobrovolnictví. [6]

Úterý 26. července 2016

Město instalovalo před havířovským zámkem Jasanový trůn řezbáře Čestmíra Slívy
a uměleckého kováře Hanse Guziura z Těrlicka. Trůn je ozdobou parku a zároveň slouží
k fotografování párů sezdaných ve zdejší obřadní síni.

Jasanový trůn v parčíku před Zámkem

Středa 27. července 2016

Radní města Havířova se sešli na 47. schůzi.
- Jako jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodli radní o schválení
programu valné hromady a 2. ověřovatele ve společnostech Havířovská
teplárenská společnost a Technické služby Havířov. Zároveň rozhodli
o odvolání a volbě členů představenstva a dozorčích rad obou společností.
Rozhodli také z pozice jediného akcionáře v působnosti valné hromady
o schválení smluv o výkonu funkce včetně odměny pro členy představenstva
a dozorčí rady v těchto společnostech.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Strohá řeč čísel v červenci

Cestu na Úřad práce v Havířově podniklo celkem 5 922 uchazečů o zaměstnání
(2 895 žen). Ve věku od 15 do 64 let bylo 5 670 nezaměstnaných (2 748 žen), bylo to celkem
11,61 % z práceschopného obyvatelstva. Bez práce bylo 141 absolventů a mladistvých
a 616 osob se ZP. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1 080 uchazečů o zaměstnání.
V havířovské nemocnici s poliklinikou ulehlo v průběhu měsíce s nemocí
či na vyšetření 1 433 pacientů, z Havířova jich bylo 894. Ve zdejší porodnici pomohli na svět
celkem 64 dětem (32 dívek a 32 chlapců). V červenci se narodilo 36 nových havířovských
občánků (24 dívek a 12 chlapců).
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Napsali o nás v červenci

Vojtěch Gibiš připomíná tragédii 108 horníků Dolu Dukla před 55 lety.
Připomíná, že o katastrofě ze 7. července 1961 se dlouho nesmělo mluvit nahlas, protože
horníci, kteří tehdy z odpolední směny nevyfárali, zahynuli kvůli chybám a nekompetentnosti
některých vedoucích a také díky laxním předpisům. Podle pamětníků byl tehdejší 7. červenec
slunečný den. K chybě došlo ve 3. patře v 11. sloji už na konci ranní směny, kdy kdosi zřejmě
zavadil ramenem o vypínač pásového pryžového dopravníku. Ten se dal do pohybu, ale nikdo
to kvůli hluku nezaznamenal. Na odpolední směnu nastoupilo 338 horníků a o naprázdno
běžícím dopravníku nikdo nic nevěděl. Došlo na něm mezitím k poruše, guma se zasekla
a začala hořet. V 15.30 h ucítili kouř horníci ve 4. patře, jeden z vedoucích hledal zdroj
zápachu, ale neuspěl, nedošlo mu, že by mohl zápach pocházet z patra pod ním. Oheň rychle
přeskočil na dřevěné obložení a kolem 17. hodiny začali havíři hlásit kouř v dalších oblastech.
Teprve potom byly povolány jednotky Báňské záchranné služby a řešilo se odvolání horníků
z hořícího dolu. Téměř pro třetinu z nich už bylo pozdě. Důl se změnil v hořící peklo,
záchranáři neviděli ani na krok. Přívod do šachty byl uzavřen a po 23. hodině přišlo
rozhodnutí chodby zazdít, jen to prý mohlo podle vedení oheň zastavit. Záchranáři nanosili
50 tisíc pytlů materiálu k uzavření přívodu kyslíku do šachty. Většina obětí se udusila oxidem
uhelnatým. Nejmladší oběti bylo 16 let a nejstarší 56. Vyšetřování určilo za viníky nehody
dispečink, špatnou větrnou síť a špatné vedení dolu. Padly nepodmíněné tresty. Důsledkem
katastrofy bylo zavedení nehořlavých pásů. Tragédie je čtvrtou největší v československých
dějinách. Inu, tehdejší doba se nesla ve znamení hesla: potřebujeme více uhlí. Za každou
cenu. [7]
Tři jednotky hasičů likvidovaly v úterý 5. července požár pokoje v bytě
na Přemyslově ulici. Naštěstí se uvnitř nikdo nenacházel. Příčinou požáru byla závada
na elektronickém zařízení, způsobená škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun. [8]
V Havířově pracuje 140 veřejně prospěšných pracovníků. O prázdninách někteří
pracují ve školách, pomáhají například při přípravě prostor k malování (vynášejí nábytek,
demontují staré garnýže). V zimě odklízejí sníh, v létě zametají ulici, nově drží kanálové
hlídky při náhlých průtržích mračen. Mistři musí každému pracovníkovi říci konkrétně, jakou
práci bude vykonávat. Důležité je sledování počasí, aby věděli, zda mohou jít do terénu.
Hlavním úkolem je mít čisté město. [9]
Havířov vlastní zhruba 7 a půl tisíce městských bytů. Téměř před dvěma lety byl
zrušen pořadník a byty se přidělují formou losování. Zájemci musí splnit všechny
podmínky a ne vždy uspějí napoprvé. Bytová komise se schází jednou nebo i dvakrát
měsíčně, aby projednala žádosti o volné byty, které jsou v nabídce. Na jeden byt je průměrně
20 žadatelů. Žadatelé, kteří nesplní podmínky, jsou vyřazeni a nejsou zařazeni do slosování.
Komise nemůže losování ovlivnit. Konečné slovo při rozhodování, zda bude uzavřena
smlouva, mají radní města. [10]
Krevní centrum se přestěhuje do centra města, nad hlavní pobočku České pošty
na Dlouhé třídě. Dárci krve tu budou docházet od září. [11]
Slovenský režisér a skladatel Dušan Rápoš žije již léta se svou rodinou v Havířově.
Teď se těší na natáčení nového filmu o muzikantech z moravsko-slovensko-polského
trojmezí. Natáčet se začne 8. srpna a premiéra je naplánovaná na únor roku 2017. Film se
jmenuje prostě Muzikanti a scénář napsal Petr Šiška.[12]
Zvláštní druh zábavy volí někteří jedinci. V neděli 17. července 2018 položil někdo
na koleje pneumatiku. Osobní vlak (souprava City Elefant) na trase Opava – Český Těšín
musel ukončit jízdu v Havířově Suché. Pneumatika se mu zaklínila v podvozku. Českým
drahám byla způsobena škoda ve výši 20 tisíc korun. Policisté Obvodního oddělení Havířov 1
zahájili úkony řešení přečinu poškození cizí věci. [13]
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Často se teď mluví o havířovském vlakovém nádraží, zejména v souvislosti s jeho
rekonstrukcí. Začalo se však hovořit také o tom, že je nedostupné vozíčkářům a jednoduché
to tady nemají ani maminky s kočárky. Do haly se všichni dostanou bez problémů, ovšem
cesta na perón pro mnohé končí pod schodištěm. Problémy tu mají také lidé, kterým už zdraví
příliš neslouží. Citelně tu chybí výtah nebo eskalátory. Novináři z Deníku dělali test a pokusili
se na perón dostat ženu s elektrickým vozíkem, který samotný váží více než 100 kg. Vynést
ho ručně tedy nebylo možné. Jedinou možností je služební výtah, ovšem to vyžaduje
přítomnost zaměstnance nádraží, jejich pracovní doba končí o půl osmé večer, navíc je nutné
cestu objednat 24 hodin předem na speciálním formuláři. Bez toho se prostě vozíčkář k vlaku
nedostane. Pro vozíčkáře nejsou uzpůsobeny ani toalety v nádražní hale. Tíhu bezbariérového
řešení musí nést majitel nádraží a tím je v případě havířovského nádraží Správa železniční
dopravní cesty. [14]
Menší elektrovysavač doplní velké automobilové zametací stroje, v Havířově
ho budou používat k úklidu chodníků, náměstí a prostor po konání větších akcí. Vysavač stál
necelého půl milionu korun, v ulicích s ním budou pracovníci veřejně prospěšných prací
uklízet denně chodníky, hůře přístupná místa. [15]
Most v Dolních Datyních dostává pod ulicí Na Hlinikách nový vnitřní tubus
z vlnitého plechu, protože původní konstrukci poškodil pohyb svahu. Město zvolilo způsob
opravy, při které nebylo potřeba uzavírat ani rozkopávat silnici. Náklady na opravu byly
vyčísleny na 8,2 milionů korun. Pohyb svahu bude nově monitorován sondami. [16]
Sochy jsou neodmyslitelnou ozdobou Havířova už z dob jeho socialistické
výstavby. Instalovány byly živelně, aby krášlily obytné části města. V minulých letech byly
sochy soustředěny do Centrálního parku, vznikla jakási expozice. Sochař Martin Kuchař
tu v současné době restauruje Obětní oltář, který na sympoziu Landek 2002 vytvořil švédský
sochař Boss Andersson. Sochy potřebují pravidelné očištění povrchu díky vlivu agresivního
ovzduší a okolní vegetace zhruba každý sedmý rok. Ve správě Odboru školství a kultury je
98 soch. [17]
V Těrlické přehradě se v sobotu 30. července 2016 plavalo O pohár města
Havířova. Havířovských plavců odstartovalo osm, Daniel Míka si doplaval pro stříbro
a Libor Hracký pro bronz. Eliška Hracká si na pětikilometrové trati vyplavala druhé místo.
V osmém ročníku soutěže se plavaly tradiční trati 3, 5 a 10 kilometrů. Přihlásilo se 110
závodníků z 20 plaveckých klubů (2 slovenské). [18]
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7.8 KRONIKA SRPEN 2016
Snad jiní jinak uvidí já myslím nebe širé si jak naši
zemi
a při hvězdách si myslím na lidi [1]

Úvod

Letošní srpen trpěl výkyvy nálad a tak vůbec neusnadnil výběr citátu, aby ho vystihnul
v celé jeho nepředvídatelnosti. A to je důvod, kdy člověk sáhne po klasikovi, po jeho
moudrosti a schopnosti postihnout všechno. A právě v Nerudově veršíku jsem našla srpnový
fenomén padajících hvězd, kdy si pro sebe i ty druhé přejeme jen dobré. Tady jsem našla
širou a krásnou zemi, která si právě v srpnu připomíná bolestné výročí napadení bratrskými
armádami v roce 1968. A taky můžu myslet na české hvězdy z olympiády v Rio de Janeiru,
na deset zářících medailí a radost, na kterou jsme čekávali dlouho do noci u televizorů.

Havířov byl příjemně ospalý. Tu a tam ho pokropil déšť. Prostě dovolená. Kdo mohl, odjel
pryč za vodou, sluncem, lesy a jejich poklady. Aby se potom mohl pochlubit na sociálních
sítích svými úlovky voňavých hříbků a dalších chutných plodů. Fandili jsme našim
olympionikům od 5. do 21. srpna 2016 . Havířovským rodákům Pavlu Maslákovi (běh 400 m)
a Jaroslavu Bábovi (skok do výšky) se závod příliš nevydařil. A léto už zpolehoučka podávalo
ruku podzimu, v Havířově a okolí se objevily jeřabiny, za sluncem se točily slunečnice, vůně
kytek a posečené trávy se v prodlužujících večerech proměnila ve vůni grilovaného masa.
Loučili jsme se. Poslední den olympijského měsíce zasáhla celý sportovní svět nesmírně
smutná zpráva. Navždy nás opustila sedminásobná vítězka olympijských her, sportovní
symbol pražského jara 1968, gymnastka, žena krásná, skromná. Paní Věra Čáslavská.
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Srpen v časovém sledu
Sobota 6. srpna 2016

V sobotu 6. srpna 2016 si občané města Havířova a spolu s nimi další hosté
připomněli 72. výročí tragédie, kterou v Životicích spáchali fašisté. Zavraždili 36 mužů
ze Životic a přilehlých obcí Dolních Bludovic a Horní Suché. Nejmladšímu ještě nebylo
17 let, nejstaršímu bylo 60. Zůstalo po nich 19 vdov a na čtyři desítky sirotků. [2]
Knihu Mečislava Boráka, kterou jsme v kronice ocitovali, vzpomněla také paní Jolanta Balon,
která pietní akci u Památníku životické tragédie uváděla v jazycích českém a polském.
Poklonit se památce zavražděných přišli zástupci vedení města v čele s primátorem
Danielem
Pawlasem,
zastupitelé,
zástupci
Parlamentu
České
republiky
(Milada Halíková), Moravskoslezského kraje (hejtman Miroslav Novák a jeho náměstek
Svatomír Recman). Do Životic přijeli v sobotu dopoledne také zástupci obecních úřadů
okolních obcí, PZKO, za Generální konzulát Polské republiky přijela s tichou vzpomínkou
vicekonzulka Maria Kovacz. Kytici květů položil také honorární konzul Ruské federace
v Ostravě Aleš Zedník. Nechyběli hosté z různých spolků a organizací, včetně místopředsedy
Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu pplk. ve výslužbě Miroslava Pešla.
Zástupci církve Janusz Kožusznik a nový farní vikář farnosti sv. Anny David Tyleček zažehli
světlo u památníku. V neposlední řadě přijali pozvání také zástupci Muzea Těšínska, ředitel
Zbyšek Ondřeka a jeho zástupkyně Kateřina Stenchlá.
Pietní akt doprovodili svým zpěvem pěvecké sbory Canticorum pod vedením
Vítězslava Soukupa, pěvecký sbor Suchá při místní skupině PZKO Horní Suchá a smíšený
pěvecký sbor Stonava při místní skupině PZKO ve Stonavě. Oba sbory řídil Tomasz Piwko.
Pietní akt u Památníku životické tragédie ukončily národní hymny Polska a České republiky.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Sobota 6. srpna 2016, na pietní akt zamířili z Opavy také pplk. Jaroslav Žáček (člen
Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu) a Miroslava Koštovská, jejíž
rodiče za války ukrývali na Čeladné velitele partyzánské skupiny Janka Ušiaka a velitele
brigády, Rusa Murzina, otec paní Miroslavy to zaplatil životem).
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Úterý 9. srpna 2016

Radiodiagnostické oddělení havířovské nemocnice s poliklinikou obhájilo
a získalo opakovaně na dobu 8 let od Ministerstva zdravotnictví akreditaci
pro specializační vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Patrik Valenta,
primář radiodiagnostického oddělení uvedl, že díky tomuto oprávnění, k jehož obhajobě vedla
náročná příprava, lze zařadit nemocnici mezi kvalitní zdravotnická zařízení. Získání
akreditace je výsledkem práce celého týmu oddělení. [3]

Úterý 16. srpna 2016

Primátor města Havířova přijal úspěšné reprezentanty seniory, kteří se přišli
pochlubit se svými sportovními úspěchy na Krajských sportovních hrách seniorů v Hradci
nad Moravicí. Konaly se koncem června a Anežka Paříková, Petr Seidler, Achác Szigraj
a Alena Veselská přivezli hned 4 cenné medaile. V červenci ti nejlepší reprezentovali kraj
na III. Celostátních hrách seniorů v Praze. Získali celkem tři zlaté a jednu stříbrnou medaili
(celkově skončilo družstvo Moravskoslezského kraje na 13. místě z celkového počtu
24 družstev). Anežka Paříková reprezentovala v kategorii nad 70 let v disciplínách hod
granátem na cíl a disciplíně GOLF-SNAG a získala zlaté medaile. Pan Petr Seidler soutěžil
ve stejné věkové kategorii a přivezl z celostátních her zlatou medaili z hodu granátem na cíl
a stříbrnou z disciplíny hod kroužků na kužel. Primátor města všem poděkoval za příkladnou
reprezentaci a popřál pevné zdraví a další sportovní úspěchy. [4]

Středa 24. srpna 2016

Radní města Havířova se sešli na 48. schůzi.
- Projednali změny ve složení Rady města Havířova, vyslechli informativní
zprávu o výsledku kontroly Městské realitní agentury.
- Radní projednali také čerpání fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě.
- Dali souhlas k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na odstranění bytového domu na ulici Obránců míru v Havířově-Šumbarku.
- Projednali také závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
- Byl schválen pronájem nebytových prostor v majetku HTS pro zřízení šaten,
skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně prospěšných prací.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Sobota 27. srpna 2016

Slezské dožínky, krásný lidový svátek pozdního léta, uspořádali v zahradě PZKO
v Havířově-Bludovicích. Tradiční, už 47. ročník, oslava dobré úrody a hojnosti, započala
průvodem, v jehož čele stanuli hospodář a hospodářka (gazda i gazdinka Radek
a Renata Staś). Během tradičního rituálu díků jim předali věnec plný klásků a voňavý pecen
chleba Roman Ligocki a Barbara Staś. Hospodáři beze zbytku splnili svůj hostitelský úkol
a počastovali přítomné báječnými koláči (upekly je ženy z PZKO) a dobrým pitím. Všude
voněly grilované pochoutky, pivo teklo proudem, muzika hrála k výborné náladě. Na jevišti
se představily lidové muziky Suszanie, Blendowice, Mali Blendowianie, Kamraci, Kamratki
s Kamratami a mažoretkový soubor Variace vedený paní Editou Chvistkovou. Výborně se
bavili také představitelé vedení města, primátor Daniel Pawlas a náměstkyně pro sociální
rozvoj Jana Feberová. A v klidu, pohodě a dobré náladě se horký den vystřídal s večerem.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)
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Hezkou oslavu dožínek uspořádali také v PZKO v Havířově-Prostřední Suché v sobotu 3. září
2017.

Tradiční Slezské dožínky v PZKO Bludovice v sobotu 27. srpna 2016, hospodáři převzali
bohatý věnec a voňavý chléb, vyzvali všechny k dobré zábavě

Středa 31. srpna 2016

Započaté stavby většího charakteru pokračují i v srpnu. Patří mezi ně i oprava
části Fryštátské ulice ve směru k restauraci Šimala. Stejně tak výstavba Obchodního centra
Rotunda u autobusového nádraží na Těšínské ulici. S výstavbou centra Rotunda souvisejí také
opravy v nedaleké ulici E. Krásnohorské a Přemyslově. Chodník se opravuje na ulici
17. listopadu podél domu od křižovatky s Těšínskou a Národní třídou.
(Další fotografie v příloze č. 3)

Výstavba nového OC Rotunda u autobusového nádraží pokročila a pokračuje i v srpnu
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V průběhu srpna pokračovaly opravy na školách v Havířově, včetně celkové revitalizace
MŠ Přímá (v hodnotě 3 296 101 korun). Hlavním důvodem komplexní opravy (výměna
oken, fasády) bylo snižování spotřeby energií. Zhotovitelem byla firma Bostav Morava,
s. r. o. Bruzovice. Opravu dokončila v září. V areálu ZŠ Gen. Svobody pokračovala oprava
střechy, vysoutěžená cena tohoto díla přesahuje 4 miliony 700 tisíc korun.

V průběhu srpna pokračovala celková revitalizace objektu MŠ Přímá .
Fontána na náměstí pod prodejnou Albert (Terasa) byla už od jara mimo provoz.
Fontána byla uvedena do provozu v roce 2012, kdy bylo rekonstruováno celé náměstí. Voda
tekla několika chrliči, zářila díky barevnému osvětlení. Stala se terčem šprýmařů, kteří do ní
nalili pěnivý saponát, který mohl poškodit čerpadla. Fungovat však fontánka přestala patrně
díky elektronice, která řídí její chod. [5]

Kašna pod Albertem už konečně chrlí vodu.

Strohá řeč čísel v srpnu

V srpnu bylo v Havířově bez práce celkem 5 922 lidí (2 895 žen), podíl
nezaměstnaných na obyvatelstvu města se v srpnu 2016 zastavil na 11,61 %. Bylo evidováno
celkem 5 670 dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let (2 748 žen), 141 absolventů
a mladistvých a 616 osob se změněnou pracovní schopností. Nárok na podporu
v nezaměstnanosti mělo 1 064 evidovaných uchazečů o zaměstnání z mikroregionu Havířov.
V útulku MAX Technických služeb Havířov bylo v srpnu umístěno 28 psů,
19 koček a 4 drobná zvířata (morče, holub, hrdlička a fretka). Fretku si vyzvedla
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majitelka. Holub a hrdlička byli s poraněnými křídly předáni do péče Záchranné stanice
Bartošovice, se kterou útulek tradičně spolupracuje (ve stanici se starají o poraněné ptáky).
Nový domov našlo v srpnu 14 psů a 4 kočky. S původními majiteli se sešlo 14 pejsků.
V útulku bylo ke konci měsíce 53 psů a 25 koček.
V Nemocnici s poliklinikou Havířov hospitalizovali v srpnu 1 509 pacientů,
z Havířova jich bylo 954. Krásnou chvíli zrození nového života zažili v havířovské porodnici
celkem 56krát, narodilo se 26 dívek a 30 chlapců, Havířov se tak rozrostl o 30 nových
občánků (19 děvčátek a 11 chlapečků).
V Havířově došlo během měsíce k 39 dopravním nehodám. Vyžádaly si 18 lehce
zraněných. Celková škoda se vyšplhala na 11 500 000 korun.

Napsali o nás v srpnu

O zajímavé kauze ve spojení s Havířovem se hovořilo v Událostech na ČT 1.
V havířovském pobytovém zařízení pro žadatele o azyl našla ubytování skupina čínských
křesťanů, stará se o ně Organizace pro pomoc uprchlíkům. Rozhodnutí o přidělení
či nepřidělení statutu azylanta by mělo přijít do 6 měsíců. [6]
Šatny na zimním stadionu jsou v žalostném stavu, havířovská radnice chce
investovat do další etapy jejich opravy (první etapa oprav na stadionu proběhla
před několika lety). Opravené prostory nebudou sloužit jen malým hokejistům, ale také
krasobruslařům a návštěvníkům veřejného bruslení. Vznikne pro ně úplně nové zázemí. Bude
nutno opravit také kanalizaci. Projekt počítá s náklady až 12 milionů korun. Celou nákladnou
rekonstrukci by měly pokrýt peníze z fondu veřejně prospěšných aktivit. [7]
Světlo v noci znamená správný směr a bezpečí. Havířovská radnice zvyšuje počet
lamp veřejného osvětlení, stejně jako osvětluje nově obydlené lokality. Pracovníci
Technických služeb Havířov pracují na stavbě sloupů veřejného osvětlení v ulicích Farské
a U Kostela v Havířově-Bludovicích. Město tady zadalo požadavek na postavení
24 pozinkovaných sloupů. V poslední době bylo doplněno, či nově vybudováno osvětlení
v ulicích U Garáží, Opletalově a v parku za zimním stadionem. Nové osvětlení se chystá také
v ulici Na Vyhlídce. [8]
Bohumil Kubíček… básník, malíř, primář ortodoncie, bohém. Tak vzpomínal
na svého tatínka jeho syn Bohdan. Pan Kubíček zemřel v den svých narozenin
před dvěma lety. Už podruhé se sešla osiřelá Sušská paleta, výtvarná skupina, kterou pan
Kubíček před lety zakládal. Svíčky, dýmky bafající v ústech dalších výtvarníků, historky…
Roztočil se kolotoč vzpomínek na tuto nezapomenutelnou postavu havířovského bytí. [9]
Cena, jakou za teplo platí domácnosti v našem městě, není podle Havířovské
teplárenské společnosti ve srovnání s jinými městy vysoká. Cena tepla je přísně regulována
a ceny kontroluje Energetický regulační úřad. Do ceny tepla smí dodavatel promítnout pouze
ekonomicky oprávněné náklady související s výrobou a rozvodem tepla. Právě z údajů ERÚ
vyplývá, že Havířovská teplárenská společnost v roce 2016 dodává GJ za 547 korun, další
dodavatelé v okolí (vlastněné městy a teplo distribuující) za cenu přesahující 600 korun. [10]
V srpnu navštívily naše město děti z Ukrajiny, z vesničky Novgorodkivka, která
se dříve jmenovala Čechohrad. V Havířově strávily 3 dny, ubytovány byly v relaxačním
centru. Dětem se nejvíce líbilo v bazénu. Právě bazén považovaly za největší atrakci, protože
v jihovýchodní Ukrajině prostě bazény nejsou. Svěřila to novinářům vedoucí Českého spolku
Světlana Čubyr. Obec, odkud děti pocházejí, byla založena v roce 1869 českými přistěhovalci,
kteří přišli na pozvání ruského cara Alexandra II. Dodnes se část obyvatel hlásí k české
národnosti (v roce 1999 to bylo 41 % Čechohraďanů). [11]
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Díky rozšířenému čipování psů, mediální podpoře a rostoucímu zájmu lidí
o čtyřnohého mazlíčka se snižuje počet zvířat v útulcích. Potvrdila to také vedoucí útulku
MAX Technických služeb Havířov. Je zde aktuálně 50 pejsků, před čipováním jich tam mívali
80 až 100. [12]
Stovky žádostí o umístění evidují zařízení pro seniory v celém našem regionu.
Havířovský domov pro seniory Helios jich aktuálně eviduje 769, přičemž jeho kapacita je
okolo dvou stovek míst. Informovala o tom novináře Gabriela Kunčická, vedoucí sociálního
útvaru střediska Helios. K úbytku žadatelů nedošlo ani poté, co začaly poskytovat služby
soukromá zařízení v regionu, například havířovský domov pro seniory GrandPark. Ten byl
otevřen v květnu minulého roku a v domově pro seniory zbývá k obsazení poslední místo.
Domov se zvláštním režimem má ještě několik volných míst. [13]
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7.9 KRONIKA ZÁŘÍ 2016
Pravím vám, že tento rozkvět zralého věku
je mocnější a vášnivější
než ty neklidné a prchavé hejble mladého jara…[1]

Úvod

Rozporuplný čas. Děti mu nemohou přijít na chuť díky tomu, že znamená začátek
nového školního roku. Naštěstí příjemných pocitů vyvolává více, protože pokud se v září
zadaří, a že se letos zadařilo, je to jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Patří k němu spousta
drobných radostí. Třeba kaštany. Malí i velcí brouzdáme pod stromy a hledáme do kapes malé
hnědé energetické dobíječe. Nebo životická jablka. To už se všichni těší, až se otevřou brány
sadů a budou si moci natrhat voňavé plody mezi stromy prozářenými sluncem. Zadařilo se.

V Havířově milujeme září kvůli slavnostem. Nejen Havířovské slavnosti, ale také oslavy
založení různých institucí, zejména Denního stacionáře Domovinka, Církevního střediska
volného času Don Bosko. Milovníci železniční dopravy mohli oslavit 26. září. Už je to totiž
celých 5 let, co začaly jezdit žluté vlaky společnosti Regiojet a přinesly havířovským větší
komfort zejména při cestách do hlavního města Prahy.
Nakonec je třeba říci, jednoduše, slovy Karla Čapka: Už si to nelze zapírat: je podzim.
Poznáte to podle toho, že kvetou podzimní astry a podzimní chryzantémy… [1]

Září v časovém sledu

Čtvrtek 1. září 2016

Krásný slunečný čtvrtek 1. září. Den „D“. Po dvou měsících volna se otevřely brány
škol. Na přechodech pro chodce v blízkosti škol opět dohlíželi na bezpečnost dětí příslušníci
Městské policie Havířov. Začal školní rok 2016/2017.
Do školních lavic 17 základních škol, které zřizuje město Havířov, zamířilo také
771 prvňáčků. Nejvíce žáků (82) ve čtyřech 1. třídách budou učit v ZŠ 1. máje. Za prvňáčky
se vypravili členové zastupitelstva a vedení města. Nejen aby pronesli pár slov, ale také aby
dětem předali malé pozornosti a upomínky na slavnostní den.
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Nový školní rok začal ve školách mateřských a novinkou je zavedení programu Montessori
pedagogiky v MŠ Petřvaldská v Havířově Šumbarku. [2]

Nový školní rok 2016/2017 zahájili v ZŠ v Dolních Datyních

Pátek 2. září 2016

Začátek září v Havířově už 26 let patří výstavě nazvané „Krásná jako kvítka… je
ta země…“ Prezentuje obrázky, které vznikly v rámci mezinárodní výtvarné soutěže dětí
mateřských a základních škol, nižších tříd gymnázií v oboru kresby a grafiky. Letos malovaly
děti z Litvy, Slovenska, Polska, Chorvatska, Bulharska, Lotyšska, Běloruska, Slovinska,
Estonska a České republiky obrázky na téma Rodina. Porotci letos vybírali
z 1 300 soutěžních prací. Sen dětí o krásné, klidné a pohodové rodině zřejmě pobídl také
Marii Vodičkovou, zakladatelku Klokánků a Fondu ohrožených dětí (posléze Sdružení
pro ohrožené děti), která nad letošním ročníkem převzala záštitu. V doprovodu paní Jiřiny
Sivé, kurátorky a komisařky výstavy, povyprávěla přítomným o příbězích, které ve své
pracovní kariéře prožívala spolu s dětmi ona. Bohužel ležely na opačném pólu a byly plné
násilí a týrání. Letos se výstavy poprvé nezúčastnil jeden z jejich iniciátorů a zakladatelů,
bývalý ředitel ZŠ Frýdecká pan Vladimír Znamenák. Zdravotní stav mu nedovolil přijet,
poslal tedy všem krásný dopis. Výstava vybraných dětských prací byla k vidění
do 30. září 2016 hned na několika místech (výstavní síň Viléma Wünsche, KD Leoše Janáčka,
Městská knihovna Havířov na Šrámkově ulici, výstavní prostory ZŠ Frýdecká v Havířově).
[3] (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Slavnostní vernisáž výstavy soutěžních obrázků mezinárodní soutěže Krásná jako kvítka…
je ta země… Vítězové se svojí patronkou Marií Vodičkovou
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Tradiční Havířovské slavnosti začaly v pátek 2. září 2016 a končily ohňostrojem v jednu
hodinu ráno v neděli 4. září.
V pátek 2. září 2016 odstartovali slavnosti havířovští vítězové Festiválku v Letním That Shy
Band, následovali Lake Malawi, Inekafe, mnichovský elegán Lou Bega roztančil diváky.
Páteční trhák byla bezesporu kapela havířovských rodáků Kryštof, na které tu můžeme být
právem hrdi a havířovští je vždy rádi uvítají obrovským potleskem. Do brzké sobotní hodiny
vstoupil DJ Nuff.
Součástí sobotního programu bylo slavnostní zahájení. Pozvání města Havířova přijali vzácní
hosté z partnerských měst Jastrzebie Zdrój, Mažeikai a Turčianských Teplic. Pozdravit
přítomné a pobavit se přijeli také poslankyně Parlamentu ČR Milada Halíková, hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Samozřejmě nechyběl primátor města
a jeho náměstci. Moderátor Jan Čenský také v sobotu přivítal výborné účinkující počínaje
Black Bandem z TV Šlágr. Program pokračoval vystoupením Yvetty Simonové, Josefa Zímy.
Po slavnostním zahájení patřilo pódium letos pětadvacetileté Voničce, kterou založili manželé
Slavíkovi. Folklorní soubor vystřídal David Koller s Bandem, náctiletí si přišli na své
při vystoupení Sebastiana. Petr Bende přivedl Cimbal Big Band, užili jsme si vystoupení
hvězdné Natalie Imbruglie.
A potom přišly největší hvězdy slavností, skvělí finští Nightwish. Zaujali i ty, kteří do metalu
zabrousí jen málokdy, jejich vystoupení bylo trochu jako divadlo, trochu jako severská sága
a hlas zpěvačky působil lidem mrazení v zádech. Jedním slovem, bylo to krásné.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Sluníčkový maskot Havířovských slavností 2016

Pondělí 5. září 2016

V Sadech Životice, s. r. o (společnost trvá od roku 1991) začal oblíbený samosběr
jablek. S tímto způsobem sklizně jablíček tu začali už v roce 1998 jako jediní v republice
a okamžitě si našel spoustu příznivců. Životická jablka jsou velmi chutná, voňavá a je krásný
pocit, když si je člověk může natrhat sám. Kilo, bez ohledu na odrůdu, se prodává
za 15 korun.
V roce 2015 se vypěstovalo celkem 1 730 t jablek (nabízejí tu 17 odrůd letních, podzimních
a zimních plodů, ovocné stromky rostou na 63 ha). V samosběru se prodalo 78 629 kg jablek
(byl to rok extrémního sucha, v předchozích letech si lidé sami nasbírali kolem 100 t jablek).
V sadech se kdysi pěstovaly maliny a jahody (od 60. let minulého století), postupně se začalo
přecházet na výsadbu jabloní a od roku 1991 se tu pěstují pouze jablka.
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Úterý 6. září 2016

Přes léto nám chyběly kašny, nechtělo se jim chrlit vodu. Město postupně zařizuje
jejich opravy. Díky tomu zurčí voda pod Branou s kyvadlem a pramenem na náměstí
Republiky. Vyčištění a opravy se dočkala také krásná kašna v parčíku za KD Radost
s příznačným názvem Chlapec s rybou. Opravená kašna byla uvedena do zkušebního provozu
v úterý 6. září 2016. [4]
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Město se pustilo do opravy kašen, voda stříká pod Branou s kyvadlem a pramenem,
vyčištěna je také kašna Chlapce s rybou.

Středa 7. září 2016

Už čtvrtou společnou výstavu Spolku havířovských fotografů, z. s. (založený
v roce 2014) mohli shlédnout milovníci fotografie. Byla otevřena vernisáží ve středu
7. září 2016 v galerii Radost. Vedle dílek Tomáše Dudy, Rastislava Dušičky,
Jaroslava Hrachovce, Květoslava Klímy (předsedy spolku), Vlastimila Schindlera,
Václava Šlajse a Pavla Žáčka, vystavuje jako čestný člen také renomovaný havířovský
fotograf, od roku 1977 autor Svazu českých fotografů, který obdržel v roce 2016 také
mezinárodní fotografický titul AFIAP, Antonín Válek. Členové spolku fotí už řadu let a mají
bohaté zkušenosti s organizováním výstav. Nováčkem je Pavel Žáček, který se stal členem
Spolku havířovských fotografů v roce 2016. Jestli i tentokrát měli fotografové dobré světlo,
mohli návštěvníci výstavy hodnotit až do 2. října 2016.

Vernisáž výstavy Spolku havířovských fotografů ve středu 7. září 2016 v galerii Radost,
Společná fotografie před snímky z fotodílny Antonína Válka
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Pátek 9. září 2016

Za reprezentaci a úspěch poděkovali v pátek 9. září 2016 osobně primátor Havířova
Daniel Pawlas, náměstkyně pro sociální rozvoj Jana Feberová a vedoucí odboru sociálních
věcí Bernarda Urbancová šikovným a tvůrčím seniorům našeho města. Havířovští senioři
nechyběli na 17. ročníku celorepublikové soutěže Šikovné ruce našich seniorů v Lysé
nad Labem. Celkem se tu prezentovalo 3 800 výrobků a ty havířovské se rozhodně neztratily.
Havířovští senioři se v červnu zúčastnili výstavy v kategoriích Senioři v klubech důchodců,
klienti pečovatelské služby a obyvatelé domovů pro seniory. V první jmenované kategorii
získaly ocenění obrazy Jaro a Tuhá zima paní Zdeňky Tůmové. Za rozvoj volnočasových
aktivit pro seniory v našem městě obdrželi senioři z Centra volnočasových aktivit Cenu stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova. [5]

Sobota 10. září 2016

Kotulova dřevěnka patří k místům, která lidé velmi rádi navštěvují. Nebylo tomu
jinak ani v sobotu 10. září 2016. U příležitosti Dne otevřených dveří památek tu mohli
obdivovat práci řemeslníků, kteří dokáží vyrobit nádherné výrobky z plsti, korálků, papíru.
K vidění byly také patchwork, vizovické pečivo, keramika. Nechyběla ukázka tradičních
řemesel dráteníků a řezbářů. Návštěvníci (a bylo jich téměř 200) si mohli zakoupit krásné
bytové a oděvní doplňky, drobné dárky pro své nejbližší. Odcházeli spokojeni a dobře
naladěni.

Řemesla trochu jinak předvedli v Kotulově dřevěnce v sobotu 10. září 2016. Foto Milena
Kendzierská

Neděle 11. září 2016

Slavnostní okamžiky vítání nových občánků prožili zúčastnění v neděli 11. září 2016
v obřadní síni havířovského Zámku. Děti přivítala do života zastupitelka Soňa Dosedělová
spolu s dětmi ze ZŠ Moravská. Nedělní dopoledne patřilo:
Báře Richtarové, Františku Petrůjovi, Sebastianu Siřinkovi, Jasmíně Byrtusové;
Nikol Ščepoňcové, Alexandru Tobolovi, Petře Zemánkové, Matyáši Cholastovi;
Ele Biegunové, Sofii Mrázkové, Marii Guňkové, Adéle Bieligové;
Nele Burešové, Matyáši Slívovi, Jakubu Vrubelovi, Kristiánu Rotíkovi;
Magdaléně Harenzové, Adrianu Kryštofu Hluškovi, Lauře Kellnerové, Sebastianu Kytlicovi
a Daniele Waszutové.
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Pondělí 12. září 2016

Primátor města Havířova Daniel Pawlas a ekonomický náměstek Eduard Heczko
přijali delegaci z polského města Rybnik v čele s primátorem Piotrem Kuczerou. Hovořilo
se zejména o společném záměru realizovat evropský projekt z dotačního programu Interreg
V-A Česká republika-Polská republika zaměřený na revitalizaci vybraných parků v obou
městech. Havířov by v případě získání dotace rekonstruoval Park sponzorů
za budovou Okresního soudu a obchodního domu Permon. Město Rybnik má zájem upravit
menší parky spojující vlakové nádraží a městské náměstí. [6]

Úterý 13. září 2016

Mladí gymnasté klubu Sportovní gymnastika T. Havířov se stali již potřetí
za sebou přeborníky kraje a mistry České republiky ve všech žákovských kategoriích
jednotlivců i družstev. Úspěšné sportovce přijal v úterý 13. září 2016 primátor města
Havířova Daniel Pawlas. Medailisty trénuje držitel bronzové medaile z Olympijských her
v Moskvě v roce 1980 Jiří Tabák. Jakub Jelínek se v kategorii nejmladších žáků umístil
v krajské i republikové soutěži na prvním místě. Na druhém místě krajské soutěže se umístil
Matyas Prošek (v rámci republiky na čtvrtém místě). Čtvrté místo v krajské soutěži náleží
Jakubu Palovskému (páté místo v republice). Jako družstvo se nejmladší žáci stali mistry
kraje i republiky. První příčku v obou soutěžích obsadil v kategorii mladší žáci Josef Gomola.
V rámci kraje druhý a republiky třetí skončil Jacob Juračka. Radim Majer si zasloužil
v krajské soutěži místo třetí a čtvrté v republikové. Také mladší žáci jako družstvo obdrželi
dvě zlaté medaile. Stejně se dařilo také starším žákům, dvě zlaté získal Federik Michalčík,
stříbrné Ondřej Frydrych a dvě bronzové Dominik Majerčík. [7]

Středa 14. září 2016

Ve středu 14. září 2016 jednali radní města na 49. schůzi.
- Schválili rekonstrukci sociálně společenského zázemí Městského fotbalového
areálu v Prostřední Suché; rekonstrukci nerezového brouzdaliště
na havířovském koupališti.
- Doporučili Zastupitelstvu města Havířova, aby schválilo rekonstrukci objektu
na Mánesově ulici (původně základní škola, dnes chátrající budovy).
- Vydáním kladného stanoviska k záměru zřízení základní školy pod názvem
Montessori škola Úsměv v Havířově pro potřeby podání žádosti o zápis školy
do rejstříku škol a školských zařízení podpořili radní zřízení soukromé
Montessori školy v Havířově.
- Zastupitelům také doporučili schválit financování projektu Protidrogový vlakRevolution Train, jehož cílem je přiblížit dětem a mládeži ve věku 10 až 17 let
neotřelou formou problematiku užívání drog.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 15. září 2016

Za účasti vedení města Havířova bylo v okrajové části Havířova, poblíž ulice
Výletní a U Jelena, ve čtvrtek 15. září 2016 slavnostně otevřeno Bydlení pro seniory
Čapí hnízdo Havířov. Osm podporovaných, pečovatelských bytových jednotek
(3 dvoupokojové byty a 5 garsoniér) pro seniory, seniorské páry ve věku nad 65 let, ale také
pro zdravotně postižené občany, je již obsazeno. Výstavbu realizovala Ramona real, s. r. o.
a byla zahájená v červenci 2015 byla podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok
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2015. Ubytovaní klienti budou mít k dispozici základní balíček služeb, které jim ulehčí
samostatné bydlení a také sociální a zdravotní služby podle individuálních potřeb každého
z nich. [8]
Nejlepší sestřičky jsou v havířovské nemocnici. Vyplývá to z výsledků 2. ročníku
ankety Moravskoslezská setra 2016 vyhlášené a pořádané odborem zdravotnictví Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje. Akci zaštítili hejtman Moravskoslezského kraje
Miroslav Novák, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a prezidentka České asociace
sester Martina Šochmanová. Letos byly vítězky vyhlášeny v pěti kategoriích: paliativní
a hospicová péče, sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, porodní asistentka a ocenění
za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Celkem se zúčastnilo 69 zdravotnických
pracovníků, které nominovali odborníci. Do finálového večera postoupilo 12 finalistek, spolu
s vítězkou kategorie Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Porota vybrala
absolutní vítězky.
Nemocnice s poliklinikou v Havířově má v řadách svých zaměstnanců hned dvě oceněné
sestřičky. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči získala Kula Přikrylová.
V kategorii sestra u lůžka zvítězila Martina Šebeková. [9]

Pátek 16. září 2016

Pátek 16. září 2016 byl vyhlášen Evropským dnem bez aut a v Havířově jezdila
MHD zdarma. V rámci podpory zdravého pohybu se také Havířov připojil k Evropskému
týdnu mobility. Začal v pátek na náměstí Republiky. Děti základních škol si užily
Ballympiádu se zábavou na velkých balonech, s jízdou na popletených kolech, se zdravotními
kurzy první pomoci, stánkem Městské policie Havířov a soutěžemi a hrami s Asterixem.
V Parku sponzorů za KD Leoše Janáčka se běžel Běh naděje, následovník populárního Běhu
Terryho Foxe. Trať měřila zhruba 2,5 km a zúčastnilo se ho přibližně 2 tisíce školáků.
Jednotlivé základní školy se také podílely na veřejné sbírce určené na výzkum léčby rakoviny,
vybralo se celkem 9 242 korun. [23] Celý další týden se mohli havířovští učit správné chůzi
s hůlkami pod vedením paní Karly Hanákové v Centrálním parku u Renety. Nordic walking
přilákal dost zájemců. Mnozí z nich se právě tady dozvěděli o pravidelných kurzech
a každodenním cvičení s prvky jógy, které pořádá Komunitní centrum Havířov Svazu
postižených civilizačními chorobami v České republice. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Týden mobility nácvik Nordic walking v Centrálním parku u Renety
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V pátek 16. září 2016 byl zahájen provoz dětského hřiště na zahradě Domova seniorů
Havířov, střediska Helios. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci vedení města
a Nadace OKD, z jejíhož fondu byla realizace hřiště financována. Navštěvovat ho budou děti
z nedaleké školky Horymírova, případně i další školky a školy, v neposlední řadě také děti
z řad příbuzných domova seniorů. Děti z MŠ Horymírova se spolu s klienty Heliosu podílely
na slavnostním programu. Účelem projektu je zejména bourání mezigeneračních propastí
mezi seniory a dětmi. [10]
V ADAMu (Autistické děti a my, spolek vznikl v květnu roku 2010) se konečně
dočkali. V prostorách MŠ Paraplíčko na Mozartově ulici získali nové prostory, včetně
terapeutické místnosti a pracovny psychologa. Slavnostního otevření se zúčastnily také
náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Jana Feberová a psycholožka Milena Tejklová,
která stála u zrodu spolku před 6 lety.
Předsedkyně zapsaného spolku ADAM paní Marie Gerdová, která získala také hezkou
kancelář, si změnu nesmírně pochvalovala. Nové prostory umožní ještě lépe pracovat s téměř
stovkou rodin s autistickými dětmi ve třech základních terapiích (sportovní kroužek
s nácvikem sociálních dovedností a komunikace v týmu s vrstevníky, který vede
David Kučák; dramatický kroužek pro děti 1. stupně, kde se děti učí řešit běžné životní
situace a klub náctiletých pro děti 2. stupně ZŠ, oba posledně jmenované kroužky vede paní
Karin Mikolášová).
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Zahrada plná her a pohybu v pátek 16. září 2016 v ADAMu
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Sobota 17. září 2016

Nejstarší střední škola v nejmladším městě republiky, Horní gympl, oslavila
v sobotu 17. září 2016 už 60. narozeniny. Oslavě předcházely hned 2 výstavy prací
studentů. V Galerii Centrum byly vystaveny práce pod názvem Barvy, prostor, sny a čas
(výstava trvala do 30. září 2016). V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče byly instalovány
práce z archivu výtvarné výchovy s názvem Hravé tvoření, tvořivé hraní (také tato výstava
skončila 30. září 2016). Na setkání abiturientů a učitelů dorazilo v sobotu 831 registrovaných
absolventů. Plno bylo u vystavených tabel a kronik jednotlivých maturitních ročníků.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Horní gympl slavil 60 let, přijeli se podívat i bývalí pedagogové, mezi nimi Jindřiška
Kučerová, která začala učit v roce 1958.

Úterý 20. září 2016

Pod záštitou primátora města Havířova Daniela Pawlase se uskutečnil v úterý
20. září 2016 na náměstí Republiky už pátý Veletrh poskytovatelů sociálních služeb.
Díky této akci mohou lidé získat cenné rady a informace, které se týkají sociálních služeb
v našem městě. Představili se registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí
na území města Havířova, organizace zabývající se volnočasovými aktivitami, vzděláváním
a také ty, které svojí nabídkou doplňují síť sociálních služeb. Bylo možné zhlédnout
kompenzační a zdravotní pomůcky, upravené vozidlo pro osoby se zdravotním postižením,
výrobky uživatelů sociálních služeb. Lidé se mohli zapojit do interaktivních tvořivých dílen
nebo ochutnat polévku Armády spásy.
Na doprovodném kulturním programu se podíleli především uživatelé sociálních služeb
a návazných aktivit.

Čtvrtek 22. září 2016

Poslanecký Výbor pro veřejnou správu a rozvoj, jehož předsedkyní je
poslankyně Parlamentu České republiky Milada Halíková, jednal ve čtvrtek
22. září 2016 v havířovském Zámku. Vedle starostů blízkých obcí přijali pozvání také
havířovský primátor Daniel Pawlas a jeho náměstci. Zaujalo je jedno z diskutovaných témat
prezentace rozvoje města a čerpání a využití finančních prostředků z operačních programů.
Poslanci jednali v Havířově také se sekretáři Euroregionu Těšínské Slezsko
o čerpání finančních prostředků Evropské unie na rozvoj regionu a přeshraniční spolupráci.
Pozvaní zástupci měst a obcí diskutovali také o zákonu o pozemních komunikacích,
problematice stavebních úřadů a sociálním bydlení.[11]
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Na galavečer u příležitosti oslav 25 let díla Don Boska v Havířově pozvali
ve čtvrtek 22. září 2016 všechny své příznivce zaměstnanci Církevního střediska volného
času sv. Jana Boska v Havířově. Zazněla zhudebněná modlitba Dona Boska k Panně Marii
Pomocnici, v jejíž podporu turínský kněz důvěřoval. Vzpomínalo se na Jindřicha Hoňka st.,
který založil mužský chrámový sbor a zasloužil se o vznik střediska Dona Boska u nás
ve městě. V sále KD Leoše Janáčka zhlédli diváci filmovou prezentaci o běhu života
ve středisku v průběhu uplynulých 25 let (oficiálně bylo středisko otevřeno 17. září 1991
v prostorách bývalé mateřské školky na Kolmé ulici). Od roku 2006 byl novým ředitelem
jmenován Jindřich Honěk ml., trvalý jáhen farnosti Havířov-Šumbark. Na slavnosti poděkoval
všem pedagogům a všem ostatním, kteří se dotkli činnosti v Církevním středisku sv. Dona
Boska, ve všech jeho zařízeních ve městě, na Šumbarku i v Prostřední Suché. Poděkoval všem
sponzorům a městu Havířov za exkluzivní dobrou spolupráci. Připomenul projekty
podporující činnost s dětmi: Šance pro každého (vzdělávání prostřednictvím zájmových
kroužků i pro sociálně znevýhodněné děti), Pohyb pro každého (prevence patologických jevů
u dětí a mládeže prostřednictvím sportu a tance). Týmu pracovníků
a dobrovolníků Dona Boska poděkovala za práci s dětmi a všechny aktivity náměstkyně
primátora pro sociální rozvoj Jana Feberová. Popřála všem hodně síly, energie
a úspěchů v další práci.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Čtvrtek 22. září 2016, slaví se 25. narozeniny Církevního střediska volného času sv. Dona
Boska, všem poděkoval současný ředitel Jindřich Honěk.

Pátek 23. září 2016

Denní stacionář Sociálních služeb města Havířova oslavil v pátek 23. září 2016
už 10. výročí svého trvání. Spolu s ředitelem Sociálních služeb města Havířova
Milanem Černým se slavnostního zahájení celého dne zúčastnily poslankyně parlamentu
České Republiky Milada Halíková, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Jana Feberová,
vedoucí sociálního odboru magistrátu Bernarda Urbancová, nechyběla ani nová tisková
mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová. K tanci a pohodě zahrálo Trio seniors. Došlo
také na promítání prezentace Jak šel čas na Domovince. Součástí slavnostního dne byl Den
otevřených dveří v celém zařízení a beseda na téma Alzheimerova demence, přednášel
vedoucí Střediska sociálního zařízení Denní stacionář Domovinka Marcel Dvořák.
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Denní stacionář Domovinka je dnes nedílnou součástí péče o havířovské seniory, je možností,
která ulehčí rodinám v péči o jejich rodinné příslušníky, kterou díky zaměstnání či nedostatku
odborných znalostí a schopností nemohou zvládat. Tým sester se tu o seniory výborně stará,
aby mohli společně prožívat důstojné stáří.

Součástí Dne otevřených dveří a oslav 10. narozenin Denního stacionáře Domovinka byla
přednáška o alzheimerově chorobě.
Nemocnice není právě veselé místo a jakýkoli pobyt v ní je spíše stresující. Dětské
oddělení a oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov teď budou
v očích pacientů určitě působit příznivěji. Nabídnou totiž mnohem hezčí nemocniční
prostředí. V pátek 23. září 2016 byla slavnostně předána výzdoba chodeb oddělení, pokojů,
čekáren i vestibulu před dětskými ambulancemi. V dětských odděleních maloval akademický
malíř Libor Škrlík veselé obrázky s dětskou tématikou. Na oddělení klinické hematologie
budou těšit pacienty hezké obrázky malířky Magdy Veverkové Hrnčířové. Výzdoba vznikla
díky podpoře Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové Volencové a Petra Wagnera a jeho
manželky z firmy Blancheporte, kteří byli hlavními sponzory. Snad příjemnější prostředí
přispěje k rychlejšímu uzdravování nemocných. [12]
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Neděle 25. září 2016

Další zářijové vítání nově narozených občánků města se konalo v obřadní síni
havířovského zámku v neděli 25. září 2016. Sváteční projev přednášela zastupitelka
Soňa Dosedělová, členové komise pro občanské záležitosti tentokrát pozvali děti
ze ZŠ 1. máje, aby uvítaly do života své maličké kamarády písničkami, pohádkami a verši.
Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Nicolas Kusák, Martin Gróf, Tomáš Folwarczný;
Marie Hesková, Sára Kačorová, Sára Gomolová, Natálie Baráková, David Koláska;
Denis Douda, Lukáš Paloncy, Johanka Smetanová, Patrik Zachariás;
Ondřej Foltýn, Mikuláš Kubiczek, Filip Vampola, Veronika Bráblíková; Kryštof Sýkora.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Vítání občánků v neděli 25. září 2016

Pondělí 26. září 2016

V pondělí 26. září 2016 zasedali zastupitelé města Havířova v sále KD Radost.
Na 14. schůzi projednali:
- Jednací řád byl schválen z důvodu nových bezpečnostních opatření v budově
v době konání zasedání a také na základě interpelace člena zastupitelstva
Marka Plawneho, který vznesl na minulém zastupitelstvu dotaz, zda by
nemohli nejprve interpelovat občané a potom členové Zastupitelstva města
Havířova. Tato změna neprošla, občané budou i nadále interpelovat 2 hodiny
po začátku jednání.
- Na programu byl návrh na rekonstrukci objektu bývalé ZŠ Mánesova
a Domova seniorů Luna v Havířově Šumbarku. Zastupitelé schválili zahájení
projektových prací na rekonstrukci objektu na Mánesově ulici ještě v tomto
měsíci. Příští rok bude aktualizována projektová dokumentace rekonstrukce
objektu Luna. Náklady obou projektových prací budou zapracovány
do rozpočtu města v roce 2017. Souběžnost je nutná, protože Luna neodpovídá
stavebně technickým požadavkům pro provoz domova pro seniory
dle současné platné legislativy.
- Zastupitelé schválili také financování projektu Protidrogový vlak – Revolution
train pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol z Fondu bezpečnosti. Prezentace
v přistavené 150 m dlouhé vlakové soupravě se šesti vagóny proběhnou
v druhé polovině října 2016.
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- Město finančně přispěje na projekt Podpora terénní práce na rok 2017 Úřadu
vlády ČR, který je zaměřen na terénní práci v sociálně vyloučených romských
lokalitách či komunitách, kde vyloučení hrozí.
- Zastupitelé rozhodli o rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu
statutárního města Havířov. Nezletilému chlapci, který se nachází se svým
otcem v těžké sociální situaci, připadne 10 393 korun na pořízení psacího stolu,
židle a úložných prostor do studentského pokoje. Nezletilé dívce se zdravotním
postižením přiřkli zastupitelé částku 21 tisíc korun na zakoupení přenosné
bateriové odsávačky a příslušenství k ní. [13]
Program jednání zastupitelstva: http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_14.zmh.pdf

Strohá řeč čísel v září

Hlášení z havířovského úřadu práce hovoří o 5 770 uchazečích o zaměstnání,
nezaměstnaných žen bylo 2 770. Čísla zahrnují 5 487 dosažitelných nezaměstnaných
ve věku 15-64 let (2 612 žen). Bez práce bylo 195 absolventů a mladistvých a 601 osob se ZP.
Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel tvořil 11,24 procent. Nárok na podporu
v nezaměstnanosti mělo 1026 uchazečů o zaměstnání.
Ve čtvrtletí červenec 2016 – září 2016 vyhodili občané Havířova 3 910,35 t tuhého
komunálního odpadu. V hnědých kontejnerech se ocitlo 1 114,18 t biologického
rozložitelného komunálního odpadu. Z košů, které jsou rozmístěny po městě, vyvezli
pracovníci Technických služeb Havířov na skládku 45,26 t odpadu. K dalšímu zpracování se
vytřídilo 119,03 t papíru, 0,86 t tetrapakových obalů, 138,232 t skla a 111,312 t plastů.
Radostnou událost zaznamenali v září v psím útulku Max. Fence Vandě (byla
do útulku přijata březí) se narodilo 7 štěňat. Během měsíce bylo odchyceno 32 psů,
30 koček a 13 drobných zvířat (fretka, zranění holubi, červená užovka, křečci a morčata).
Holubi byli předáni Záchranné stanici v Bartošovicích. Nový domov našlo v září 17 psů,
6 koček a jeden křeček. Původního majitele se dočkalo 19 pejsků. K poslednímu zářijovému
dni zůstalo na stanici 56 psů, 40 koček a 4 drobná zvířata.
V září bylo v havířovské nemocnici hospitalizováno 1 574 pacientů, z toho
1 012 havířovských občanů. V porodnici havířovské nemocnice s poliklinikou se narodilo
celkem 64 dětí (32 děvčátek a stejně chlapců). Havířovskou adresu zapsali na matrice
45 dětem (21 děvčátkům a 24 chlapcům).
Rychlá záchranná služba vyjížděla během období červenec – září 2016 ve dvou
tisících případech. Letní měsíce přinesly opět nárůst výjezdové činnosti. Převažovaly však
jednoznačně primární zásahy u interních obtíží starších pacientů.
Policisté zaznamenali v září na území města Havířova 31 dopravních nehod.
Bohužel, jeden člověk při nich zahynul, jeden utrpěl těžká zranění a 7 osob vyvázlo s lehkým
zraněním. Hmotná škoda byla vyčíslena na 14 721 000 korun.
Začala nová sezóna na bruslích. Havířovský led si v září nenechalo ujít
211 zájemců.

Napsali o nás v září

Na novou jednosměrku v části ulice Svornosti u magistrátu si lidé teprve zvykají
(jedná se o úsek mezi ulicí Na Nábřeží a křižovatkou se spojnicí za budovou magistrátu s ulicí
J. Švermy). Obyvatelé blízkých domů mohou díky novým dopravním značkám
a vodorovnému značení využívat nově necelou dvacítku parkovacích míst. [14]
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V havířovském hangáru bylo uskladněno 112 013 kg tabáku v surové podobě.
Odhalili ho tady krajští celníci už v druhé polovině srpna a v září se jim podařilo dokončit
vážení a přepočítání zajištěného surového tabáku (1 003 krabic, 569 pytlů a volně ložený
tabák). Zboží bylo převezeno do střeženého skladu celního úřadu. [15]
Havířovští skauti získali grant z Ministerstva vnitra a uspořádali branný den
pro havířovské školáky. Zúčastnilo se ho 120 dětí. Do akce se zapojili také hasiči a strážníci
městské policie. Díky tomu plnili školáci disciplíny, se kterými se běžně nesetkají. Správný
branec totiž musí umět orientovat se v terénu a podat první pomoc. Branný den nesl název
May-dej 2016. [16]
Sezóna komorních koncertů v Havířově začala koncertem Bennewitzova kvarteta
v KD Radost. Kvarteto ve složení Jakub Fišer (první housle), Štěpán Ježek (druhé housle),
Jiří Pinkas (viola) a Štěpán Doležal (violoncello) havířovské publikum nadchlo skladbami
Huga Wolfa, Erwina Schulgoffa, Leoše Janáčka a Franze Schuberta. [17]
Právě skončenou sezónu hodnotí Jindřich Dolanský, který má lékařský dohled
na havířovském koupališti. Ve srovnání s loňskem tu zaznamenali méně vážných úrazů
(zlomenin) a kolapsových stavů (souvisí to zřejmě s životu příznivějšími teplotami letošního
léta). Dolanský hovoří o tom, že nepočítá žihadla, odřeniny či drobné krvavé rány, ale je hrdý
na to, že se podařilo zabránit tragédii a bleskově zachránit tonoucího 25 letého plavce, kterého
v plaveckém bazénu, v místě s největší hloubkou, postihly křeče do nohou. Plavčíci, kteří
nespouštějí oči z vody, ho ihned zaregistrovali a bleskově mu pomohli. Plavčík Jiří Kroužek
skočil do vody pro tonoucího, pomáhal mu ho vytáhnout David Kalát a Richard Godyň
alarmoval další kolegy. Byla to taková rychlovka, že nakonec nebylo nutné ani volat
záchranku. [18]
První datyňské sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče se odehrálo v pátek
23. září 2016 v areálu fotbalového hřiště v Dolních Datyních. V rámci Datyňského
desetiboje si děti vyzkoušely, zda by z nich mohli být fotbalisté při slalomu a střelbě míčem
na plyšové hračky; střílelo se z luku a ze vzduchovky, nechyběl běh přes překážky, hod
oštěpem či skok do dálky z místa; blýskli se také střelci na koš, mistři jízdy na kole, hráči
pétanque a klasických kuliček. [19]

Počasí v září

Zářijové počasí tu a tam kouzlilo.

Středa 21. září 2016, krásný podzim, v Dolních Datyních rozkvetly stromy. Foto Kateřina
Bojková
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7.10 KRONIKA ŘÍJEN 2016
Pojď se se mnou toulat podzimem!
Co na tom, že mlha studí
A tráva mrazem zebe.
Pohladíš mi moje mokré vlasy
A já pohladím svou teplou dlaní tebe. [1]

Úvod

Havířovská básnířka Marta Gelnarová vystihla nádherně krásu podzimu zakuklenou
do kousku syrového počasí. Dny se krátí, večery se dlouží, zběsilý letní čas se změní
na ospalý zimní, začínají se tenčit hromady knih připravených ke čtení na nočních stolcích.

Letošní říjen nabyl punc důležitosti. Občané České republiky volili své zástupce
do krajských zastupitelstev a v některých městech také nové senátory. Povolební dohadování
přineslo na mnoha místech zvláštní koaliční uskupení. Sever Moravy povedou společně
ANO 2011, ODS a KDU-ČSL. O týden později národ roztančila oblíbená taneční show
Stardance, která v sobě snoubí humor, noblesu, krásu pohybu po tvrdě dřině u zrcadel
a fandění oblíbeným favoritům.
Bylo pošmourno, jen tu a tam se podařilo objednat počasí sluncem zalité, teploučké. Zrovna,
když se běžela úspěšná Havířovská desítka, jako když vymaluje mezi dvěma pošmournými
dny. Na pět stovek nadšenců běhání se vypravilo na trať, aby podpořili handicapované
sportovce, kteří se nadchli pro hru boccia.

Říjen v časovém sledu
Pondělí 3. října 2016

Říjen v Městské knihovně Havířov, podobně jako v ostatních knihovnách v České
republice, začal Týdnem knihoven. Jako každý rok, havířovští čtenáři se těšili na celou řadu
zajímavých akcí.
Na několika pobočkách byly nainstalovány hezké výstavy. Na Šrámkové se vypravili
prostřednictvím dětských prací Po stopách Karla IV. Ve zdejším oddělení pro dospělé
připravili tématickou výstavu „Našlo se v knihách“. Zastavení ve fotografiích
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Martina Urbančíka okouzlilo návštěvníky pobočky Seiferta. V budově na Svornosti byla
od pondělka 3. října 2016 k vidění výstava fotografů Antona Svrčka a Jiřího Hanzla
z havířovského fotoklubu.
V rámci Týdne knihoven zamířil do pobočky Městské knihovny Havířov U Jeslí skvělý
ilustrátor Bořík Frýba. Ve středu 5. října 2016 pobesedoval s dětmi ze čtenářského klubu
při ZŠ Školní na téma Zvířata v knihách – povídání k malování.
Historickou, velmi poutavou přednášku historičky, pamětnice a znalkyně Těšínska Libuše
Kolkové nazvanou Těšínsko si ve čtvrtek 6. října 2016 vyslechlo 36 zájemců
ve studovně a čítárně.
K Týdnu knihoven patří také oblíbený Knižní jarmark. Prodej vyřazených knih letos
uspořádali ve vestibulu poboček na Šrámkové a na Seifertově ulici ve čtvrtek 6. října 2016.
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Bořík Frýba, ilustrátor, na pobočce Městské knihovny Havířov U Jeslí, foto Michaela
Tobolová
Ve studovně a čítárně Městské knihovny Havířov na Šrámkové vyhodnotili
fotografickou soutěž Kde domov můj. Celkem 55 fotografií 29 autorů hodnotil v odborné
části soutěže Radislav Hájek, člen fotoklubů v Orlové a Havířově. Udělena byla také Cena
knihovníků, na webových stránkách a v prostorách Městské knihovny Havířov na Šrámkové
mohla hlasovat také široká veřejnost (1 968 hlasů). Fotografie byly i nadále vystaveny
ve fotogalerii na webových stránkách Městské knihovny Havířov a podél schodiště budovy
na Šrámkové.
V odborném hodnocení nejlépe uspěli Kateřina Bojková (Havířov), Alena Kanková (Velké
Albrechtice), Kristýna Sládková (Havířov) a Josef Stangel (Havířov). Knihovnice udělily cenu
Simoně Kostohryzové z Havířova a veřejnost nejvýše hodnotila fotografii Filipa Rákoczyho
z Havířova-Životic. [2]

Úterý 4. října 2016

Město Havířov hostilo 138 účastníků již 10. mezinárodní odborné konference
nazvané Zeleň a voda – spojené nádoby našich měst. S poznatky z oblasti problematiky
hospodaření s vodou ve městech přispěli také odborníci z polského Těšína a slovenského
Zvolena. Konference byla rozdělena do tří přednáškových bloků o zadržování vody v krajině,
vodních plochách či vodních prvcích ve městech. Náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku Eduard Heczko připomenul, že v roce 2015 se díky mimořádnému suchu
projevil nedostatek vody v mnoha oblastech života. Nastaly problémy s usycháním dřevin
ve městech, zejména jehličnanů, vysychala koryta řek, málo vody bylo i v zemědělství
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a průmyslu. Téma zadržování vody v krajině a hospodaření s dešťovou vodou díky tomu
velmi nabývá na významu. Přednášející poukazovali na vliv zástavby v krajině a ve vodním
režimu.
Historie odborných konferencí se začala v Havířově psát v roce 2006, město uspořádalo první
odbornou konferenci s názvem Sorela - tvář Havířova. Dva roky poté se předmětem
konference stala zeleň ve městech a toto téma naplňuje jednání konference již osmý rok. [3]

Středa 5. října 2016

Na 50. schůzi zasedali radní města Havířova.
- Schválili rekonstrukci městské komunikace U Nádraží. Jedná se o opravu cesty
v úseku od malého kruhového objezdu až k podjezdu pod železniční tratí,
včetně osvětlení a kamerového systému v podjezdu. Od podjezdu
ke kruhovému objezdu u prodejny Lidl je naplánován nový chodník
a cyklostezka.
- Schválena byla demolice bytového domu na ulici Obránců míru. Místo
vybydleného objektu se havířovští dočkají workoutového hřiště. Demolice
přijde město zhruba na jeden a půl milionu korun (80 % bude do rozpočtu
města navráceno zpět z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, které podpoří
projekt s podmínkou revitalizace získaného prostoru vedoucí k rozvoji sociálně
vyloučené lokality).
- Rada města rozhodla o rozšíření úsekového měření na Národní třídě ve směru
na Těrlicko. Nový radar by měl hlídat řidiče od února roku 2017.
- Radní schválili plošnou opravu místních komunikací na ulicích Strmá, Dělící,
Kosí, Svážná a Javorová.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Pátek 7. října 2016

Pátek 7. října a sobota 8. října 2016 patřily v České republice volbám
do krajských zastupitelstev a v některých oblastech do Senátu České republiky.
V Havířově se volilo pouze do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v 79 volebních
okrscích. K urnám se vypravilo 17 578 voličů (28,16 procent). Hlasy od nich dostalo celkem
25 stran. V Havířově se na prvních šesti místech umístily strany: ANO 2011 (4 321), ČSSD
(3 157), KSČM (3 024), Koalice svoboda a Přímá demokracie (1 706), KDU - ČSL 1 076,
0DS 843. Sečteno, podtrženo ve všech obcích, městech a okresech, 22 mandátů náleží
ANO 2011, 14 mandátů ČSSD, 9 mandátů KSČM, 8 mandátů KDU ČSL, 6 mandátů Koalici
SPD a SPO a stejný počet mandátů ODS. Koaliční smlouvu podepsaly strany ANO 2011,
KDU – ČSL a ODS. Kraj vede nový hejtman Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava (ANO 2011).

Sobota 8. října 2016

Sobota a neděle 8. a 9. října 2016 v Městské sportovní hale patřily prestižnímu turnaji
v boccie. Konalo se tu první kolo ligy boccistů České republiky. Do Havířova zamířily tři
desítky soutěžících, kteří patří k naprosté české špičce, včetně paralympionika
z Rio de Janeira Kamila Vašíčka (věnuje se tomuto sportu již 7 let, získal druhé místo
na světovém poháru a to i díky svému asistentovi). [4]
V 16. havířovském turnaji v boccie, kategorii OPEN, bojovali o celkové vítězství vítězové
jednotlivých skupin. První místo náleží Vítězslavu Váňovi, druhý skončil Milan Lučný a třetí
stupínek obsadil Jiří Michelfeit.
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Současně se bodovalo první kolo 1. ligy národní soutěže v boccie. V jednotlivých skupinách
si odnesli z Havířova vítězství Kateřina Cuřinová (14 bodů), Josef Žabka (18 b), Kamil
Vašíček (21 b) a Petr Hubálkovský (17 b) . (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

První kolo národní soutěže v boccie zorganizoval Handicap sport club Havířov v Městské
sportovní hale. Foto Štefan Šamal

Neděle 9. října 2016

Další obřad vítání občánků se uskutečnil na havířovském Zámku. Slavnostní uvítací
projev četla zastupitelka Alena Olšoková. Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Barbora Suriaková; Eliška Šimová, Šimon Wilczek, Laura Ševčíková, Karolína
Mockovčiaková;
Erik Cagašík, Matyáš Jarmar, Elen Pleyerová, Lucie Tomanová;
Štěpán Bičiště, Matyáš Jendrulek, Martin Svoboda;
Roman Kupčák, Anna Pristášová, Jan Lucák, Natali Bajglová; Jiří Jekl, Štěpán Jekl, Jasmína
Sedláčková.

Pondělí 10. října 2016

Nové moderní prostředí a větší komfort čeká pacienty i personál dětského oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Byla vyměněna podlahová krytina, opraveno sociální
zařízení v nadstandardním pokoji, vyměněny dveře a nově natřeny zárubně.
K výměně podlahové krytiny na všech pokojích a v místnostech pro zdravotnický personál
dětského oddělení bylo přistoupeno z bezpečnostních a hygienických důvodů. Původní PVC
krytina byla demontována, byl vyrovnán podklad a položeno nové linoleum. Na chodbě byla
krytina nalepena podle návrhu pracovníků ve třech barevných odstínech. O celkové náklady
této investiční akce, nezbytné k splnění bezpečnostních a hygienických standardů pro provoz
lůžkového oddělení a ke zlepšení estetického prostředí, se podělili zřizovatel
Moravskoslezský kraj (280 tisíc korun) a Nemocnice s poliklinikou Havířov (139 487 korun).
[5]

Sobota 15. října 2016

Snad už lze s jistotou říci, že v Havířově se zrodila další krásná tradice. V sobotu
15. října 2016 zaplnili sportovní nadšenci náměstí Republiky. Začal oficiální druhý ročník
běžecké Havířovské desítky s datací 2016 a s krásným charitativním podtextem. Výtěžek
celé akce ve výši 49 100 korun byl věnován na podporu havířovských boccistů. Ti vydávali
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startovní registrace, vytvářeli atmosféru na trati, v cíli vybírali čipy a předávali ceny vítězům.
Sdružuje je Handicap sport club Havířov.
Partnery Havířovské desítky 2016 byl obchod se sportovním zbožím Santisport a nadace
Agel, která věnovala částku 50 tisíc korun na nákup nového mechanického vozíku
pro Jana Bajtka.
Na trať dětského závodu o délce 0,80 km se vypravilo 77 účastníků. Na nejvyšší stupínek
vystoupili Adam Hazucha a Valerie Strachotová.
Běh na 5 km absolvovalo 101 účastníků, v mužské kategorii zvítězil Radan Elischer,
mezi ženami byla nejrychlejší Petra Glogarová.
Ve štafetě na 4 x 2,5 km byla nejrychlejší štafeta vedená Eliškou Motzkovou.
Hlavní závod na 10 km přilákal 346 závodníků a v mužské kategorii byl doménou
Marka Chrasciny. Ženám vévodila Andrea Krstevová. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Start Havířovské desítky na náměstí Republiky v sobotu 15. října 2016. Soutěžilo 3x více
soutěžících než vloni. Foto: Radim Kočur
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Pondělí 17. října 2016

Slavnostní křest nové brožury Vzpomínky vysloužilých horníků, aneb veselé
historky z hornictví 2, kterou vydala Městská knihovna Havířov ve spolupráci s Nadací
Landek Ostrava a Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě, se uskutečnil v pondělí
17. října 2016 ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím. Zúčastnili se ho ředitelka
Městské knihovny Havířov Dagmar Čuntová, ředitel Nadace Landek Ostrava Josef Gavlas,
vedení Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. Samozřejmě nechyběli autoři publikace
Jaroslav Čihař, Josef Stružek a Jaroslav Minka. [6]

Účastníci slavnostního křestu nové brožury Vzpomínky vysloužilých horníků, aneb veselé
historky z hornictví 2 v pondělí 17. října 2016

Úterý 18. října 2016

Na havířovské vlakové nádraží dorazil protidrogový vlak Revolution train.
Speciálně vybavená vlaková souprava varovala interaktivní formou před riziky užívání drog.
Expozice byla určena téměř tisícovce žáků osmých a devátých tříd základních škol jako
nástroj protidrogové prevence. Projekt zhlédli také primátor města Havířova Daniel Pawlas,
náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Jana Feberová a vedoucí odboru školství a kultury
Martina Dresslerová. Veřejnost se mohla s unikátní multimediální vlakovou soupravou
seznámit vždy vpodvečer až do pátku 21. října 2016. Součástí interaktivního projektu,
který podpořili zastupitelé města částkou 270 tisíc korun, byl také sběr anonymních dat, která
mohou města využít pro tvorbu koncepcí a strategií protidrogové prevence. [7]
V úterý 18. října 2016 začalo ve Vídni nejprestižnější klání ve sportovním aerobiku,
fitness a hip hopu. Titul v kategorii Aerobic group performance jel obhájit také tým Maniaku
Havířov. Dívky vyhrály se sestavou Alice in Wonderland a obhájily titul mistryň světa.
O medaile ve sportovním aerobiku jel bojovat také Radek Dvořák. V kategorii od 11 do 13 let
získal krásné 2. místo a titul vicemistra světa. Mistrovství světa ve Vídni, které trvalo
do soboty 22. října 2016, se zúčastnilo přes 1 000 závodníků z 23 zemí.
Závodnicím Maniak Havířov se v letošním roce podařil skvělý hattrick. V květnu zvítězily
na Mistrovství Evropy, v říjnu vyhrály Mistrovství České republiky a také titul mistryň světa.
Také Radek Dvořák získal na Mistrovství České republiky stříbrnou medaili. Závodníci
Maniak aerobik se v posledních letech řadí k nejúspěšnějším aerobním klubům v republice.
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Pátek 21. října 2016

Havířovská taneční skupina Limit Dance Corporation oslavila v pátek
21. října 2016 významné jubileum, od vzniku skupiny uplynulo už 15 let. Do Dělnického
domu v Horní Suché zamířilo bezmála 400 hostů, aby zhlédli ty nejúspěšnější choreografie
letošního roku (například Alenku v říši divů, která se pyšní titulem 2. vicemistrů světa a tančí
ji 35 i více tanečníků různých věkových kategorií). Večer byl velmi emotivní jak
pro tanečníky, tak pro hlavní trenérku Danielu Dostálovou.
Letos obsadili tanečníci skupiny první příčky na nejprestižnějších soutěžích v České
republice, získali tituly mistrů a vicemistrů České republiky ve street show. Vedle zmíněné
choreografie Alenka v říši divů uspěly letos i další choreografie Daniely Dostálové, která
vede taneční skupinu celých 15 let. První místa na Mistrovství ČR se umístily Jackson´s
Family (kategorie baby) a Spolu kolem světa (juniorská kategorie).

Slavnostní galavečer taneční skupiny Limit DC, foto z archivu skupiny

Neděle 23. října 2016

Další havířovské děti přivítal Josef Bělica do života na havířovském Zámku v neděli
23. října 2016. Kulturní program si připravili žáci ze ZŠ Kudeříková. Do pamětní knihy bylo
zapsáno 15 dívek a 5 chlapců:
Viktorie Kusová, Anna Petrová, Aneta Jarošová;
Eva Kantorková, Zuzana Tomaľová, Rozárie Irein, Kristina Měščáková;
Jakub Lanc, Anna Kocurová, Lucie Francová;
Daniela Ciepielová, Ema Navrátilová, Tereza Vasilko, Anna Gajdová;
Adam Fogaš, Maxim Waclawik, Klaudie Doláková, Isabela Weiss.

Úterý 25. října 2016

Na Vysoké škole sociálně správní, v Institutu celoživotního vzdělávání, bylo
slavnostně zahájeno další studium Akademie III. věku. K slavnostnímu ceremoniálu byli
pozváni také zástupci vedení města Havířova, které studium seniorů každoročně podporuje.
Studenti z řad seniorů se v následujících dvou letech dočkají přednášek z oblastí práce
na počítači, psychologie, astronomie, zdravého životního stylu, finančního poradenství,
politiky a práva, cestování, jazyků a dalších zajímavých témat. V letošním roce nově přibyla
témata Dějiny sociální práce; Občan, obec a kraj; Psychologie osobnosti; Sociologie
a komunikace v životě člověka či Vybrané aspekty světové ekonomiky. Přednášky doplní
také exkurze, tradičně do ostravského planetária či Parlamentu České republiky. O studium je
velký zájem. Seniory přitahují nejen zajímavé přednášky, ale také možnost seznámení se
s novými lidmi a navázání kamarádských vztahů. [8]
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Středa 26. října 2016

Na 51. schůzi zasedala Rada města Havířova.
- Schválila podmínky zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Regenerace obytného domu ulice 17. listopadu 15, 17, 19“
a „Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127“.
- Radní schválili přidělení šesti konkrétních obecních bytů v rámci sociálního
programu Prevence bezdomovectví v Havířově, který realizuje Armáda spásy.
- Schváleno bylo podání žádosti o poskytnutí podpory projektu Domácí
kompostéry pro občany města Havířova v rámci výzvy Operačního programu
Životní prostředí.
- Schválen byl plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2017 a plán
údržby místních komunikací na období 11/2016 až 31. 3. 2017.
- Radní města vzali na vědomí návrh řešení druhé únikové cesty v objektu
Společenského domu a uložili MRA informovat Radu města Havířova o stavu
prací na této stavbě.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 27. října 2016

U kostela sv. Anny se konal pietní akt u příležitosti státního svátku 28. října,
Dne vzniku samostatného Československa. Zúčastnili se ho také primátor města Havířova
Daniel Pawlas a jeho náměstci. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Pietní akt u pomníku padlým 1. a 2. světové války u kostela sv. Anny ve čtvrtek
27. října 2016, foto Štefan Šamal

Pátek 28. října 2016

Výborných výsledků dosáhl Lukáš Mizerák na Mistrovství světa veteránů v lehké
atletice v Perthu. Ve sprintu na 100 m skončil na 10. místě v osobním rekordu 11,21 sec.
V běhu na 200 m postoupil do finále a obsadil 9. místo. Ve čtvrtce mu opět unikl postup
do finále o jedno místo. Mistrovství světa se koná v australském Perthu
od 26. října do 6. listopadu 2016.
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Pondělí 31. října 2016

Město začalo s instalací video zvonků, bezpečnostních kamer do vstupů
havířovských základních a mateřských škol v hodnotě zhruba milion korun. Nově
nainstalované systémy zamezí vstupu nežádoucích osob do základních škol 1. máje,
Mládežnická, Selská, Žákovská a do mateřských škol E. Holuba a Petřvaldská. Město
uvolnilo také 193 tisíc korun pro zabezpečení mateřských škol U Topolů, Místní a základní
školy Marie Kudeříkové, které žádaly o podporu zabezpečení budov v rámci dotačního titulu
Ministerstva školství, ale jejich projekty nebyly podpořeny. Při rekonstrukci MŠ Přímá byl
také zde instalován video zvonek a bezpečnostní systém v hodnotě 108 tisíc korun.
Obdobné systémy na kontrolu vstupů do školních objektů jsou instalovány již od roku 2013
(ZŠ Moravská, ZŠ K. Světlé, ZŠ Pujmanové, ZŠ Na Nábřeží, MŠ Moravská). V roce 2014 byly
zabezpečeny ZŠ Frýdecká, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Gorkého, ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka,
ZŠ Školní, ZŠ Zelená, MŠ Balzacova, MŠ Mládí a MŠ Čelakovského. [9]

Strohá řeč čísel v říjnu

Na havířovské pobočce úřadu práce evidovali k poslednímu říjnu 5 650 uchazečů
o zaměstnání (2 689 žen). Nezaměstnaných ve věku 15 – 64 let bylo 5 372 (z toho
2 537 žen), absolventů a mladistvých bylo 181 a osob ze ZP 595. Podíl nezaměstnaných
na celkovém počtu obyvatel činil 11 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti byl v říjnu
přiznán 985 uchazečům o zaměstnání.
V psím útulku umístili během měsíce října 25 psů, 28 koček a 3 drobná zvířata.
Nový domov našlo 12 psů a 5 koček a 1 morčátko. K původním majitelům se vrátilo
12 pejsků. K poslednímu říjnu bylo v útulku 57 psů, 27 koček a 4 drobná zvířata.
V Nemocnici s poliklinikou Havířov hospitalizovali v říjnu 1 690 pacientů
(z Havířova 1 129). V havířovské porodnici přivedli na svět celkem 50 dětí (25 děvčátek
a 25 chlapců), bydliště Havířov zapsali do rodného listu 36 z nich (17 chlapcům a 19 dívkám).
V Havířově se stalo během října 30 dopravních nehod, 2 osoby utrpěly těžká
a 13 osob lehká zranění. Způsobená škoda přesáhla 10 milionů korun (10 036 000 korun)
V měsíci říjnu bylo vypsáno 8 termínů pro bruslení veřejnosti. Na zimní stadion
zamířilo 896 příznivců tohoto krásného sportu.

Napsali o nás v říjnu

Havířovský deník přinesl informaci o prvních narozeninách Radioclubu, který se
nachází poblíž areálu Permon. Lidé, kteří i v éře internetu loví pomocí antén a antének zvuky
z celého světa, slavili společným koncertem Libora Gavlase a Tomáše Vaculíka s celou
řádkou překvapení. [10]
O členech Spolku Počteníčko, pohádkových dědečcích a babičkách, kteří existují
také v Havířově a chodí číst dětem pohádky na dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou
v Havířově, píše Hana Porebská. Zpříjemnit léčení a zmírnit smutek dětí chodí také předseda
klubu seniorů učitelů v Havířově Vilém Uher. S pohádkami a příběhy chodí také
do mateřských školek. [11]
Sdělovací prostředky zaujal během měsíce také případ týraných dětí, který začal
projednávat Okresní soud v Havířově. Jedná se o vážný případ týrání, kterého se
podle obžaloby dopouštěli rodiče 4 synů. Tři nezletilí chlapci skončili v dětském domově
kvůli bití a opakovaným hladovkám. [12]
Tradiční soutěž v požárním útoku pořádali v sobotu 1. října 2016 na své závodní
trati dobrovolní hasiči z SDH Havířov Město. Úkolem bylo doběhnout k čerpadlu, sestavit
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sací hadicové vedení, kterým pak nasáli vodu z nádrže a dalším vedením ji pak tlačili
k proudnici. Pak už stačilo přesně mířeným proudem vody po dobu několika sekund plnit
elektronický terč, dokud nezastavil časomíru. Mladší hasiči soutěžili také ve štafetě
v uzlování. Jednalo se o jeden ze závodů celého seriálu celookresní soutěže M.L.O.K.
Pozvání přijali také partneři z polského města Jastrzebie-Zdrój. V kategorii mladších žáků
zvítězili hasiči z Těrlicka-Hradiště, mezi staršími žáky byli nejrychlejší členové domácího
týmu. Mezi muži byli nejlepší hasiči SDH Ostrava-Radvanice (domácí SDH Havířov obsadil
místo třetí). V ženách zvítězily hasičky z SDH Horní Bludovice, domácí ženy skončily
na místě čtvrtém. [13]
O řádění žháře informovali ve zpravodajství televize Nova. Podobný případ řešili
havířovští policisté už v červenci (tehdy hořelo na deseti místech). V poslední době založil
žhář požár na pěti místech, v ulicích postupně zapálil několik kontejnerů. Policie zatím marně
po pachateli, či pachatelích pátrá. [14]
Městu se podařilo opravit fontánu na náměstí Nad Terasou a hned se našel
neznámý vtipálek, který do ní vylil saponát. Havířovští se dočkali podivného jevu, kdy
fontána chrlila gejzíry pěny a připomínala pohádku „Hrnečku vař“. Děti měly o zábavu
postaráno. Radnice však bude muset znovu vynaložit prostředky na vyčištění vodního prvku.
[15]
Havířov se snaží zmírnit nesnáze velkého množství starších lidí a chce
přebudovat objekt bývalé speciální školy na Mánesově ulici na Domov pro seniory.
Demografický problém to však vyřeší pouze částečně. Havířov už dávno není městem
mladých, kteří tu přišli za prací. Havířov stárne, mladí se naopak za prací stěhují pryč, spousta
seniorů zůstává sama a potřebuje pomoc druhých. Vzniká přetlak na sociální služby. [16]
Výbuch plynu ve druhém patře jednoho z bytů v Havířově -Šumbarku, poblíž
základní školy v Jarošově ulici, si vyžádal nejen škody na majetku, ale také lidské životy.
Hasiči poměrně rychle lokalizovali a uhasili požár. Na místě však zemřel šedesátiletý muž.
Jeho 92letá matka byla letecky dopravena do popáleninového centra Fakultní nemocnice
v Ostravě, kde po několika dnech vážným zraněním také podlehla. [17]
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil svým pravomocným
rozhodnutím uložení pokuty ve výši 1 500 000 korun statutárnímu městu Havířov
za chyby ve veřejné zakázce Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířova.
Zadavatel diskriminoval uchazeče, když požadoval takové technické parametry oken, které
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže a značně zúžily okruh dodavatelů,
kteří daným požadavkům byli schopni vyhovět. [18]
Hasičské noviny informovaly o nehodách dvou čtyřicetimetrových
automobilových plošin, které letos dostali do užívání Moravskoslezsští profesionální
hasiči. Nákup beze zbytku financovala Evropská unie prostřednictvím Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Při testování ve Frýdku Místku a v Havířově se
plošiny převrátily na bok. V Havířově se navíc zranil strojník obsluhující plošinu. Hasiči
zřejmě ani po opravě k plošinám nebudou mít důvěru. Dají se tedy očekávat složitá jednání
s výrobcem a také poskytovatelem dotace o vrácení plošin. [19]
Havířovský deník informuje o tom, že už za několik týdnů začne modernizace
podjezdu pod železniční tratí. Město chce úpravami docílit bezpečnějšího spojení centrální
části města se Šumbarkem. Rekonstruovat se bude skutečně od základů, od kanalizace
po strop. Práce budou trvat téměř rok a vyžádají si četná dopravní omezení. V rámci této
investiční akce se opraví celé těleso komunikace, vybudují se nové chodníky a další části
cyklostezky. Dojde také k instalaci kamerového systému napojeného na Městskou policii
Havířov. Nové bude také osvětlení. [20]
Lůžková psychiatrie v Nemocnici s poliklinikou Havířov, která má 26 postelí
pro pacienty v akutním stadiu chorob, prochází zevrubnou rekonstrukcí. Současný stav
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neumožňuje neustálý dohled nad pacienty (například při odchodu na WC). Podle nového
projektu bude sesterna umístěna tak, aby personál měl neustále kontrolu nad tím, co pacienti
dělají. Stavbaři chtějí práce dokončit v roce 2018. [21]
Jablíčkový den, pořádaný již po třetí onkologickou organizací INNA v Havířově,
je součástí kampaně, kterou vyhlásila Europa Dona, evropská koalice proti rakovině prsu
na 15. říjen. Jeho cílem je připomenout ženám a dívkám význam zdravého životního stylu
pro zachování zdravých prsou a také na důležitost prevence. Ročně onemocní v Evropě
na tento zhoubný nádor kolem půl milionu žen. Dvacet členek organizace INNA rozdalo
celkem 200 kg životických jablíček s letáčkem Zdravý život pro zdravá prsa. Název akce
vychází z toho, že jablko je ovoce s celou řadou blahodárných účinků. Organizace INNA
vznikla v roce 1997 pro ženy po ablaci (odstranění) prsu, dnes sdružuje pacienty se všemi
diagnózami nádorového onemocnění, nejen ženy ale i muže. Scházejí se každý čtvrtek
odpoledne v prostorách Centra volnočasových aktivit v Horymírově ulici. [22]
V Setkavárně si mohou v havířovské nemocnici povídat se seniory budoucí
zdravotní sestřičky. Setkavárna byla spuštěna na odděleních gerontologie a léčebny
dlouhodobě nemocných. Do řad dobrovolníků ADRA vstoupily studentky, které mají
v nemocnici praxi jako budoucí zdravotní sestry. Odpoledne uvaří seniorům kávu nebo čaj,
posedí a rozprávějí s nimi, aby jim zpříjemnily pobyt v nemocnici. Pacienti si novou aktivitu
nesmírně pochvalují. [23]
Dům v ulici Obránců míru ve staré části Šumbarku je určen k demolici,
dobrovolní hasiči ho tedy ve středu 19. října 2016 využili k tréninku nejrůznějších postupů,
které jsou zapotřebí při zásazích v hořících domech. [24]
V pátek 28. října 2016, v den státního svátku, byla poprvé naplněna litera zákona
a velká nákupní centra zůstala uzavřena. Jednalo se zejména o prodejny větší
než 200 m2 (zákon se vztahuje na 7 státních svátků z celkových 13). [25]
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7.11 KRONIKA LISTOPAD 2016
Stříhali dohola malého chlapečka
Kadeře padaly k zemi a zmíraly
Kadeře padaly jak růže do hrobu
Železná židle se otáčela [1]

Úvod

Jako ty kadeře v krásné básni a později písničce snášelo se listí ze stromů. Spolu
s jehličím modřínů tvořilo v čase plískanic na chodnících místy nebezpečný koberec. Duše
našich zemřelých blízkých prozářily nevlídný podzimní čas světlem a nadějí. Letošní listopad
si vzal navíc tu a tam na pomoc sluneční paprsky, dal jim nezvyklou sílu. Martin tentokrát
taky nezahálel a vytáhl svého bělouška ze stáje jen jediný den po svém svátku 11. listopadu.
Město pokryla sněhová pokrývka a zvláštní klid. V polovině listopadu nám poskytla Luna
v super úplňku kouzelnou podívanou. Spousta lidí díky Měsíci, který byl největší
za posledních 68 let, nemohla spát a tak si tu zvláštní krásu mohla užít na vlastní oči.
Havířovský fotograf Štefan Šamal si měsíční úkaz nenechal ujít.

Čím více se jedenáctý měsíc blížil k závěru, prošel od svátku sv. Kateřiny ke svátku
sv. Ondřeje, přinesl první adventní neděli. Klid, pokud nás z něho nevytrhne velký vánoční
úklid, hledáme v knihách, křížovkách, na televizních obrazovkách či na monitorech počítačů.
Někteří vyplavují endorfiny v pohybových aktivitách, které nabízí celá řada havířovských
sportovních klubů. Mladí judisté si mohli vychutnat návštěvu olympijského vítěze Lukáše
Krpálka, který přijel, aby je podpořil při turnajovém zápolení a aby společně s nimi
zavzpomínal na svého tragicky zesnulého kamaráda Sašu Jurečku, rodáka z Havířova.

Listopad v časovém sledu
Úterý 1. listopadu 2016

Začala zimní údržba místních komunikací (podle plánu, který schválili městští
radní, potrvá do konce března roku 2017.) Zimní údržbu místních komunikací, které jsou
ve vlastnictví města, zajišťovali zaměstnanci Technických služeb Havířov, komunikace
Moravskoslezského kraje potom silničáři ze Správy silnic MSK.
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Protože v zimním období nelze problémy odstranit okamžitě na celém území města, musí být
stanoven plán zimní údržby a priority údržby dle dopravního významu předmětných
komunikací. Plán, včetně mapových příloh, byl zveřejněn na webových stránkách města
na adrese: http://www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/plan-zimni-udrzby-mistnichkomunikaci-vozovek-a-chodniku-na-obdobi-od-1.11.-2016-do-31.-3.-2017_cz.html
Na zimní údržbě místních komunikací se opět ve velké míře podíleli pracovníci veřejně
prospěšných prací a pracovníci veřejné služby, kteří prováděli úklid sněhu ručně především
na chodnících, které nejsou zařazeny do schváleného plánu Podíleli se také na ručním úklidu
nájezdových ramp k obytným domům pro imobilní občany. [2]
V úterý 1. listopadu 2016 začala oprava místních komunikací ve směru
od Bludovického kopce na Životice. Oprava v ulicích Strmá, Dělící, Kosí, Svážná
a Javorová začala vyfrézováním poškozeného povrchu vozovky za plného provozu.
Asfaltobeton se pokládal v závislosti za počasí.

Ulice Javorová před opravou, foto z archivu Magistrátu města Havířova

Středa 2. listopadu 2016

Stavební práce na rozšíření hřbitova na Šumbarku, které byly zahájeny
už počátkem října, jsou v plném proudu. V období dušiček zůstal chod hřbitova
nenarušený, protože veškeré stavební úpravy probíhaly na prostranství mimo současný areál.
Právě od středy 2. listopadu se začalo pracovat také v prostoru stávajícího hřbitova. Konání
smutečních obřadů však nebylo nijak omezeno. První část úpravy havířovského hřbitova,
přípravné práce spočívající v odvodnění stávajících i budoucích prostor hřbitova
a vybudování všech potřebných sítí pro novou část, si vyžádá přibližně 6,5 miliónů korun.
Stěžejní část rekonstrukce a rozšíření je plánováno na rok 2017. [3]

Sobota 5. listopadu 2016

Základní a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem na ulici Slezské
v Havířově-Bludovicích oslavila 105. výročí založení slavnostní akademií. Zahájil ji
ředitel školy pan Roman Kaderka. Akademii připravovali spolu s dětmi a rodiči všichni
pedagogové. K jubileu školy byla vydána pěkná barevná brožurka s názvem Wesoło
nad Łucyną, jejíž autorkou je paní učitelka Danuta Kula. Byl čas také na volnou zábavu,
zájemcům byly zpřístupněny prostory školy. [4]
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Neděle 6. listopadu 2016

Zastupitelka Ivana Kožmínová přivítala do života v 5 obřadech 21 dětí
(14 chlapců a 7 dívek), nových občánků města Havířova. Přivítat je přišly také děti
ze ZŠ Na Nábřeží. Do pamětní knihy byli na Zámku v neděli 6. listopadu 2016 zapsáni:
Richard David, Adéla Valasová, Leona Matalová, Eliška Folwarczná, Jakub Folwarczný;
Barbora Gorecká, Viktor Radočák, Jan Janeček, Daniel Tomáš;
Maxmilián Hoško, Kristián Bako, Sebastián Bako, Dominik Křivánek;
Sebastián Štípa, Ella Kardohelyiová, Alex Kiedroň, Vanesa Baranová;
Noemi Walterová, Ondřej Zahradil, Viliam Kolár.

Pondělí 7. listopadu 2016

Břeh Životického potoka, který ohrožoval rodinné domy ve svém okolí
v Havířově-Prostřední Suché během přívalových dešťů, byl opraven. Město Havířov
nechalo celkem 450 m levého břehu koryta potoka zpevnit tak, aby voda vždy protékala
v bezpečné vzdálenosti od sousedních nemovitostí. Město reagovalo na opakované stížnosti
občanů. Upevnění břehu potoka se realizovalo tak, aby bylo co nejšetrnější k přírodě.
Úprava potoka vyšla město zhruba na 1,2 milionu korun. [5]
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Životický potok před zpevněním, foto z archivu Magistrátu města Havířova

Úterý 8. listopadu 2016

Infekční oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov pod vedením primáře Ivo Mifka
ve spolupráci s MKS Havířov a ČLK Karviná uspořádalo slavnostní seminář u příležitosti
50. výročí založení infekčního oddělení v Havířově. Seminář v KD Radost byl bohatý jak
odborným programem, tak účastí kvalitních přednášejících. Byla představena historie
infekčního oddělení v Havířově.
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Nechyběla bohatá diskuse, která pokračovala i v kuloárech. Primář infekčního oddělení
Ivo Mifek hodnotil seminář jako úspěšnou prezentaci oboru infekčního lékařství
pro lékařský i nelékařský personál. [6]

Bohatou účast měl odborný seminář, který uspořádalo Infekční oddělení Nemocnice
s poliklinikou v Havířově v úterý 8. listopadu 2016 u příležitosti 50. výročí založení
oddělení.
Krátce po 19. hodině vyjížděli policisté k závažné dopravní nehodě. Na Hlavní
třídě jel 39letý řidič autobusu městské hromadné dopravy v pravém jízdním pruhu.
Bezprostředně před křižovatkou ulic Wericha a ČSA narazil autobus do 11letého chodce,
který přecházel po vyznačeném přechodu. Ke střetu došlo i přesto, že se mu řidič snažil
zabránit strhnutím řízení a bržděním. Vážně zraněný chlapec byl převezen do havířovské
nemocnice, dle vyjádření lékařů bude jeho léčení přesahovat 6 týdnů. Dechová zkouška
na alkohol u řidiče byla negativní. Vyšetřování dopravní nehody převzala služba kriminální
policie a vyšetřování.

Čtvrtek 10. listopadu 2016

Ve věku 62 let zemřel po dlouhé těžké nemoci bývalý primátor města Havířova
pan Zdeněk Osmanczyk. Absolvoval Vojenskou vysokou školu a tříleté postgraduální
studium v Brně zaměřené na techniku a management. Působil jako ředitel provozního úseku
v Technických službách Havířov, v roce 2007 se stal náměstkem primátora pro hospodářský
rozvoj. Primátorem města Havířova byl ve volebním období 2010 – 2014. Lidé se rozloučili
s bývalým primátorem 14. listopadu 2016 v Soběšovicích. [7]

Bývalý primátor města Havířova Zdeněk Osmanczyk zemřel ve věku nedožitých 63 let.
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Také letos pořádalo Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Karviné ve spolupráci
s městem Havířov akci pro žáky 9. tříd základních škol z Havířova i okolí nazvanou
Volba povolání. Zástupci a studenti 46 středních škol a učilišť (22 středních škol z Karvinska
a 24 škol mimookresních) právě pro deváťáky prezentovali různé činnosti a profese. Výstavu
ve Společenském domě Reneta navštívila náměstkyně primátora pro sociální rozvoj
Jana Feberová. Hodnotila akci jako velmi důležitou, protože děti si mohou na jednom místě
zjistit, kam školy směřují a jak se orientují na vybrané budoucí povolání. [8]
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Akce nazvaná Volba povolání má pomoci žákům 9. tříd správně zvolit školu či učiliště,
na kterém se budou připravovat na své povolání.

Pátek 11. listopadu 2016

U příležitosti Dne válečných veteránů položili zástupci havířovského magistrátu
a několika organizací kytice u pamětní desky vojáků a letců z oblasti Těšínska padlých
na všech frontách Druhé světové války. Uctili tak památku obětí válek. Čestnou stráž
před památníkem drželi vojáci a skauti. Primátor města Havířova Daniel Pawlas připomenul
ve svém krátkém projevu význam Dne válečných veteránů. [9]
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů v pátek 11. listopadu 2016, foto
Štefan Šamal

Pondělí 14. listopadu 2016

Na slavnostní hodnotitelské schůzi se sešli v KD Radost u příležitosti 10. výročí
založení členové havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.
Havířovská pobočka byla založena v roce 2006 a dodnes se úspěšně rozvíjí zejména díky
zapálené činnosti několika horníků ve výslužbě. Pro své členy pořádají přednášky
135

s hornickou, ekologickou, zdravotnickou či cestovatelskou tématikou. Shromažďují materiály
do depozitáře, které vystavují v rámci stálé hornické expozice Historie psaná uhlím.
Slavnostní schůze, na které se hodnotila bohatá činnost, blahopřálo se jubilantům, byly
vystaveny kroniky havířovského klubu, diskutovalo se a křtil se výroční almanach,
se zúčastnila celá řada hostů. [10] (Příloha D/11/01 Almanach k 10. výročí založení
havířovské pobočky KPHM v Ostravě).
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Slavnostní schůzi havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava v pondělí
14. listopadu 2016 navštívila celá řada hostů. Foto z archivu Magistrátu města Havířova

Středa 16. listopadu 2016

Radní města Havířova na 52. schůzi doporučili:
- předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace městské sportovní haly
Havířov – II. etapa, 2. část, který by zahrnoval bazén v Městské sportovní hale,
- rada projednala a schválila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavbu multifunkčního hřiště v Havířově-Životicích,
- byly schváleny podmínky účasti na rekreačních tuzemských pobytech dětí
a na příměstských táborech v roce 2017,
- radní souhlasili se záměrem vybudovat komunitní bezbariérový bytový dům
pro soběstačné seniory na pozemku v Havířově-Bludovicích a se záměrem
výstavby podporovaných pečovatelských bytových jednotek pro seniory
v Havířově-Prostřední Suché,
- schvalovacím procesem prošla na jednání rady smlouva o spolupráci
se společností OC Rotunda.
Další usnesení z jednání Rady města Havířova jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Sobota 19. listopadu 2016

Skvělý český judista, olympijský vítěz z Rio de Janeira 2016, Lukáš Krpálek byl
výborným kamarádem havířovského odchovance Alexandra Jurečky, který tragicky zahynul
v uplynulém roce. Fotografii svého reprezentačního kolegy měl u sebe
i při triumfálním tažení olympiádou, stejně tak si ji vzal sebou i na stupně vítězů.
Památku svého kamaráda uctil Lukáš Krpálek spolu se stovkou dětí stylově – prvním
ročníkem Memoriálu Alexandra Jurečky v sobotu 19. listopadu 2016 v Havířově. Stal se
patronem turnaje v rodném městě Alexandra Jurečky spolu se svým starším bratrem
Michalem. Byl na to patřičně hrdý. [11]
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Pondělí 21. listopadu 2016

V Havířově u autobusového nádraží bylo otevřeno Obchodní centrum Rotunda.
Jeho součástí je také nový supermarket společnosti Lidl Česká republika s prodejní plochou
1 424 m2. Ke spokojenosti zákazníků tu pracuje 28 zaměstnanců. Otevřeno bude denně
od 7 do 21 hodin.
V novém obchodním centru, (kromě prodejny společnosti Lidl Česká republika) mohou
spotřebitelé nakoupit pro své domácí mazlíčky, vybavení do kuchyně, elektroniku, oblečení,
obuv, drogerii, mohou zajít do cukrárny a na jídlo do asijské restaurace.

Nové obchodní centrum Rotunda. V pondělí 21. listopadu 2016 otevřela svoji prodejnu
společnost Lidl Česká republika. Nakupující první den podpořili děti s autismem.

Úterý 22. listopadu 2016

Den urologické prevence uspořádali v Nemocnici s poliklinikou v Havířově. Byl
věnován prevenci a včasnému záchytu urologických onemocnění. Zájemci, celkem bylo
ošetřeno 67 pacientů (20 mužů a 47 žen), si mohli v rámci programu nechat bezplatně vyšetřit
ultrazvukem ledviny, močový měchýř a prostatu. Následovala také konzultace s lékařem.
Většina vyšetření skončila bez nálezu. Každý účastník preventivní akce dostal drobný
upomínkový dáreček. [12]

Personál urologického oddělení havířovské nemocnice s poliklinikou, zástupci města
a Pavel Novotný, v úterý 22. listopadu 2016 uspořádali Den urologické prevence. Foto
z archivu Nemocnice s poliklinikou Havířov
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Čtvrtek 24. listopadu 2016

Zástupci města Havířova diskutovali na téma bezpečnost a krizový management
s odborníky z Karviné a Jastrzebie-Zdrój. Diskuse v havířovském Zámku se zúčastnili
ve čtvrtek 24. listopadu zástupci krizového řízení magistrátu města, dobrovolných hasičů
a Městské policie Havířov. Cílem jednání bylo vytvoření prostoru pro navázání spolupráce
institucí, které na poli bezpečnosti v partnerských městech působí. [13]

Sobota 26. listopadu 2016

Folklorní soubor Vonička oslavil 25. narozeniny. Slavnostní koncert připravili
pro své příznivce v KD Petra Bezruče, aby je potěšili krásnou lidovou hudbou, tanci
a aby spolu s nimi pokřtili nové CD.
Představily se taneční a hudební složky souboru. Soubor Vonička založili v září roku 1991
manželé Slavíkovi. Cílem, který se daří naplnit, bylo založit tři rovnocenné složky - taneční,
hudební a pěveckou. V současné době má soubor 82 členů (62 tanečníků a 20 muzikantů.
Tanečníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií (5-8 let, 9-13 let, 14-23 let). Muzikanti
tvoří dva orchestry s typickými lidovými nástroji (housle, viola, violoncello, kontrabas,
klarinet, flétna a cimbál). Zřizovatelem souboru bylo Občanské sdružení Vonička Havířov.
Uměleckými vedoucími jsou manželé Emilie a Jiří Slavíkovi. Vedoucím cimbálových muzik
je Jiří Pospěch. Organizačním vedoucím souboru a předsedou spolku je Roman Gorný.
Vonička je od počátku nositelem folklorních tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska.
[14] (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Vonička, havířovský folklorní soubor na generální zkoušce svého výročního koncertu
v sobotu 26. listopadu 2016

Neděle 27. listopadu 2016

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala zastupitelka Soňa Ryšánková
Dosedělová v pěti obřadech 18 dětí. Slavnostní obřady vyplnily programem děti
ze ZŠ Žákovská. Do pamětní knihy byli zapsáni:
Anna Folwarczná, Michal Kyška, Vojtěch Voda;
Kateřina Kratochvílová, Michal Sušina, Natálie Ometáková;
Klára Bauerová, Jan Fecenko, Radim Sikora, Viktorie Miziová;
Karolina Glocová, Tomáš Fečík, Jonáš Stejskal, Jan Owczarzy;
Karolina Polová, Jan Sochor, David Jakub Sochor, Lucie Bubíková.
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Středa 30. listopadu 2016

Radní města Havířova se sešli na 53. schůzi.
- Byli informováni o způsobech rozúčtování tepla v roce 2017. Schválili proto
návrh dopisu, který se týkal rozúčtování tepla na vytápění v zúčtovací
jednotce, který má být zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj a Svazu měst
a obcí. Zjištěné nedostatky nové právní úpravy pro oblast vyúčtování tepla
pro vytápění by totiž mohly mít negativní dopady na příjemce služeb, tedy
občany města Havířova již při vyúčtování za rok 2016.
- Rada vydala nařízení, kterým stanovila maximální ceny jízdného v MHD
a příměstské dopravě provozované v rámci MHD na území města. Radní tak
reagovali na Výměr č. 1/2016 Ministerstva financí České republiky, které
stanoví, že cena jízdného v oblasti MHD a příměstské dopravy realizované
v rámci MHD již nebude regulována a stanovení její maximální ceny je
v kompetenci obcí. Havířovští radní stanovili jako maximální stávající ceny
jízdného, včetně rozsahu slev. Základní ceny pro osoby starší 15 let činí
12 korun při prodeji v autobuse a 9 korun z elektronické peněženky,
pro dětí od 6 do 15 let byly stanoveny poloviční sazby. Přeprava psa přijde
na 10 korun přímo v autobuse a na 8 korun z elektronické peněženky.
Za zavazadla se platí i nadále 10 korun u řidiče a 8 korun z elektronické
peněženky.
- Dalším důležitým bodem bylo projednání a schválení návrhu rozpočtu na příští
rok.
- Rada doporučila Zastupitelstvu města Havířova schválit plán hospodářské
činnosti města Havířova na rok 2017, a to včetně finančního plánu údržby
domovního fondu města Havířova na rok 2017.
Další usnesení z jednání Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Strohá řeč čísel v listopadu

Úřad práce v Havířově evidoval v listopadu celkem 5 597 nezaměstnaných
(2 655 žen), jejich podíl na obyvatelstvu města činil k poslednímu dni v měsíci 10,83 %.
Nezaměstnaných ve věku od 15 do 64 let bylo 5 288 (2 482 žen), bez práce bylo celkem
153 absolventů a mladistvých a 595 osob se ZP. Podpora v nezaměstnanosti byla
na Havířovsku vyplacena 1 008 osobám.
V Nemocnici s poliklinikou v Havířově bylo v listopadu hospitalizováno
1 648 pacientů (1 071 z nich byli havířovští občané). V porodnici havířovské nemocnice se
rozzářily nové životy, přivítali tady celkem 51 dětí (24 dívek a 27 chlapců), 37 z nich
(20 děvčátek a 17 chlapečků) žije se svými rodiči v Havířově.

Napsali o nás v listopadu

Hlavním námětem soutěžního snímku havířovských studentů SŠ Sýkorova
na ekologickém Filmovém festivalu ENVOFILM 2016 byl rozdíl v životě na venkově
a ve městě. Jednalo se o první ročník přehlídky určené žákům a studentům základních,
středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje, který právě ve spolupráci s krajem
pořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně. Do soutěže bylo přihlášeno 30 snímků.
Absolutním vítězem se stal snímek studentů karvinského gymnázia Den plastidů. [15]
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Libor Běčák se ve svém článku vrací k nelichotivým závěrům stěrů slin z úst školáků
a rozboru odpadních vod školní kanalizace v šesti havířovských základních školách.
Dokazují totiž, že stopy drog měl v ústech každý desátý školák (žák 9. třídy) v Havířově.
Právě stěry slin z úst školáků poskytují odborníkům konkrétní podklady pro další práci
s mládeží. Testování odpadních vod je absolutně neprůkazné a odborníci je považují
za nesmyslné. Stěry byly odebírány se souhlasem rodičů 200 žáků v rámci projektu
organizovaného Městskou policií. Výsledek vypovídá nejen o tom, že děti drogy užívají,
ale že se k nim bez problémů dostanou. [16]
Děti z MŠ Emila Holuba strávily dopoledne zaměřené na základy bezpečného
chování ke psům. Zamířily k nim členky spolku Petilo, aby jim vysvětlily, že jsou také psi,
kteří by jim mohli ublížit. Členky spolku navštěvují hlavně mateřské školy a třídy prvního
stupně základních škol. Hovoří s dětmi především o soužití člověka a psa. Seznamují děti
s tím, jak se chovat ke svým, ale i k cizím psům. Zejména k těm, které vůbec neznají. Snaží se
jim vysvětlit také to, jak se chovat, když dojde k útoku psa. [17]
Úsekový radar zaznamenal od ledna do září 9 650 přestupků a do městské kasy by
měl přinést 3,8 milionů korun, které by na pokutách měli zaplatit řidiči za rychlou jízdu
po Dělnické ulici ve směru na Karvinou. Protože se počet případů překročení rychlosti každý
měsíc postupně snižoval, město brzy přidá radar další, zřejmě už od února. Byl zvolen úsek
na Národní třídě ve směru na Těrlicko. V úseku od křižovatky s ulicí Lipovou až ke světelné
křižovatce s ulicemi Na Nábřeží, Těšínskou a 17. listopadu je hned několik přechodů
pro chodce. Zavedení úsekového radaru by tedy mělo přispět zejména ke zvýšení bezpečnosti
chodců. [18]
Sociální odbor Magistrátu města Havířova nabízí klubům seniorů pestré
a poučné přednášky. Jednou z nich byla také přednáška Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje nazvaná Bezpečnost před požáry v domácnostech. Přednášející
koordinátor výchovné činnosti HZS ČR Ing. Lukáš Rylko hovořil o tom, jak může
v domácnosti dojít k požáru, jaké zásady je třeba dodržovat, jaké jsou následky požárů.
Odpověděl na dotazy a rozdal brožurku „Aby doma nehořelo“. [19]
Již 4. ročník Národní potravinové sbírky probíhal v několika marketech
po České republice. V Havířově mohli zájemci přispět u obchodního centra Globus. Vše
využijí havířovská zařízení Armády spásy. Hlavní organizátor, ředitel Ladislav Solana, byl
s výsledkem navýsost spokojen, letos byly totiž překonány všechny ročníky a vybralo se
1 602 kg potravin. [20]
V Sanatoriu s poliklinikou v Havířově-Šumbarku pracuje jediný přístroj v zemi,
kterým lze elektronicky řídit natahování páteře a předejít tak náročným operacím
spojeným se značnými riziky.
Jedná se o unikátní léčebnou metodu nápravy
degenerativních onemocnění, včetně vyhřezlých plotének. Léčba není bolestivá.
Před několikatýdenní terapií je pacient vyšetřen neurologem, samozřejmostí jsou vyšetření
rentgenem a magnetickou rezonancí. Návštěva začíná zahřátím organismu, uvolněním.
Pacient jde poté na „skřipec“, skutečně se jedná o počítačem řízený stroj, který pacienta
natahuje v ose páteře. Terapie se zaměřuje na konkrétní postižený segment či část páteře.
Havířovskou ambulancí od zahájení speciální metody prošlo více než 200 pacientů. Nedílnou
součástí léčby je také následná rehabilitace. [21]
Bývalý reprezentant Jaroslav Kubíček přivedl havířovské děti k boxování.
Mezi dvacítkou z nich jsou i velké talenty. Za rok a pár měsíců dokázal znovu vybudovat
v Havířově základnu dětí a teenagerů, kteří už začínají získávat první úspěchy v regulérních
zápasech. Vybavil tělocvičnu zařízením, udělal nábor a začali se objevovat kluci, kteří chtěli
boxovat. K talentovaným dětem patří například Denis Porubský nebo David Polák. Trenér
si u dětí velmi potrpí i na disciplínu. [22]
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Příznivé počasí využili dělníci ke stavbě nového brouzdaliště na letním koupališti Šárka
v Havířově. Je postavena nová konstrukce, která dává dětskému bazénu nový tvar.
Modernizace byla nutná, protože v další sezóně už by bazének nemohl být v provozu. Nový
bazén přijde na necelé 4 miliony korun. [23]
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7.12 KRONIKA PROSINEC 2016
Já sním o Vánocích bílých,
vánočním stromku zářícím,
světla svíček, jmelí a sníh,
tak byl krásný den o Vánocích [1]

Úvod

Prosinec. Adventní čas, který si mnozí z nás neumí užít. A zbývá jim jen ten stres
a nákupní šílenství. Prostě nic, co by navozovalo rodinnou pospolitost, krásnou
a voňavou vánoční náladu. Naštěstí je nás víc, kteří jsme se dokázali zastavit u krásných
vánočních stromů na havířovských náměstích, vydechnout, nasát trochu posvátného klidu,
zažehnout světýlko až z dalekého Betléma. Umíme si vychutnat zvláštní teplo, které vzniká
pod širým nebem při koncertě oblíbené skupiny. A co teprve ohříváček zvaný vánoční punč.
Letos jsme si navíc uvědomili, jak vzácný je náš svátek, jak velmi si musíme považovat klidu,
který můžeme společně prožít. Svět se nebezpečně zmenšil a teroristický útok na vánočních
trzích v Berlíně byl příliš blízko, nejen fyzicky, ale i v našich duších. Není to žádná radost
potkat ve Vánočním městečku po zuby ozbrojeného policistu, ale zřejmě se s podobnými
obrázky musíme naučit žít.

Tak jako Karel Gott, i my léta sníme o Vánocích bílých, nejinak tomu bylo i letos.
I když to v jednu chvíli vypadalo, že by snad mohlo nasněžit, nakonec z toho nebylo nic.
Rozzářila se světla, sdíleli jsme svoji radost mezi sebou ústně i na sociálních sítích (a sítě
naštěstí tvoří lidé). Přišla pokojná tichá noc. Doufejme, že všude.

Prosincem v časovém sledu
Čtvrtek 1. prosince 2016

Vedení města debatovalo s představiteli Hospodářské komory o problematice
rozvoje podnikání. Na pracovní oběd na Zámku ve čtvrtek 1. prosince 2016 byli pozváni
zástupci členů komory v čele s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým.
Hlavním tématem rozpravy byly podmínky pro podnikání v našem regionu a rozvoj na území
Karvinska v souvislosti s útlumem těžby OKD. Hovořilo se také o problematice hledání
pracovních míst pro uvolněné horníky a další zaměstnance šachet. „Jedním z diskutovaných
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témat byla i problematika průmyslových zón, které vnikají v místech zavřených šachet Dolu
František, Dukla nebo Dolu Barbora v Karviné. Pro město Havířov je takřka životně důležité
v souvislosti s úbytkem obyvatel podporovat rozvoj podnikání v těchto zónách. Meziročně
Havířov opouští kolem tisíce občanů, zejména mladých. Hlavní důvod je jediný,
a to nedostatek pracovních míst,“ uvedl v závěru setkání náměstek primátora pro ekonomický
rozvoj Eduard Heczko a doplnil: „Hovořilo se také o nově vybudovaném závodě Mölnlycke
v místě bývalého Dolu Dukla, který má i přes téměř jedenáctiprocentní nezaměstnanost
na Karvinsku problém najít zaměstnance do provozu. Na místě je proto obava, aby stát
nepodpořil vznik zón, které poskytnou pracovní místa pracovníkům ze zahraničí.“ [2]

Pátek 2. prosince 2016

Havířovská nemocnice s poliklinikou po třech letech absolvovala úspěšně další
akreditační šetření. Opět splnila požadavky akreditačních standardů České společnosti
pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ). Znamená to, že Nemocnice s poliklinikou Havířov
je kvalitním a bezpečným zařízením a je po všech stránkách schopná postarat se o své
pacienty na odpovídající úrovni.
Důležité je hledisko odborné péče, posuzuje se ale také technické zabezpečení, služby
a zázemí nemocnice. Konzultanti a auditoři ČSAZ hodnotili například dodržování práv
pacientů, jejich edukaci, dostupnost, kontinuitu péče, oblast diagnostické i léčebné péče
(napříč všemi obory), objednávání, předepisování a podávání léků. Zaměřili se také
na hygienu nemocničního prostředí a na protiepidemická opatření. Hodnotili řízení a správu
nemocnice, bezpečí prostředí, bezpečnost informací a řízení lidských zdrojů. Na získání
akreditace se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice. Josef Grochol, ředitel havířovské
nemocnice s poliklinikou, k tomu uvedl, že cílem akreditace je především dosažení
co největšího komfortu pro pacienty. [3]
V Atletickém oddíle TJ Slavia Havířov vyhlásili nejlepší atlety za rok 2016.
Atletem roku se stal Lukáš Ožana (1. místo na mistrovství České republiky v běhu
na 1 500 metrů; 1. místo na halovém mistrovství České republiky v běhu na 1 500 m; 3. místo
na mezistátním utkání v běhu na 1 500 m, překonání dlouholetého oddílového rekordu
na 1 000 metrů). Atletkou roku se stala Petra Klementová (2. místo na halovém mistrovství
České republiky ve vrhu koulí; 3. místo na mistrovství České republiky ve vrhu koulí;
9. místo na Evropském poháru; znovu překonání oddílového rekordu ve vrhu koulí
na 15,87 m). Byli vyhlášeni také nejlepší bodovači oddílu v první lize atletických družstev
mužů (Lukáš Ožana, Radim Štefek, Matěj Linhart). Skokany roku v historických tabulkách
bodovačů družstva mužů se stali Filip Bartoš a Jiří Korejz.
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Sobota 3. prosince 2016

Odpoledne začal program letošního Vánočního městečka na náměstí Republiky.
Pro děti byla připravena pohádka „Šli Valaši do Betléma“, celé odpoledne byl otevřen dětský
ranč, kde si děti mohly hrát se zvířátky. Havířovským se představil známý folkový zpěvák
Jaroslav Hutka, večer vystoupili Chinaski. K dispozici byly stánky s všelijakými vánočními
dobrotami k ukojení hladu, žízně i k zahřátí.

Vánoční městečko, sobota 3. prosince 2016, krásný vánoční strom zdobí náměstí Republiky,
čeká na nedělní rozsvícení.

Neděle 4. prosince 2016

Sváteční druhá adventní neděle si oblékla mrazivý hábit, Vánoční městečko
vonělo punčem a svařeným vínem, všichni čekali na magickou chvíli, kdy se
za přítomnosti primátora města Havířova rozsvítí vánoční stromeček. Aby čekání v mrazivém
odpoledni nebylo tak dlouhé, krásně zazpívala Monika Absolonová. Poté primátor
Daniel Pawlas pozdravil přítomné a popřál klidný advent a hezké Vánoce,
na náměstí Republiky se rozzářil nádherný vánoční strom.
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Tradiční ohňostroj doprovodily vánoční písně. Potom se rozzářila hvězda skupiny Olympic
a sbor čítající zaplněné náměstí zpíval jednu hitovku za druhou. Lidé hodně tancovali, nejen
proto, aby se zahřáli, ale také proto, že písničky nenechaly nohy v klidu. V Havířově začal
krásný čas vánoční. (Další fotografie z Vánočního městečka ve fotopříloze č. 3)

Neděle 4. prosince 2016, primátor města Havířova přeje všechno dobré nejen ve dnech
svátečních.

Nádherný stromeček se rozzářil, v jeho světle vyniká i krásný dřevěný Betlém.

Pondělí 5. prosince 2016

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků (5. prosinec) připravila ADRA
slavnostní galavečer, na kterém ocenila své dobrovolníky z celého Karvinska. Práce
těchto lidí, kteří jsou ochotni vyslyšet strasti a bolesti druhých, si ADRA nesmírně váží.
V letošním roce se do havířovského dobrovolnického centra zapojilo 387 dobrovolníků.
Nebylo tedy vůbec jednoduché někoho vyzvednout. „Takže my jsme to letos
k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, který se slaví pátého prosince, udělali tak, že jsme všem
dobrovolníkům dali za úkol napsat svůj příběh,“ řekla Hana Čadová, vedoucí
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Dobrovolnického centra ADRA Havířov. Nakonec byly vybrány 3 příběhy a 3 dobrovolníci,
které ADRA ocenila. Byla mezi nimi i paní Věra Gajdošíková, která začala pomáhat po smrti
svého syna, kterému během jeho nemoci pomáhali lékaři a sestry. „Víte, mě se vždy lidé ptají,
zda mě to naplňuje, jestli mi to něco dává. Já vždy odpovídám, že člověk nemůže dělat stále
jen to, co ho naplňuje, ale že také musí dělat něco, co je pro druhé, že musí on dávat,“ řekla
paní Gajdošíková.
Slavnostního galavečera se zúčastnilo mnoho hostů, zástupců měst, ve kterých ADRA působí.
[4]

Úterý 6. prosince 2016

Lektor komise BESIP Rady města Havířova Roman Skácel přednášel v Klubu
seniorů na Studentské ulici na téma „Být viděn znamená přežít“. Tajemnice komise, která
se stará o bezpečnost silničního provozu, Iva Krpcová uvedla: „Smyslem této akce je
upozornit chodce a cyklisty na to, jak je důležité, aby byli na cestách vidět. Pro chodce není
důležité reflexní prvky na sobě pouze mít, ale správně je umístit tak, aby byly vidět. Chodec,
který se správně pohybuje po levé straně silnice proti jedoucím vozidlům, musí mít reflexní
prvky na pravé půlce těla, nejlépe na pravém pohybujícím se zápěstí a pod kolenem.“
Besedy se zúčastnilo na padesát seniorů. V závěru obdrželi jako dárek reflexní pásky
a přívěsky. [5]

Středa 7. prosince 2016

Radní města Havířova se sešli na 54. schůzi.
- Doporučili Zastupitelstvu města Havířova schválit Koncepci prevence
kriminality na následující 3 roky.
- Zastupitelům doporučili vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí
na území města Havířova.
- Radní vzali na vědomí informace o stavu prací na stavbě druhé únikové cesty
v objektu Společenského domu na Dlouhé třídě 471/19 (Reneta).
- Na vědomí vzala rada města opatření přijatá ve společnosti Městská realitní
agentura k eliminaci nedostatků vyplývajících ze zjištění oddělení kontroly
Magistrátu města Havířova.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

V Galerii Radost byla otevřena tradiční výstava Betlémy k pohodě adventního
období a Vánoc. Výstavu organizovalo Městské kulturní středisko a opět nabídla
k obdivování kouzelné kousky (například malované betlémky předních českých ilustrátorů
Mikoláše Alše, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Vojtěcha Kubašty, Karla Svolinského, Josefa
Weniga a dalších). K vidění byly také vánoční pohlednice Ludvíka Aloise Salače, Cyrila
Kotyšana, Vítězslavy Klimtové, Edity Plickové, Karla Franty a Heleny Zmatlíkové. Součástí
výstavy byly také vánoční známky z evropských zemí, série pohlednic s tématikou Vánoc
s panenkou, zvířátek pod stromečkem z 60. – 70. let 20. století. Dětští návštěvníci výstavy si
mohli vyhrát se skládacím betlémkem.
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Dominantou byl zcela jistě paličkovaný betlém členek Kurzu paličkované krajky
při Městském kulturním středisku Havířov. Výstava trvala do 30. prosince 2016.

Bohatá nabídka tradiční výstavy betlémů v Galerii Radost, která byla otevřena
7. prosince 2016.

Pátek 9. prosince 2016

Na 55. schůzi schválili radní města Havířova úpravy programu pro 15. zasedání
Zastupitelstva města Havířova (19. prosince 2016 v Kulturním domě Radost)
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf
Vestibul havířovského magistrátu i letos krášlil vánoční strom ozdobený výrobky
dětí z havířovských škol. Odbor školství a kultury vyhlásil tradiční soutěž
O nejkrásnější vánoční ozdobu. V letošním roce vyráběly děti ozdoby v barvách mentolové
a stříbrné. Porota vybrala nejkrásnější ozdobu, kterou vyrobily děti ze ZŠ Jarošova. Dále byli
oceněni tvůrci ze základních škol Selská, Moravská a Školní. Slavnostního předání cen se
zúčastnili žáci čtrnácti zapojených škol, vánoční náladu navodil pěvecký sbor havířovského
Gymnázia Komenského. [6]

Vánoční strom ve vestibulu magistrátu města. Foto z archivu Magistrátu města Havířova
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Sbor dětí z Gymnázia Komenského při vyhlašování výsledků soutěže O nejkrásnější vánoční
ozdobu v pátek 9. prosince 2016. Foto z archivu Magistrátu města Havířova
Havířovští policisté objasnili sérii loupežných přepadení prodavaček
ve večerkách v Havířově. Díky pečlivé a usilovné práci havířovských kriminalistů mohl
policejní komisař zahájit trestní stíhání proti třicetiletému muži. Obvinil ho ze spáchání
obzvlášť závažného zločinu loupeže. Od druhé poloviny října přepadl v havířovské části
Město čtyři večerky. Maskovaný násilník pod pohrůžkou použití nože donutil prodavačky
k vydání bezmála 25 tisíc korun. Pachatel (v minulosti nebyl trestán) byl vzat do vazby, hrozí
mu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Sobota 10. prosince 2016

V restauraci KD Radost vyhlásili nejlepší atlety TJ Start Havířov v kategoriích
přípravka, žactvo.
V chlapecké přípravce byli vyhlášeni: Oliver Syslo, Míchal Fojtík a Tomáš Berger.
V dívčí přípravce byly nejlepší Veronika Kuráňová, Vendula Kudláčková, Leona Vrlíková.
V chlapecké kategorii žáků se nejlépe umístili: Ondřej Staš, Viktor Pálka a Jan Velička.
V dívčí žákovské kategorii byly vyhlášeny Lucie Höfrová, Natálie Matušková a Nikol
Kubicová.
Celkovou vítězkou se stala Lucie Höfrová za výbornou sezónu, překonané oddílové rekordy
a 5. místo na mistrovství České republiky. Byli vyhlášeni také atleti, kteří donedávna oblékali
dres TJ Start Havířov a dnes reprezentují v jiných oddílech. Čest městu dělají Jiří Junka,
Jakub Bystroň, David Hájek a Jan Vácha.

148

Neděle 11. prosince 2016

Na havířovském Zámku se odehrály letošní poslední obřady Vítání občánků. Děti
vítala do života paní radní a zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová, hezký program si
připravily děti ze ZŠ Hrubína. V pěti obřadech bylo do pamětní knihy zapsáno 15 dívek
a 5 chlapců:
Tereza Poláková, Eliška Zákutná, Martin Oravec;
Emma Marie Koláčková, Dominik Šulc, Jan Šafran, Amálie Konečná;
Dominik Fortelný, Natálie Jurčeková, Tereza Hlavičková, Marie Tokarčíková;
Viktorie Čapková, Eliška Malošíková, Julie Olšáková, Sofie Čáliková, Adéla Radinová;
Eliška Kolosová, Vanesa Przywarová, Viktorie Jana Rzeszutová, Tomáš Sojka, Tereza
Studenská (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Poslední obřad vedly paní zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová a ceremoniářka
Dagmar Mertová.

Pondělí 12. prosince 2016

Ve velkém sále KD P. Bezruče hráli herci Divadla ABC hru „Vím, že víš, že
vím…“ italských autorů Rodolfa Sonega a Renata Giordana. V hlavní roli se představila,
vedle Michala Dlouhého, skvělá Simona Stašová.

Hvězda našeho hereckého nebe Simona Stašová a její úsměv tentokrát jen pro havířovskou
kroniku. Paní Simona vystoupila v Havířově v pondělí 12. prosince 2016.
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Úterý 13. prosince 2016

Zástupci společnosti Lidl Česká republika předali v úterý 13. prosince 2016
finanční dar zapsanému spolku ADAM, který pomáhá rodinám s dětmi trpícími autismem.
První den prodeje v nové prodejně v OC Rotunda se podařilo nakupujícím shromáždit částku
85 050 korun. V ADAMu (Autistické děti a my) zakoupí dětem výukový multibox
(Magicbox).

Od Lidlu do ADAMa putovalo 85 050 korun na nákup výukového multiboxu. Foto
z archivu společnosti Lidl Česká republika.
Ve výstavní síni Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka byl otevřen v pořadí
už 10. Havířovský salon. Přehlídky, určené zejména amatérům a mládeži, která se
v Havířově koná každé dva roky, se letos zúčastnilo 78 autorů. Salón je oblíben u tvůrců
i návštěvníků pro svoji žánrovou pestrost, pro celou škálu směrů a technik, které nabízí. Letos
tomu nebylo jinak a výstavní síň byla při vernisáži úplně plná. K prohlížení vystavených
dílek, povídání s přáteli i poslouchání zahrál na kytaru Igor Šelešovský, učitel
ZUŠ L. Janáčka, spolu s ním zpívala šansony Šárka Secová. (Příloha D/12/02 Katalog
Havířovský salon)
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

V úterý 13. prosince 2016 byl zahájen jubilejní 10. Havířovský salon.
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Středa 14. prosince 2016

Výtvarně ekologická soutěž Dárek pro naše město skončila slavnostním
vyhlášením a předáním cen v KD Radost. Soutěž, kterou zaštítil primátor města Havířova,
připravila pro havířovské děti Veolia Energie ČR spolu s Havířovskou teplárenskou
společností. Zapojilo se do ní celkem 19 tříd (žáků 4. a 5. tříd) z 10 základních škol.
Děti hledaly v průběhu listopadu způsob, jak obdarovat své město a přírodu v něm. Děti spolu
s vyučujícími nápady realizovaly, výtvarně zpracovaly na velkém plakátu za použití
fotografií, obrázků a popisků. Pavel Kolář, náměstek obchodního ředitele společnosti Veolia
Energie ČR, byl velmi překvapen pestrostí a nápaditostí projektů. „Děti třídily odpad,
sledovaly spotřebu vody, uklízely v okolí školy, vyráběly krmítka pro ptáčky z PET lahví
i z ruliček od toaletního papíru nebo třeba sbíraly kaštany a žaludy pro zvířata na zimu",
uvedl. Porota nakonec ocenila projekt 4. třídy ze ZŠ Zelená. Druhé místo náleží žákům
5. B třídy ze ZŠ 1. máje. Na místě třetím skončily hned dvě třídy se stejným počtem bodů,
5. A ze ZŠ Karolíny Světlé a 5. třída ze ZŠ Zelená. Děti si odnesly zajímavé ceny, výlet
pro vítěznou třídu a baťůžky plné knih a dárků pro všechny ostatní. [7]
Havířov se ve středu 14. prosince 2016 připojil k celorepublikovému projektu
„Česko zpívá koledy“. Ve Vánočním městečku se úderem 18. hodiny rozezněly, podobně
jako v mnoha dalších místech v zemi, ty nejkrásnější vánoční koledy. Spolu s lidmi
na náměstí Republiky zpíval pěvecký sbor Canticorum. (Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Canticorum zpívá koledy na náměstí Republiky ve středu 14. prosince 2016 v rámci
celorepublikového projektu „Česko zpívá koledy“.

Čtvrtek 15. prosince 2016

Podobně jako každý rok zavítali i letos představitelé města do několika
havířovských zařízení, aby předali dárky dětem i dospělým. V letošním roce nadělovali
v Dětském centru Čtyřlístek, v Mateřské školce Paraplíčko, v Azylovém domě pro matky
s dětmi a v Dětském domově Sluníčko, radost z dárků měli také klienti v Santé. Z fondu
primátora města byly nakoupeny dárky v hodnotě 140 tisíc korun. [8]

Pátek 16. prosince 2016

Děti z MŠ Radniční navštívily domov pro seniory GrandPark v HavířověŠumbarku. Potěšily obyvatele domova vánočním pásmem složeným z povídání o narození
Ježíška v Betlémě a z koled. Koledy nezůstaly bez odezvy seniorů, zazpívali si je spolu
s dětmi. Děti si na závěr připravily překvapení, rozběhly se k dědečkům a babičkám
a každému z nich věnovaly vánoční přání. Oplátkou dostaly sladkou odměnu. „Tato setkání
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dětí z mateřinek se seniory a společným zpíváním se líbí oběma stranám – o tom svědčí fakt,
že děti slíbily, že i v příštím roce přijedou našim seniorům zazpívat zase něco nového.
Bezprostřednost a pozitivita dětí ze školky nabíjí starší lidi energií, ale pomáhá seniorům
i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba,“ sdělila paní Věra Breiová,
manažerka GrandParku pro vnější vztahy. Písničky a říkanky spojené s dětstvím, speciálně
koledy, jsou často podnětem, který dokáže alespoň na určitou dobu probudit jejich paměť.

Děti z MŠ Radniční zahrály seniorům v GrandParku vánoční příběh narození Ježíška.

Pondělí 19. prosince 2016

Zastupitelé města Havířova se sešli na 15. schůzi.
- Odvolali stávající vedení města a zvolili nové. Novou koalici vytvořily
volební strany ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL. Komunisté odešli
po 14 letech do opozice. Primátorkou byla zvolena Jana Feberová z ČSSD.
Na postu náměstkyně pro sociální rozvoj ji vystřídala Alena Zedníková,
náměstkem pro hospodářský rozvoj zůstal Karel Šlachta (oba ČSSD).
Náměstkem pro ekonomiku a správu majetku byl zvolen Josef Bělica
(ANO 2011).
- Byli odvoláni členové Rady města Havířova za KSČM Soňa Ryšánková
Dosedělová, Alice Hegyi, Štefan Langer, Tomáš Ptáček a Alena Zedníková
(ČSSD). Novými členy rady se stali Jiří Martínek, Pavel Rapant, Eva Radová
(ČSSD); Ondřej Baránek, Iveta Kočí Palkovská, Stanislava Gorecká
(ANO 2011) a Bohuslav Niemiec z KDU-ČSL. V jedenáctičlenné městské
radě je nyní 6 zastupitelů ČSSD, 4 z ANO 2011 a 1 z KDU-ČSL.
- Slib složil nový zastupitel města, předseda havířovské KDU-ČSL
Bohuslav Niemiec, který nahradil rezignujícího Marka Plawneho.
- Zastupitelé schválili Koncepci prevence kriminality pro roky 2017-2020.
- Byla schválena žádost o dotaci na projekt modernizace Městské sportovní haly,
konkrétně se jedná o rekonstrukci výukového bazénu Delfínek, včetně šaten.
Kompletně se bude rekonstruovat technické zázemí budovy. Bazén bude
po rekonstrukci sloužit také imobilním občanům a seniorům, využívat ho
budou i sportovní kolektivy a oddíly v rámci rehabilitace a cvičení. Bude
přístupný veřejnosti, hlavně rodičům s dětmi. Náklady na opravu ve druhé
polovině roku 2017 by měly vystoupat na 20 milionů korun, 60 procent může
pokrýt dotace.
- Zastupitelé schválili Harmonogram významných celoměstských akcí pro rok
2017.
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- Významným bodem bylo projednávání Rozpočtu města Havířova na rok
2017, nakonec byl schválen 33 hlasy. Naplánované příjmy dosahují výše
1 722 735 000 korun, výdaje 1 937 625 000 korun. Rozdíl bude financován
prostřednictvím úvěru ve výši 160 milionů korun a z prostředků na účelových
fondech, aby byl rozpočet města vyrovnaný. Zůstatek na účelových fondech
k 31. prosinci 2017 je naplánován ve výši 177 253 000 korun. Na příští rok
byly schválené investice ve výši 264 300 000 korun. Největší z nich půjdou
do bytového hospodářství města, odkanalizování dalších částí města
a na rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku. Další předpokládané investice
jsou rekonstrukce ulice U Nádraží, cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada,
modernizace Městské sportovní haly, nové šatny na zimním stadionu
či rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Mánesova na domov pro seniory se
zvláštním režimem.
- Pro příští rok schválili zastupitelé zcela novou zdravotně-sociální službu
Senior doprava. Bude určena starším občanům města s trvalým pobytem
v Havířově. Bude ji zajišťovat karvinský oblastní spolek Červeného kříže.
Služba bude dotována městem ve výši 358 300 korun, město daruje spolku
Červeného kříže vozidlo ze svého majetku. [9]
Usnesení z 15. jednání zastupitelů 19. prosince 2016:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/15zmh_2016.htm

Úterý 20. prosince 2016

V souvislosti s pondělním večerním teroristickým útokem v Berlíně město
reagovalo na výzvu Policie České republiky a přijalo bezpečnostní opatření. Byly
rozmístěny zábrany proti případnému nájezdu nákladního či jiného vozidla na chodník.
Celkem 12 betonových květináčů bránilo vjezdu na náměstí Republiky (program Vánočního
městečka) a 2 u prodejny Kaufland na Těšínské ulici u příjezdu od zásobovacích ramp.
„Nebezpečí potencionálních útoků je v tomto období znásobeno zejména v místech, kde
dochází k větší koncentraci obyvatel, jako jsou vánoční tržiště a velká nákupní centra,“
uvedla primátorka města Havířova Jana Feberová a dodala: „Do budoucna zvažujeme
instalaci podobného zařízení nastálo. To je však třeba zajistit tak, aby nebyl narušen běžný
chod a architektonická podoba města.“ [10]
Ulice města hlídali ve větší míře policisté.

Středa 21. prosince 2016

Na první schůzi se sešla nová Rada města Havířova (v průběhu volebního období
se jednalo o 56. schůzi).
- Radní doporučili schválit čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochranu
osob a majetku a upevnění veřejného pořádku. Jmenovitě se jedná o 2 kusy
navigačního a komunikačního systému Rescue Navigator pro jednotky sboru
doborovolných hasičů v Havířově-Městě a v Havířově-Životicích.
- Rada města Havířova rozhodla o vyloučení společnosti Metrostav z účasti
v zadávacím řízení Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví
statutárního města Havířova III. etapa z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek v požadovaném rozsahu. Radní zároveň rozhodli o výběru
nejvhodnější nabídky (1. místo společnost HOCHTIEF CZ a 2. místo IMOS
BRNO).
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- Rada schválila změny v povodňové komisi, z funkce jejího předsedy byl
odvolán Daniel Pawlas. Předsedkyní se stala současná primátorka
Jana Feberová. Ta byla rovněž pověřena podepisováním dokumentů.
Další usnesení Rady města Havířova dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2016.pdf

Čtvrtek 22. prosince 2016

Primátorka města Jana Feberová a zástupci sociálního odboru Magistrátu města
Havířova usedli ke štědrovečerně prostřenému stolu spolu s osamělými havířovskými
seniory. Tradičně spolu povečeřeli, poslechli si koledy v podání dětí ze ZUŠ a senioři
převzali dárky, které jim nadělilo město Havířov.
O účast na vánočním posezení v KD Radost byl velký zájem. Pozvání limitoval počet míst
u štědrovečerní tabule. Přednost proto dostali ti, kteří se posezení v minulých letech
nezúčastnili a také pár dobrovolníků z ADRY.
K večeři se podávala hrachová polévka, rybí filé s bramborovou kaší. [11]
(Další fotografie ve fotopříloze č. 3)

Primátorka města Jana Feberová zasedla ke štědrovečernímu stolu s osamělými seniory
ve čtvrtek 22. prosince 2016.

Sobota 24. prosince 2016

V noci nastal čas pro duchovní obohacení. Lidé zamířili do kostelů na půlnoční.
Velkému zájmu se těšila bohoslužba pod širým nebem na náměstí Republiky, kterou
společně připravily Apoštolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Křesťanské sbory,
Evangelikální společenství křesťanů. Zazněly krásné vánoční písně v podání pěveckého sboru
křestanské mládeže Fusion. Vánoční zamyšlení pronesl Milan Szturc. Mši moderoval
Roman Toušek. [12]

Čtvrtek 29. prosince 2016

Město Havířov spolu s Městskou policií Havířov vydali pro občany města
informační brožuru nazvanou Průvodce bezpečným městem. Jedná se o pilotní projekt
prevence kriminality. Občané mohou v brožuře najít například vymezení jednotlivých okrsků
v rámci projektu Strážník blíže občanům, rozmístění kamer rekonstruovaného městského
kamerového dohlížecího systému. Upřesňuje také základní vymezení pravomocí Policie ČR
a městských policií, včetně informací o současnosti a historii Městské policie Havířov.
Brožura obsahuje také rady, jak se správně zachovat v mimořádných životních situacích.
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Monika Krpelíková, projektová manažerka Městské policie Havířov uvedla: „Smyslem
brožury je zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě informovaností o systematické spolupráci
mezi městskými strážníky, magistrátem města a státní policií při řešení bezpečnostní situace.“
Brožura vyšla v nákladu 500 ks za celkovou částku 45 tisíc korun. Město získalo dotaci
ve výši 40 tisíc korun z Ministerstva vnitra ČR v rámci projektů Programu prevence
kriminality 2016. Městská policie bude distribuovat brožury při různých besedách
o bezpečnosti. [13]

Strohá řeč čísel v prosinci

Na svém jednání 21. prosince 2016 schválili radní města Havířova snížení ceny
tepla Havířovské teplárenské společnosti pro příští rok přibližně o 1 procento. Cena tepla
pro domácnosti a nebytové prostory v roce 2016 bude díky teplotnímu průběhu v předchozích
letech a úsporným opatřením na straně distributora nejnižší za poslední tři roky. Průměrná
cena tepla za rok 2016 nepřesáhla výslednou cenu z roku 2015, která činila 506,43 korun/GJ
(bez DPH). Podle stavu k 30. listopadu 2016 se očekává průměrná cena cca 504 Kč/GJ
(bez DPH). Ke snížení ceny tepla dojde také v následujícím roce 2017, Havířovská
teplárenská společnost kalkuluje cenu ve výši 498,42 Kč/GJ (bez DPH). [14]
Na pracovní úřad zamířilo 5 599 uchazečů o zaměstnání (žen bylo mezi nimi
2 656). V evidenci Úřadu práce Havířov bylo 5 307 nezaměstnaných ve věku od 15 do 64 let
(z toho bylo 2 501 žen). Bez práce bylo 145 absolventů a mladistvých. Práci hledalo také
597 osob se ZP. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1 068 nezaměstnaných. Podíl
nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel města činil 10,87 %.
V posledním čtvrtletí jsme vyprodukovali 3 763,72 t komunálního odpadu.
Zaměstnanci Technických služeb Havířov svezli z velkých kontejnerů 47,98 t odpadu, z košů
potom 38,22 tun. Biologicky rozložitelný odpad se svážel do listopadu a za období od října ho
bylo 409,86 tun. K dalšímu využití havířovští vytřídili 160,78 t papíru, 2,8 tun tetrapackových
obalů, 163,09 tun skla a 124,665 t plastů.
V havířovské nemocnici s poliklinikou hospitalizovali celkem 1 567 pacientů,
z Havířova jich bylo 1 029. V havířovské porodnici se v posledním měsíci roku narodilo
celkem 48 dětí (22 dívek a 26 chlapců). Nových havířovských občánků se narodilo celkem
30 (15 děvčat a 15 chlapců).
Sanitky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje vyjížděly
do Havířova v období od října do prosince 2016 k 1 972 případům. O silvestrovské noci
museli zdravotníci zasahovat u 8 případů, které souvisely s oslavami závěru roku (dvakrát se
jednalo o napadení se zraněním a v jednom případě museli pomoci 23letému muži
intoxikovanému alkoholem).
V prosinci 2016 se stalo na území města Havířova 37 dopravních nehod. Jeden
člověk se zranil těžce, 10 osob lehce. Na vozidlech vznikla škoda ve výši 17 908 000 korun.

Napsali o nás v prosinci

Nový závod společnosti Mölnlycke Health Care v průmyslové zóně Dukla
v Havířově má naplánován start nového provozu v květnu 2017. Po zahájení výroby
bude zaměstnávat více než 200 pracovníků, později by jich mělo být 300. Továrna v Havířově
rozšiřuje výrobní kapacitu továrny v Karviné o čtyři miliony setů za rok. Firma již začala
s náborem nových zaměstnanců a bude pokračovat i v roce 2017, aby byl zajištěn plynulý
rozjezd výroby v továrně. Nyní se obsazují různé pozice ve výrobě, skladu, nabíráni jsou také
inženýři kvality, HR specialisté, mechanici a další. [15]
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V Havířově zkoušejí nový zajímavý způsob, jak snížit počet potkanů
u kontejnerů. Plašit a lovit by je měli puštíci. K zahnízdění už dostali nové budky. Pokud se
tato přirozená metoda osvědčí, nechá město vyrobit více budek. Puštíci se totiž živí zejména
malými hlodavci a nepohrdnou ani potkanem. Havířovští ochránci přírody vypozorovali,
že puštíci létají k popelnicím nejen v zimě. Ale hlavně v zimě je potkan jediný jejich zdroj
obživy. [16]
Největší hlodavec bobr evropský se usídlil u břehů řeky Lučiny v Havířově.
Zatím je zde jeho výskyt vítán. A to i přesto, že tento chráněný živočich dovede napáchat
obrovské škody. Tím, že si staví hráze, dochází k zaplavování pozemků v blízkosti vodních
toků. V Havířově je podle okousaných stromů vidět, že se tu již zabydluje a jedná se zřejmě
o velkou rodinku. Odbor životního prostředí bobra vnímá kladně proto, že díky vysokým
břehům je málo pravděpodobné, že by si na Lučině stavěl hráze. Pracovníci Povodí Odry
i magistrátu města Havířova budou ovšem lokalitu bedlivě sledovat, protože bobři se rychle
množí a hledají si nová území. [17]
Na středoevropském veletrhu Czechbus 2016 v Praze se představily tradičně
i bezprašné autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). V současnosti jezdí v ČR více než
1 000 CNG autobusů. Nejmodernější CNG autobusy produkují o 95 % méně jedovatého
oxidu uhelnatého a zhruba o třetinu méně nespálených uhlovodíků. ČSAD Havířov objednala
dalších 39 nových autobusů na CNG. [18]
Rozsáhlý požár v Těrlicku v hotelu Fridrich likvidovalo z pátku 16. prosince 2016
na sobotu 17. prosince 2016 dvanáct jednotek hasičů. Bylo zraněno 6 osob, z toho dva
zasahující hasiči. Hasiči zachránili z hořícího objektu 3 osoby, jednou z nich byl malý
chlapec. Dalším 11 ubytovaným a 3 zaměstnancům se podařilo z hořícího hotelu včas
uniknout. Předběžná škoda byla odhadnuta na 12 milionů korun. U požáru zasahovaly také
posádky záchranné služby. [19]
Na posledním havířovském zastupitelstvu bylo vyměněno celé vedení města,
přes připomínky se podařilo schválit rozpočet města na příští rok. Nové vedení radnice
tvořené ČSSD, hnutím ANO a lidovci počítá s tím, že se rozpočet bude upravovat. Měla by
být kupříkladu doplněna část týkající se dotací do sportu a kultury. Podle nového
ekonomického náměstka primátorky Josefa Bělici je rozpočet v určitých částech zpracován
špatně. Koalice jej podpořila jen proto, aby město nevystavila rozpočtovému provizoriu, které
sebou nese problémy pro chod sociálních služeb. Bělica uvedl, že první rozpočtové úpravy by
chtěl předložit už v lednu. [20]
Do kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ se přihlásila třetina útulků
registrovaných u Státní veterinární správy ČR, deset z nich bylo ze severní Moravy.
Patří mezi ně i Útulek MAX v Havířově. Misku psům a kočkám v útulcích naplnil každý,
kdo zakoupil krmivo vybraných značek nebo poslal dárcovskou SMS. Letošní 8. ročník
kampaně naplní 39 913 psích misek 9,18 tunami suchého krmiva a 6 364 kočičích misek
350 kilogramy suchého krmiva v útulcích Moravskoslezského kraje. [21]
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8. ZÁVĚR PLNÝ DŮLEŽITÝCH ČÍSEL
Rok 2016 je minulostí. Máme za sebou první rok s kronikou města. Práce to byla
perná, leč nesmírně krásná. Museli jsme, bohužel, zaznamenat řadu nepříjemných událostí,
ale těch hezkých bylo, naštěstí, mnohem více.
Odbor vnitra a živnostenský úřad Magistrátu města Havířova evidovaly v právě
uplynulém roce 315 provozoven, které ukončily svoji činnost (prodej kvasného a konzumního
lihu a lihovin, hostinská činnost, pekařství, cukrářství, holičství a kadeřnictví). Možná
se to na první pohled nezdálo, ale provozoven, které provoz naopak zahájily, bylo
363 (kromě jiného se jednalo o hostinskou činnost, poradenskou a konzultační činnost,
mimoškolní výchovu a lektorskou činnost, řeznictví a uzenářství, výboru potravinářských
a škrobárenských výrobků, kosmetické služby, holičství a kadeřnictví, reklamní činnost).
Město v roce 2016 investovalo do několika staveb. Jednalo se o: 2. etapu výstavby
cyklostezky Havířov – Žermanická přehrada u Letního kina, včetně výstavby nové lávky
pod Altánem (9 013 679 korun stavba přešla do následujícího roku 2017); čtvrtou etapu
odkanalizování částí města Havířova Bludovice, Šumbark, Prostřední Suchá a Město (cena
díla přesáhla 20 milionů korun, stavba pokračovala v roce 2017); úpravu břehů Životického
potoka (1 540 922 korun); komplexní rekonstrukce v rámci snižování spotřeby energie
v mateřských školách Přímá (3 296 101 korun) a Mládí (5 973 172 korun); výstavbu chodníku
na ulici Fryštátská U Šimaly (9 015 000 korun); první fázi rozšíření hřbitova v HavířověŠumbarku (6 364 386 korun); opravu mostu na ulici Na Hlinikách (9 551 250 korun); opravu
lávky přes přítok Sušanky mezi ulicemi Přátelství a Zelená (386 697 korun); bezbariérovou
úpravu dvou bytů v Domově seniorů na ulici Karvinské (814 270 korun); o výstavbu
parkoviště v lokalitě ulice Františka Hrubína (3 166 669 korun); o demolici objektů v areálu
bývalého Dolu Dukla a přípravu polyfunkčního území (5 549 341 korun); o rekonstrukci
střechy nad tělocvičnami ZŠ Gen. Svobody (4 719 040 korun); demolici trafostanice na ulici
Lázeňská v Havířově-Městě (1 210 000 korun) a demolici obytného domu na ulici Obránců
míru 9-15 v Havířově-Šumbarku (1 572 999 korun).
Havířovské mateřské školy navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 celkem
1 988 dětí, do základních škol chodilo ve stejném období 5 856 žáků
(včetně 58 dětí v přípravných třídách). Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní
družiny 1 631 dětí.
Vyprodukovali jsme 14 916,75 tun komunálního odpadu. Pracovníci Technických
služeb města Havířova svezli 268,42 tun odpadu z velkokapacitních kontejnerů a 181,45 tun
z košů. Biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu bylo 2 187, 31 tun. Separovali
jsme 581,97 tun papíru, 5,58 tun tetrapakových obalů, 611 tun skla a 468,839 tun plastů.
V Havířově bylo k 31. prosinci 2016 evidováno celkem 6 622 držitelů psů. Ti, kteří
chovali psy v panelové zástavbě, platili ročně částku 1 100 korun, v rodinném domku
300 korun. Částka 200 korun určená občanům důchodového věku byla upravena zákonem.
Za každého dalšího psa zaplatili majitelé o 50 procent více.
Na území města se stalo 340 dopravních nehod (o 48 méně než v loňském roce). Těžce
bylo zraněno 8 a lehce 102 lidí. Alkohol měl na svědomí 15 nehod, drogová závislost jednu
vážnou nehodu. Smutné je, že viníci v 84 případech od nehody ujeli. Statistiku dopravní
nehodovosti zpracovala komise BESIP při Radě města Havířova.
Hasiči si v Havířově nemohli stěžovat na nedostatek práce. Došlo k 703 mimořádným
událostem (587 jich bylo v roce 2015). Ve městě vypuklo 123 požárů (v roce 2015 jich bylo
118). Dále zasahovali u 70 dopravních nehod, ve 34 případech řešili únik nebezpečných
a chemických látek, technické havárie si vyžádaly 431 zásahů hasičů a planý poplach vznikl
ve 45 případech. Při požárech přišly o život 2 osoby a 5 jich bylo zraněno. Neobjasněno bylo
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dosud 5 požárů, v šetření jich je osm. Úmyslně neznámým pachatelem bylo zapáleno
26 požárů, u 45 se neprokázalo zavinění. Jeden požár vznikl se sebevražedným úmyslem
žháře, děti do 15 let způsobily jeden požár. Nedbalost měla na svědomí 21 požárů, topidla
dva, technické závady 13 požárů. Hasiči z jednotky Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v Havířově si připsali na konto 801 zásahů, jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Havířov 107, a v Havířově-Životicích 63 zásahů.
Havířovským dělají radost sportovci, kteří šíří slávu našeho města. Lyžařka Kateřina
Paulathová, atlet Pavel Maslák… jedni z mnoha. Těší nás všichni, kteří se za některý
z havířovských sportovních oddílů vypraví na závody a přivezou body. A s nadšením jsme
sledovali, jak se díky Havířovské desítce rozběhal Havířov. Těší nás, že v Havířově je pořád
hodně příznivců krásného zimního sportu, na bruslení veřejnosti zamířilo celkem 5 936 lidí.
Navštívili jsme nepřeberné množství kulturních akcí. Krásné výstavy ve výstavních
síních Městského kulturního střediska, ale také v prostorách naší Městské knihovny Havířov,
galerie Krystal či v kavárně Sluníčko. Užili jsme si báječnou muziku na výborných
Havířovských slavnostech, koncerty pro fajnšmekry v Jazz Clubu nebo v Stolárna Clubu.
I letos jsme se scházeli k zábavě i poučení v Kotulově dřevěnce a v Musaionu Muzea
Těšínska.
V kině Centrum se odehrálo 1 313 představení pro 56 525 diváků, z toho bylo
332 premiér. V Letním kině promítli 50 filmů (19 premiér) pro 1 201 diváků. V rámci
projektu Kultura školám se uskutečnilo, včetně Miniteatra, celkem 19 představení.
Pro veřejnost zahrála různá divadla celkem 58 pohádkových představení (včetně Miniteatra).
Městské kulturní středisko připravilo dále 10 profesionálních a 3 amatérská divadelní
představení pro dospělé diváky. Celkem nabídlo posluchačům 10 koncertů vážné hudby
a celou řadu koncertů dalších (včetně Novoročního koncertu). Dobrá muzika byla k mání
na Festiválku v Letním.
Knihovna už dávno není jen místem, kde se půjčují knihy. Pracovnice Městské
knihovny Havířov připravily tento rok 1 011 kulturních a vzdělávacích akcí
pro 18 157 návštěvníků. 727 z nich bylo určeno 12 666 dětem, 10 akcí 346 dospívajícím
ve věku od 15 do 18 let. Pro 5 145 dospělých se konalo 274 akcí. Děti mířily do různých
poboček naší knihovny na besedy, ochuzeny nebyly ani děti hospitalizované v havířovské
nemocnici, za těmi přišly paní knihovnice. Děti si oblíbily čtenářské kluby, vědomostní
soutěže, prvňáčci si užívají pasování a maminky s nejmenšími dětmi navštěvují Mimiklub.
Dospělí se chodí do knihovny vzdělávat v počítačových kurzech, vyměňují si zkušenosti
v Semínkovně, čerpají tvůrčí inspiraci v rukodělkách, hrají bridž, povídají si o knihách
v Knižním klubu a v Posezení nad knihami, poslouchají hudbu, obdivují výstavy. Tradicí se
stal také Knihfest.
Navštívili jsme některé ze spolků, které pracují ve městě. Máme tu akční včelaře,
akční a vynalézavé maminky, ženy, které milují ruční práce a vytvářejí krásné výrobky,
kaktusáře, kteří opět nabídli pohled na pichlavou krásu. Obdivujeme naše tvůrčí seniory
v domovech a ty, kteří docházejí do Centra volnočasových aktivit na Horymírově ulici.
Velkými pomocníky při tvorbě kroniky byly oficiální informace z Magistrátu města
Havířova, facebook, kde jsme kontaktovali celou řadu klubů a spolků, tisk, který psal
o událostech v našem městě.
Probudil se náš patriotismus. Město Havířov se nám vrylo pod kůži více než kdy
předtím. A tak se, prosím, laskavý čtenáři, nepodivuj, když zahlédneš někoho z týmu kroniky
města s šálou AZ Havířov. To proto, že večer je hokej a AZ-et je prostě náš.
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