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Kroniku města Havířova za rok 2017 v péči Městské knihovny Havířov sepsala
kronikářka Hana Dvořáková
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1) ÚVODNÍ SLOVO
Neúprosný čas nás přivedl k roku 2017, vstoupili jsme do něj s nadějemi a očekáváními,
jako jsme vstupovali do těch předchozích a jako budeme vstupovat do těch následujících. Rok
rychlý, který prověřil naše schopnosti srovnat se se stresem vyplývajícím z všudypřítomných
změn, valících se informací a pocitu zodpovědnosti za svoji práci, rodinu a život vůbec.
Dění v Havířově bylo v roce parlamentních voleb nesmírně dynamické. Připomenuli jsme si
několikerá významná výročí, kupříkladu 50 let od založení kina Centrum, výročí otevření
výstavní síně Viléma Wünsche. V roce 2017 uplynulo už celých deset let, kdy naše město žije
bez Dolu Dukla, sdělovací prostředky vzpomněly také výbuch na Dole ČSA, kde zahynulo
v březnu před 40 lety 31 havířů. Mezi prvními zasahoval ve zničených chodbách pan Jaroslav
Minka, se kterým jsme se bohužel v září 2017 rozloučili navždy. Rok 2017 byl též rokem stého
výročí bitvy u Zborova. Pátrali jsme při té příležitosti v jedné ze zajímavých databází
Vojenského ústředního archivu, abychom se ujistili, že v této řeži nepadl nikdo z tehdejšího
území, na kterém je postaveno město Havířov.
Sledovali jsme škálu rozhodnutí našich zastupitelů a radních, přijímali jsme je tu s radostí, tu
s menší či větší nevolí. Navštívili jsme celou řadu kulturních akcí pořádaných Městskou
knihovnou Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Báječné chvíle pro setkání
s přáteli však opět připravily havířovské kluby, aktivní byly také zájmové
a společenské organizace, volnočasová centra. Kulturní a společenský život kypěl na školách
všech typů. Opět jsme fandili našim sportovcům, malým i velkým, na městských soutěžích
i za hranicemi města a republiky. S radostí jsme pozorovali, jak se podařilo pořadatelům
Havířovské desítky rozběhat město.
Havířov naštěstí díky svému krásnému okolí nabízí obyvatelům spoustu možností k trávení
volného času. Není třeba chodit nikam daleko. Řeka Lučina a její nábřeží jsou častým cílem
Havířovanů. Sportují zde, odpočívají, čerpají nové síly.
Snažili jsme se postihnout město a jeho každodenní tep, využívali jsme opět všech dostupných
zdrojů, včetně sociálních sítí. Den po dni jsme zaznamenávali vše, co se nám podařilo
zaregistrovat, byť třeba jen jedinou větou (opět přikládáme přílohu Diář kronikářky). Naše
poděkování patří všem, kteří kroniku obohatili svými příspěvky, všem, kteří nám byli
nápomocni na Magistrátu města Havířova. Zejména děkujeme za velmi úzkou spolupráci
členům Kulturní komise při Radě města Havířova. Lze říci, že i oni patří k aktivním tvůrcům
kroniky. Děkujeme za všechny rady i připomínky.
Nabízíme tedy, laskavý čtenáři, pohled do roku 2017, den po dni i ve strohosti statistických
údajů.
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2) HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
2.1 Ze starých kronik

Zalistovali jsme v kronikách se sedmičkou na konci, abychom alespoň krátce oprášili
historii našeho města.
1957 – zápis kroniky vyhotovila paní Miroslava Nováková
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1957
- Skončila platnost mandátů prvního národního výboru a byly v naprostém pořádku
uspořádány nové volby 19. května 1957. Konaly se besídky s kandidáty Národní fronty.
- 14. května 1957 byla na národním výboru beseda s příslušníky Veřejné bezpečnosti
o problémech v Havířově.
- Rada národního výboru spolu se závodními výbory navrhla k ocenění a knižním
odměnám několik pracovníků, kteří přispívali ke zlepšení poměrů v Havířově, včetně
pracovníků z akcí „Z“ a zaměstnanců místních podniků.
- 13. listopadu 1957 zemřel po krátké srdeční chorobě prezident Antonín Zápotocký.
Občané byli vyzváni k účasti na smutečních tryznách a podepisovali kondolenční
listiny.
- 24. listopadu 1957 se konala v nové obřadní síni Městského národního výboru zlatá
svatba Verunky a Václava Novosadových, kteří byli oddáni před 50 lety 25. listopadu
1907.
- Bylo uzavřeno množství závazků občany a organizacemi v předvolební kampani
a u příležitosti 40. výročí VŘSR. Občané jednotlivě uzavřeli závazky na odpracování
3 281 h na úpravě rekreačního střediska u Lučiny, kterou prováděl Městský národní
výbor v rámci akcí „Z“.
- Rozhodnutím rady MNV bylo zavedeno nové očíslování domů a pojmenování ulic,
popisná čísla byla bílá na modrém podkladě, orientační čísla bílá na červeném podkladě.
- Ve městě byla jen malá telefonní ústředna pro účastníky, kteří telefon nezbytně
potřebovali (národní výbor, Bytostav, zdravotnická zařízení).
1967
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1967
- Rada Městského národního výboru schválila znak města Havířova.
- Nejvýznamnější politickou událostí byly oslavy 50. výročí VŘSR, město žilo
přípravami na historický okamžik, ovšem nepřálo počasí, 8 tisíc občanů zastihl prudký
liják.
- 20. listopadu 1967 uplynulo 60 let, kdy byl proveden první výkop pro nový Důl Dukla,
který patřil k nejpřednějším v Ostravsko-karvinském revíru.
- 16. až 17. května se konalo celostátní setkání mladých techniků z hornictví
za přítomnosti náměstka ministra dolů a hutí, ředitele OKR a zástupce ÚV ČSM.
- Počasí bylo po celý rok příznivé, ovšem před žňovými pracemi postihla pole Státního
statku Havířov živelná pohroma – krupobití.
- V Rekultivaci OKR-Suchá vypěstovali zelináři 3 124,67 q zeleniny; květin tu
vypěstovali za 3 556 788,38 korun.
- Do užívání bylo předáno kino Centrum, ZDŠ na ulici Karoliny Světlé, 3 mateřské školy
včetně jeslí, zdravotnické středisko ve čtvrti 13.
- Bylo předáno celkem 1 536 bytových jednotek (1 490 v družstevní výstavbě
a 46 ve státní výstavbě).
- Byla zřízena Městská správa kulturních zařízení, nadřízeným orgánem byl Městský
národní výbor, její součástí byly Městský osvětový dům, Městská knihovna a kina.
4

-

-

-

Občané města opět projevili velký zájem o různé kurzy: jazykové, psaní strojem,
pohybové výchovy, šití a střihů. Nedostatek místnosti pro výuku pociťovalo Oddělení
hudebních kurzů, zejména pro cvičení dechového orchestru.
Velmi úspěšné byly 9. kulturní dny Havířova zahájené 31. října v sále KD Petra Bezruče
koncertem ostravské Státní filharmonie, předehrou Smetanovy Libuše a provedením
Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Koncert vyslechlo 580 posluchačů.
Město mělo novou organizaci nemocnice s poliklinikou, tvořila jednu za začleněných
ovšem hospodářsky samostatných organizaci OÚNZ Karviná.
8. března 1967 byl slavnostně otevřen Městský dům pionýrů a mládeže. Připravil akci
„100 jarních kilometrů“.
Sportovci docílili množství hodnotných výsledků v tělovýchovných jednotách Slavia,
Baník, AZ. Konal se 15. ročník Běhu Pavky Korčagina za účasti polských závodníků.
Zúčastnilo se ho 495 závodníků ze všech krajů republiky.

1977 Zápis do kroniky vyhotovil Erich Bohdal
http://www.kronikahavirov.cz/lib/exe/fetch.php?media=kronika:1977:images:kr77_00s.jpg
- Městská organizace Českého svazu protifašistických bojovníků měla v roce 1977 šest
základních organizací s 280 členy, většinou osobami mimo produktivní věk.
- V září 1977 byl ustanoven u městského výboru Svazu československo-sovětského
přátelství Klub přátel sovětského filmu pro pionýry a žáky základních devítiletých škol.
- Obě gymnázia i mateřské školy navázaly v tomto roce družbu se žáky v Sovětském
svazu.
- Rok 1977 byl 30. jubilejním rokem vzniku Polského svazu kulturně osvětového. Je
pevnou součástí Národní fronty a úspěšně rozvíjí kulturní a osvětovou činnost.
- Celoměstskými akcemi byly kupříkladu aktiv žen u příležitosti MDŽ, aktiv učitelů
u příležitosti Dne učitelů, turnaj v šachu o pohár městského výboru, turnaj v odbíjené,
tradiční Slezské dožínky, oslava 125. výročí založení polské školy v Prostřední Suché.
- Městský výbor řídil 11 místních skupin s 3 183 členy. Bylo realizováno 203 výborových
schůzí, 35 členských schůzí, 57 kulturních večerů, 73 večerních akcí, 29 zájezdů,
30 příjmových akcí plesů a zábav.
- Mládež a občané vykoupili 1 500 000 kg barevného šrotu, 1 milion kilogramů starého
papíru a 100 000 kg barevných kovů.
- V roce 1977 vyvíjely činnost tyto soubory: Smíšené pěvecké soubory Šumbark,
Pěvecký soubor Dolní Bludovice, Pěvecký soubor mužský Prostřední Suchá, Pěvecký
soubor ženský Horní Suchá, Pěvecký soubor ženský Šumbark, Pěvecký kvartet mužský
Dolní Bludovice, Pěvecký kvartet mužský Horní Suchá, Pěvecký kvartet ženský,
Pěvecký sextet Plomyk Dolní Bludovice, Pěvecký sextet učitelek Melodia Dolní Suchá,
Robinsonky sextet dívek Horní Suchá, Taneční soubor Dolní Bludovice, Taneční
soubor Prostřední Suchá, Taneční soubor Horní Suchá, Taneční soubor Šumbark,
Hudební soubor Dolní Bludovice, Hudební soubor komorní hudba Prostřední Suchá,
Hudební soubor Horní Suchá, Hudební soubor Dolní Datyně, Divadelní soubor
Životice, Divadelní soubor Dolní Bludovice, Divadelní soubor Horní Suchá a Soubor
rytmiky a tělovýchovy Horní Suchá. Na různých místech navíc vystupovaly soubory
recitační.
- V rámci Týdne protipožární prevence 9. až 16. dubna 1977 se uskutečnila řada akcí
(přednášky, besedy), v kině Centrum byla instalována výstava s protipožární tématikou.
- Na zasedání rady Městského národního výboru 4. května 1977 za přítomnosti
generálního konzula Polské lidové republiky byla projednána a podepsána úmluva
o vzájemné spolupráci mezi městy Havířov a Jastrzębie Zdrój.
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28. srpna 1977 byla zahájena stavba požární zbrojnice v Havířově-Prostřední Suché,
stavbu financoval Okresní národní výbor Karviná a stavělo ji družstvo Stavba
z Petřvaldu.
Byla dokončena výstavba obvodního zdravotního střediska v Havířově 2 – Podlesí
„U Gymnázia“, byla připravena výstavba jednotky intenzivní péče.

1987 Zápis do kroniky vyhotovil Erich Bohdal
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1987
- Příjmy města činily 134 277 tisíc korun, výdaje 132 955 tisíc korun.
- Plenární zasedání Městského národního výboru dne 16. září 1987 doporučilo
pojmenovat výstavní síň v KD Leoše Janáčka jménem národního umělce Viléma
Wünsche.
- Nemalý podíl na rozvoji města mají členky městské organizace Českého svazu žen.
Zúčastnily se okresní konference 84 základních organizací 7. února 1987 v závodním
klubu ROH Dolu ČSM ve Stonavě.
- V sobotu 21. února 1987 se v hotelu Merkur uskutečnila okresní konference
Československého červeného kříže.
- 25. března 1987 navštívila město čtyřčlenná delegace z polského města Jastrzębie Zdrój
u příležitosti 10. výročí podepsání družební smlouvy a 40. výročí podepsání družební
smlouvy o vzájemné pomoci s Polskou lidovou republikou.
- Ve Společenském domě se konala Okresní konference pionýrských pracovníků,
zhodnotila výsledky za uplynulé funkční období.
- 4. dubna 1987 se v Havířově na své 3. krajské konferenci sešli fotografové z Českého
svazu fotografů.
- 25. dubna 1987 se ve Společenském domě sešli delegáti Okresní konference
socialistického svazu mládeže.
- U příležitosti prvomájových oslav uspořádali v havířovském závodě oborového
podniku Svit Gottwaldov už druhý Den otevřených dveří. Podívat se přišlo
1 650 zájemců. 250 žen z šesti šicích dílen za tu dobu vyrobilo 2 500 svršků pro export.
- 25. srpna 1987 se lidé sešli v ulicích, nechtěli si nechat ujít pestrobarevnou přehlídku
květů na alegorických vozech. V rámci Havířova v květech se uskutečnila také výstava
bonsají, kterou navštívilo 5 600 návštěvníků.
- 4. listopadu 1987 byl předán do užívání Kulturní dům Leoše Janáčka, byl vystavěn
nákladem 25 milionů korun. Byla uvedena havířovská premiéra filmu „Lev s bílou
hřívou“ o životních osudech skladatele Leoše Janáčka.
- 11. prosince 1987 byla otevřena nová průmyslová prodejna oborového podniku Svit
Gottwaldov. Byla zřízena ve vlastní režii, na stavebních pracích se podílelo Stavební
bytové družstvo Havířov. O levnou obuv, která se zde prodávala, byl velký zájem, první
den se jí prodalo za 31 tisíc korun.
- Byla dokončena výstavba 434 bytových jednotek, zkolaudováno jich bylo 243. Bytový
fond ve městě čítal k 31. prosinci 1987 celkem 32 497 bytových jednotek. V bytové
výstavbě se prostavělo přes 88 milionů korun, do občanské vybavenosti se investovalo
přes 7 milionů korun.
- V havířovské nemocnici bylo 617 lůžek.
- U obvodních lékařů bylo ošetřeno 300 693 osob, u dětských lékařů 300 188 dětí, ženští
lékaři ošetřili 57 167 žen, u odborných lékařů 250 927 pacientů, zubní lékaři ošetřili
147 270 lidí, lékařskou službu první pomoci vyhledalo 41 870 nemocných.
- Resort zdravotnictví provozoval 7 jeslí s kapacitou 325 dětí.
- Sbor pro občanské záležitosti přivítal 1 002 dětí do života. Členové sboru předali
602 maturitních vysvědčení.
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O kulturně výchovné činnosti Městského kulturního střediska byla veřejnost
informována prostřednictvím 30 článků ve Zprávách Karvinska, 1 článku v Ostravském
večerníku, 4 článků v deníku Práce, 4 článků v Nové svobodě, 1 článku v Mladé frontě,
2 článků v časopise Květy, 1 článku v Horníku OKR, 3 vysílání v OV RPD Karviná
a 1 vysílání v Československé televizi Ostrava. Organizacím a podnikům bylo rozesláno
16 700 letáků, vytištěno bylo měsíčně 7 tisíc kusů Havířovského kulturního
informátoru.
Základní devítileté školy Patrice Lumumby a Rosy Luxemburgové byly spojeny v jeden
celek. Školní rok 1986/1987 byl zatěžkávací zkouškou, kolektivy pedagogů hledaly
společnou cestu ke stmelení kolektivů pedagogů i dětí a úspěšné koordinaci práce.
Havířovské tělovýchovné jednoty na území města sdružovaly 9 608 členů (Slavia
Havířov, AZ Havířov, Baník Havířov, Československá automobilová doprava, Sokol
Havířov, Tesla Havířov, Důl Prezident Gottwald Havířov, Československé státní statky
Datyně).

1997 Kroniku s pomocí letopisecké komise zapsal Přemysl Ruta
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1997
- Na 37. jednání Rady města Havířova 8. ledna 1997 bylo rozhodnuto o 21 bytech, které
se rozdělily v tzv. obecním zájmu: 8 bytů bylo rozděleno mezi zaměstnance úřadu,
Městské policie a dalších příspěvkových organizací, 3 ve školství, 2 ve zdravotnictví
a stejný počet byl přidělen zaměstnancům Městské policie ČR, 3 státním institucím
(soud, armáda, vězeňská služba), 3 nestátním organizacím (církev, sport).
- 22. ledna 1997 zavítala do havířova sedmičlenná sportovní delegace korfbalistů
z Tchaj-wanu.
- Zastupitelé 17. února 1997 schválili, aby Havířov zatím nevstupoval do Sdružení měst
a obcí Severní Moravy.
- 23. února 1997 havarovalo na katastru Havířova-Prostřední Suché ultralehké letadlo
značky Mistral, zahynuli v něm pilot, starosta obce Dětmarovice, i jeho instruktor.
- 24. března 1997 schválili zastupitelé zrušení ZŠ Palackého k 30. červnu 1997 vzhledem
k trvalému nehospodárnému provozu školy. Ušetřené finanční prostředky v daném roce
zůstaly pro školství ve městě.
- Jednání rady 9. dubna 1997 začalo jednáním o studii o proveditelnosti a možné realizaci
trolejbusové dopravy ve městě. Delší dobu zvažovaná možnost ekologizace dopravy
v Havířově troskotá na nedostatku finančních prostředků.
- 23. dubna 1997 rozhodli radní o tom, že interiér Zámku bude řešit firma Intext Krnov,
ing. Uličný (hlasování však nebylo zcela jednomyslné). Inženýrsko-investorská činnost
na stavbě Správního centra města (radnice) byla zadána Havířovské inženýrské
společnosti, s. r. o. Havířov.
- 1. května 1997 vysvětil ostravský biskup František Lobkowicz základní kámen nové
oratoře Církevního střediska sv. Jana Boska.
- Zastupitelé schválili 20. června 1997 bezúplatný převod objektu krytého bazénu
do majetku města.
- 20. srpna 1997 ocenili radní města Havířova pomoc těch Havířovanů, kteří osobně
pomáhali při povodních jako členové Sboru dobrovolných hasičů jednotek
Havířov Město a Havířov-Životice. Pomáhali bez ohledu na čas a bez nároku
na jakoukoli odměnu.
- Mimořádné jednání zastupitelů 20. října 1997 schválilo úplatný převod majetku
i závazku TJ Slavia na město Havířov. Jednalo se o halu, sklad, přístavby, skladiště,
atletické hřiště, oplocení, budovu minigolfu, movitý hmotný investiční majetek,
7
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materiálové zásoby a nehmotný majetek (software). Stinnou stránkou věci je závazek
vůči IPS Ostrava, který dosahoval 5 milionů korun.
Na 17. řádném zasedání Zastupitelstva byla rozseknuta kauza kina Radost. Bylo
schváleno převzetí pohledávek i závazků Městského kulturního střediska, které se
k tomuto objektu váží. Pohledávek je skoro 6 milionů, závazků 4x více, zastupitelé tedy
uložili radě úkol tvrdě vymáhat pohledávky.

2007 Zápis do kroniky vyhotovila Jana Vítová
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok2007
- 6. ledna 2007 zahrál na Novoročním koncertě houslista Pavel Šporcl
- 10. ledna 2007 zpečetil poslední vytěžený vozík konec těžby na Dole Dukla.
- V prvním lednovém týdnu začaly stavební práce na novém supermarketu nedaleko
vlakového nádraží, jednalo se o prodejnu sítě Lidl.
- 29. ledna 2007 se stal novým primátorem města František Chobot.
- Po 80 letech byla 2. února 2007 srovnána se zemí budova bývalé restaurace a zázemí
fotbalového klubu v areálu Stružník, která hyzdila své okolí a byla nebezpečná
pro kolemjdoucí.
- 5. března 2007 otevřeli v havířovské nemocnici anesteziologickou ambulanci.
Nemocnice získala nový příjmový komplex sestávající z chirurgických pracovišť
a rentgenového pracoviště.
- 5. dubna byla zprovozněna okružní křižovatka u krytého bazénu v Havířově-Šumbarku.
- 18. dubna 2007 vystoupil ve Stolárně kytarový mág a skladatel Michal Pavlíček.
- 11. května 2007 byl zástupci města slavnostně poklepán základní kámen budoucího
Domova seniorů Helios nedaleko ZŠ M. Kudeříkové.
- 18. května 2007 oslavila Městská policie 15 let svého trvání
- Klub Valdocco Církevního střediska volného času sv. Jana Boska byl otevřen pro děti
v Havířově-Šumbarku.
- 7. června 2007, dvacet minut před 14. hodinou, pocítili lidé v Havířově znatelný otřes
země. Epicentrum bylo v lokalitě Dolu 9. květen, v hloubce 800 metrů.
- Začátkem srpna vyhlásilo město veřejnou dvoukolovou soutěž o návrh logotypu města.
V rámci prvního kola bylo doručeno 83 návrhů od 32 účastníků z Havířova, Ostravy,
Olomouce, Frýdku-Místku a Vřesiny. Zvítězil návrh havířovského výtvarníka Otty
Dedka. Celou soutěž nakonec vyhrál návrh Adama Guzdeka (v 1. kole skončil na místě
druhém).
- Cenu českých knihovníků získala havířovská knihovnice Dana Kochová za dlouholetý
přínos a podporu dětského čtenářství.
- 23. srpna 2007 začala výstavba požární zbrojnice v Havířově-Životicích.
- 3. září 2007 nastoupilo do havířovských základních škol 6 933 dětí (o 2 076 dětí méně
než v září 2002).
- Sídlo Sociálních služeb města Havířova se 22. září 2007 přestěhovalo do nových prostor
na Přemyslově ulici. V rekonstruovaném objektu na Mánesově ulici je umístěn celý
komplex služeb pro seniory, včetně denního pobytového centra Domovinka.
- 27. září 2007 bylo městu předáno oficiálně dílo akademického sochaře Stefana Milkova
a Karla Holuba Brána s kyvadlem na náměstí Republiky.
- V ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední Suché byla odhalena pamětní deska
kpt. Rudolfu Jasiokovi, rodáku ze Suché.
- Rada města Havířova souhlasila 3. října 2007 se zapojením Městské policie
do integrovaného záchranného systému.
- 4. října 2007 byl po velké rekonstrukci slavnostně otevřen KD Radost s obrazovou
galerií, restaurací a kavárnou a s víceúčelovým sálem s varhanami.
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Ve víceúčelové hale vystoupili na slavnostním Galakoncertě Karel Gott a Helena
Vondráčková a 4TET Jiřího Korna
30. října 2007 zemřel ve věku 58 let bývalý primátor města Havířova Zdeněk Pohl.
Hraný dokument o vzniku Havířova režiséra Davida Vignera „Město zeleně“ vyšel
na nosiči DVD.

2.2 Zámek Havířov

Před 20 lety v roce 1997 prošel rozsáhlou rekonstrukcí empírový Zámek, jedna
z nejstarších a nejkrásnějších budov na území města Havířova. Jeho historie sahá zřejmě
do 15. století, kdy na jeho místě stála tvrz. Dochované písemné materiály jsou datovány v roce
1588. V 18. století byl zbudován barokní zámek se zahradou, který byl po požáru v roce 1823
přebudován v empírovém stylu. Od roku 1845 nesloužil zámek jako panské sídlo a plnil funkci
administrativní budovy k přilehlému státu. Devastace pokračovala pod různou správou
až do roku 1997. Zámek po rekonstrukci nabízí luxusní ubytování, stylovou restauraci, salónky
pro různé účely a v patře se nachází obřadní síň (svatby, vítání občánků).
Zámek jsme fotili v průběhu roku 2017. [1]

Havířovský Zámek v zimním hávu v neděli 15. ledna 2017.

Takto vypadal havířovský Zámek a jeho okolí v neděli 26. března 2017.
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Havířovský Zámek na konci léta 10. září 2017.

2.3 Letiště na území města

Senioři v našem městě často vzpomínají, že nad dnešními jabloňovými sady
v Havířově-Životicích létala letadla. Téma zpracoval Kamil Křenek z Klubu přátel historie
Havířova. Jak to tedy bylo? Na našem území fungovala po 2. světové válce hned 3 letiště určená
k výcviku sportovních letců a k pořádání leteckých dnů.
První letištní plocha vznikla v Dolních Bludovicích u bývalého starého dvora nedaleko
řeky Lučiny. V prostoru mezi ulicemi Na Důlňáku a Na Prostředňáku vyrostl dřevěný hangár
s nápisem AEROKLUB SUCHÁ, byla postavena dílna a další příslušenství. Tři desítky
nadšenců tu cvičily s cílem získat průkaz pilota plachtáře. Měli k dispozici 2 větroně, pár
kluzáků a motorový letoun značky PIPER. Prvním instruktorem byl pan Ludvík Klimsza
z Dolních Bludovic.
Pro konání 1. leteckého dne v Prostřední Suché v roce 1946 byla upravena travnatá
plocha nedaleko dnešní budovy bývalého KD Dolu Dukla. Podívat se tehdy přišla spousta
diváků, zhlédli akrobatická čísla, průlety plachtařů a motorových dvouplošníků.
Letiště z Dolních Bludovic bylo v roce 1947 přesunuto na rozsáhlou plochu
v Životicích, do míst dnešních sadů nedaleko zámku. Zděný hangár byl vybudován na okraji
životického lesa. Letecká plocha měla délku 1 300 m a šířku 500 m. Přibylo nové vybavení,
klub disponoval 4 kluzáky, 3 větroni a motorovým letadlem. Přibylo výcvikových kurzů,
v zámečku byl zřízen internát v týdenním a dvoutýdenním cyklu. V roce 1948 se uskutečnil
velkolepý letecký den Aeroklubu Suchá, účastnil se ho i velitel letectva generál Vicherek.
O rok později se konal další, bohužel poslední letecký den. Někteří plachtaři emigrovali,
aktivity letiště byly ukončeny. Osiřelo, chátralo… Dnes po něm není ani památky. [2]

2.4 Vzpomínky seniorů

V letošním roce uplynulo 10 let, kdy zmizel z našeho obzoru Důl Dukla. Rok co rok
si také připomínáme neštěstí, které tu horníky postihlo v červenci roku 1961. Letos v létě
se v Havířově natáčela minisérie o této události. Svůj životní příběh nám povyprávěl také přímý
pamětník tragédie, bývalý zaměstnanec Dolu Dukla, Vladimír Vlček. Do učení nastoupil v roce
1958. V červnu 1961 ukončil pan Vladimír Vlček učební obor důlní elektro-zámečník
na odborném učilišti Dolu Dukla, kam nastoupil jako kmenový zaměstnanec v elektro-úseku
1. července 1961, týden před tragédií.
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7. července 1961 měl odpolední směnu a byl svým nadřízeným požádán, aby šel pracovat jako
elektrikář do slojí 826 a 828. „Již jsem měl připravené věci a otevíral dveře, že půjdu, když
přišel vedoucí elektromistr Brablík a poslal mě provést revizi elektrozařízení v připravovaném
rubání B sloje, Do nešťastného rubání poslal elektrikáře Červinku, který při katastrofě
zahynul,“ vzpomenul na osudový okamžik svého života. Po elektrorevizi přecházel pan
Vladimír spolu s pomocníkem na další pracoviště ve 2. patře. Jako mladý vyučenec vůbec
netušil, co se vlastně v tu chvíli na šachtě dělo. Po vykoupání a napsání raportu musel jako
ostatní opustit šachtu, spěchal na vlak do Prostřední Suché. Teprve ráno se dověděl o důlním
neštěstí na dole. Pomáhal záchranářům při asanaci zasažených pracovišť, pracoval při instalaci
telefonů a jiných pomocných pracích. Rozhodnutí elektromistra mu zachránilo život a rozsah
tragédie se mu vryl hluboko do paměti.
Pan Vladimír v průběhu let vystudoval večerní průmyslovku, prošel různými funkcemi,
do důchodu odcházel z pozice vedoucího úseku. Na dole pracoval do března 1991. Je velmi
hrdý na to, že byl Dukelák…

3) HAVÍŘOVSKÉ PEKÁRNY
Voňavé pečivo, chlebíček, rohlíky, koláče, buchty… Na to si v našich končinách
potrpíme. Bez dobrého pečiva se neobejde většinou žádná snídaně, večeře a žádná oslava.
Zapátrali jsme po tom, odkud se bere pečivo v havířovských obchodech. Ale nejprve jsme
zjišťovali v havířovských ulicích, co mají lidé rádi a zda jsou s nabídkou spokojeni.
Petr Suchý tvrdil, že není vůbec vybíravý a je spokojen.
Paní, která nechtěla být jmenována: Kupuje pečivo téměř každý den a je na něm závislá. Rohlíky
má ráda nejvíce, jak při dietě, tak normálně. Momentálně si koupila chléb Sluníčko.
Diana Havlíčková nakupuje pečivo často, nejraději má croissanty, různé rohlíky. Určitě by to
bez pečiva zvládla, ale má ho ráda.
Noemi Matulová si nedovede jídelníček bez pečiva představit. Má ráda croissanty.
Adéla Kaletová si také nedovede jídelníček bez pečiva představit, jí pečivo denně, nejradši
sladké rohlíky, koblihy, vánočky.
Filip Doležálek si dovede představit jídelníček bez pečiva, jí ho minimálně, pouze černé pečivo,
hlavně chleba.
Jaroslava Šenkýřová si úplně bez pečiva jídelníček představit nedovede, jí ho každý den,
převážně dopoledne, má ráda kvalitní celozrnné pečivo.
Informace o jedné z největších havířovských pekáren poskytl její manažer Michal
Citora. Pekárna SEMAG byla založena v roce 1991, privatizována byla v roce 1993 a její
původní sídlo bylo v sousedství dnešního OC Elan. Nový areál v bývalém Tenasu získal Semag
v roce 2004, tady zahájil cukrářskou výrobu, chleba se začal v nové pekárně péct v roce 2005.
Nejtěžší období přišlo v roce 2006, tehdy došlo ke kompletnímu přestěhování do úplně nově
vybavené pekárny s bohatým sortimentem běžného (rohlíky, veky, bagety, grahamy a jiné)
a jemného (koláčky, croissanty, vánočky, buchty a jiné) pečiva. Dnes zaměstnává Semag
cca 250 zaměstnanců a své odběratelé má v celém kraji. Pod značkou Prima pekárna dneska
funguje 10 prodejen v kraji (první vznikla v roce 2011 v Havířově), pečivo se dopéká přímo
v prodejně, vyrábějí se v nich obložené pekařské výrobky fresh snack, hot snack, podávají se
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zde také polévky a káva. Semag podporuje svými výrobky dění v Havířově, často dodává
pečivo na akce organizací sociálních služeb (kupříkladu Santé či zapsaný spolek Adam). [1]
Společnost ARISTA, spol. s r. o. byla založena v roce 1994 v Orlové, navázala
na dlouholetou tradiční výrobu kváskového chleba. Zájem o kvalitní pečivo rostl, v roce 1995
začala pekárna péct své výrobky v Havířově-Šumbarku, v roce 2001 se přestěhovala
do větších prostor v objektu bývalé Savely v Havířově. Zkušení pracovníci tu ovládají moderní
stroje, důraz se klade především na kvalitu a vypracování těsta, na jeho kynutí a pečení. Důležité
je také dokončování a přizdobování. V současné době pracuje v pekárně 18 pracovníků
na různých pozicích (těstaři, pekaři, kobliháři a pekárenští dělníci). Společnost provozuje
2 vlastní prodejny, v Havířově-Městě, další v Orlové-Lutyni. Mezi oblíbené a stále populární
patří speciální a vícezrnné pečivo, výrobky bez přidaného cukru, lidé si kupují koblihy, šátečky,
hřebeny a vánočky. Specifické a zvlášť oblíbené výrobky, „Svatební koláče“, kváskový „Chléb
od babičky“, „Slunečnicový“ a „Žitnopšeničný chléb“, byly za splnění sedmi nadstandardních
kritérií oceněny Ministerstvem zemědělství ČR národní značkou kvality KLASA. Středně velká
pekárenská společnost ARISTA, s. s r. o. splňuje požadavky vysoké potravinářské normy a je
certifikovanou společností podle IFS Food. [2]
Náročné přípravy na pekárenskou výrobu začaly ihned po výstavbě hypermarketu
Globus. Po překonání všech problémů se stroji a zařízením, s personálem, začalo se
21. listopadu 2011 v noci péct. Havířovští tehdy dostali na pulty vše, na co byli zvyklí v jiných
městech s HM Globus. Měsíčně tu zpracují zhruba 60 tun mouky (používají pšeničnou a žitnou)
dodavatele Český mlynář z Týnce nad Labem. Mák, kmín, slunečnice, lněné semínko, dýně,
mandlové lupínky a kakao dodávají firmy TRIAS. Ostatní pekařské suroviny dodává firma
IREKS. Droždí se dováží z Německa, protože v České republice není jeho přímý výrobce.
Týdně se zpracuje v pekárně Globus Havířov 300 kg droždí, 400 kg másla a 500 kg sýru eidam.
Měsíčně se zpracuje 800 kg tvarohu. Součástí pekárny je také vlastní oblíbená cukrárna
a kavárna, kde se prodávají čerstvé výrobky. Za vrchol cukrářské výroby považuje vedoucí
manažer Milan Kubies dort Sacher (dostali jako jediní povolení jej vyrábět a suroviny dovážejí
přímo od výrobce). V letošním roce získaly cibulová bageta, nugátový dort a královský bochník
ocenění Česká chuťovka. Od budoucího roku 2018 bude pekárna ve Svazu českých pekařů
a cukrářů, čeho si tu nesmírně považují. V pekárně a cukrárně zaměstnává Globus Havířov
cca 45 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 8 brigádníků (18 pekařů a 8 cukrářů, zbytek
tvoří obsluha kavárny a prodej pečiva). [3]

4) DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Z evidence obyvatel bylo v průběhu roku 2017 odhlášeno celkem 2 909 občanů.
Z uvedeného počtu 858 lidí zemřelo. Nově se k pobytu přihlásilo 2 009 lidí (včetně
598 narozených dětí). Počet Havířovanů se snížil přesně o 900, stav úbytku obyvatel města je
v dlouhodobém horizontu poměrně setrvalý.
V rámci města se stěhovalo 3 164 občanů. V evidenci bylo k 31. prosinci 2017 celkem
73 595 obyvatel (30 636 mužů a 32 767 žen, 10 192 dětí do 15 let). V Havířově žilo
5 232 chlapců a 4 960 dívek do 15 let. Nejvíce přihlášených obyvatel, celkem 31 731, bydlelo
v části Havířov-Město. Druhou nejosídlenější částí je Havířov-Šumbark s 17 692 obyvateli.
Nejméně obyvatel žije trvale v Havířově-Dolních Datyních (552 obyvatel).
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Rodiče svým narozeným dcerám dávali v roce 2017 nejčastěji tato jména: Eliška,
Natálie, Tereza, Adéla, Anna, Kristýna, Veronika, Viktorie a Emma. Do rodných listů však
byly v roce 2017 zapsány také Beatris, Inés nebo Lilly. Synové nejčastěji dostali jména Adam,
Jan, Matyáš, Jakub, Martin, Štěpán, Filip, Vojtěch, Dominik a Viktor. V Havířově se v roce
2017 narodili i chlapci se jménem Armani, Bao a Bryan. [1]

4. 1 Počty a opravy bytů u jednotlivých správců domů v Havířově

V Městské realitní agentuře opravili v roce 2017 celkem 460 uvolněných bytů,
celkové výdaje na tyto opravy přesáhly 53,6 miliónů korun. Byly dokončeny sanace dvou
bytových domů (Jarošova č. 4A, 4B, 4C v Havířově-Šumbarku; Jílová č. 6 v Havířově-Podlesí).
Došlo také na opravy přibližně 2 100 m2 přístupových chodníků. Jednalo se například
o opravy chodníků na ulicích: 1. Máje č. 14 a 16; Čajkovského č. 1–9; Dlouhá třída č. 20
a č. 22, č. 34–42, č. 73–79; Hakenova č. 1, 5; Mozartova č. 7, Hornická č. 65 a č. 67;
J. Hory č. 2, 4, 6; Jarošova č. 31; Mánesova č. 30 a celou řadu dalších.
Městská realitní agentura s.r.o. (MRA) spravuje a udržuje bytový a nebytový fond města
Havířov už od roku 2007. V jednotlivých městských částech Havířova-Šumbark,
Havířov-Město a Havířov-Podlesí jsou kontaktní místa, kam se mohou zájemci o byty nebo
stávající nájemci přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťuje také 27 správců, jejichž úkolem
je každodenní starost přibližně až o 300 bytů. Součástí bytového fondu, o který se Městská
realitní agentura stará, je 7 687 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. [2]
Ve Stavebním bytovém družstvu Havířov spravovali k 31. prosinci 2017 celkem
10 063 bytů. Počet členů družstva činil k poslednímu dni roku 9 432.
Pracovníci Stavebního bytového družstva Havířov zajistili v roce 2017 zateplení domů na ulici
Nákupní 18/466 v Havířově-Šumbarku, na Dělnické 23–25/1176–1178 v Havířově-Městě
a v Havířově-Podlesí na ulici Karoliny Světlé 4–26/1358–1369 a na ulici Hálkové
20–24/1460–1462. Okna byla měněna pouze ve 14 bytech na ulici Karolíny Světlé
(56 oken). [3]
Společnost Residomo vlastní v Havířově 12 tisíc bytů. Pouze 84 z nich je
v rodinných domcích (finské domky, zděné domky a dvojdomky). V bytech žilo k poslednímu
dni roku 2017 celkem 20 320 lidí. [4]
V roce 2017 provedla společnost Residomo generální opravu střech u 30 domů, byly opraveny
vstupní dveře u 59 domů. Bylo opraveno 97 fasád. Okna již byla vyměněna ve všech domech
společnosti Residomo. [5]

5) VEDENÍ MĚSTA
Do roku 2017 vstoupilo vedení města v tomto složení:
Primátorka města Jana Feberová (ČSSD)
Náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica (Hnutí ANO)
Náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta (ČSSD)
Náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková (ČSSD)
Jako neuvolnění členové rady pracovali: Jiří Martinek (ČSSD), Ondřej Baránek (Hnutí ANO),
Pavel Rapant (ČSSD), Eva Radová (ČSSD), Iveta Kočí Palkovská (Hnutí ANO), Stanislava
Gorecká (Hnutí ANO), Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL).
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Při Radě města Havířova pracovaly 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 a životního prostředí. Dalším poradním orgánem bylo
8 občanských komisí v Havířově-Bludovicích, Havířově-Dolních Datyních, Havířově-Dolní
Suché,
Havířově-Prostřední
Suché,
Havířově-Šumbarku,
Havířově-Životicích,
Havířově-Podlesí, Havířově-Městě.

5.1 Jednání Rady města Havířova
Středa 11. ledna 2017 (57. schůze)
Radní projednali:
- doporučení havířovským zastupitelům, aby schválili souhlas s podáním žádosti o státní
účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2017 na místní úrovni vyhlášeného
Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci dílčích projektů Asistent prevence
kriminality 2017, Ženy, naučte se bránit II., Sociálně psychologický výcvik pro rodiče
s dětmi.
- Změny rozpočtu pro letošní rok. Vedení města rozhodlo o zařazení rozsáhlých oprav
ZŠ Na Nábřeží (výměna oken, dveří, oprava fasády i vstupu do budovy školy). O další
opravě v ZŠ Gen. Svobody rozhodovali zastupitelé na únorovém zastupitelstvu.
Primátorka města uvedla, že ZŠ Na Nábřeží, jejíž budova byla postavena v létech
1954 až 1956, patří k cennému architektonickému stylu Sorela, do dnešních dnů
tu nebyla provedena žádná větší rekonstrukce, původní dveře a okna mají špatné
izolační vlastnosti, některá okna jsou dokonce nefunkční. Oprava školy tak vyjde
na 28 milionů korun. Barevné řešení fasády bude upřesněno před realizací
za přítomnosti zástupce Národního památkového ústavu. Výběrové řízení bude
vyhlášeno v dohledné době. Na ZŠ Gen. Svobody by město chtělo nechat vyměnit okna
a zateplit fasádu a některé ploché střechy. Plánují se také stavební úpravy
pro zabezpečení bezbariérovosti školy, aby odpovídala současným požadavkům, měl by
tak být upraven vstup do školy, tělocvičny, družiny a atria. Očekávané výdaje činí
řádově 40 milionů korun, které by měly pokrýt rozpočtové rezervy. [9 leden]
Radní odsouhlasili:
- podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí na vybudování splaškové
kanalizace, dvou čerpacích stanic a dvou výtlaků splaškových vod v ulicích Fryštátská,
Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-Prostřední
Suché. K veřejné kanalizaci by tak mohlo být napojeno 68 rodinných domků a objekt
Stavebního bytového družstva na ulici Hornosušské. Hlavním přínosem kanalizace
bude snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod.
Dotace, pokud bude přiznána, pokryje 85 procent z celkových uznatelných nákladů
(projekt počítá s náklady dosahujícími téměř 42 milionů korun). V rámci výstavby nové
kanalizace je naplánována také obnova komunikace na ulici Lísková. [10 leden]
Další usnesení rady jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 25. ledna 2017 (58. schůze)
Radní vzali na vědomí:
- výsledky provedených kontrol nebytových prostor ve společnosti Městská realitní
agentura.
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Radní schválili:
- rozšíření předmětu smlouvy o dílo o dodatek stavební práce za cenu převyšující
421 tisíc korun ve věci odkanalizování části města Havířova (IV. etapa v lokalitě Jelen,
Petřvaldská a Modřínová). Dodatek ke smlouvě uzavře zhotovitel se společností
Eurovia.
- Změnu termínu, prodloužení o 31 kalendářních dnů, ve věci výstavby nového sociálně
společenského zázemí fotbalového stadionu Městského fotbalového klubu
v Havířově-Prostřední Suché. Jeho součástí je restaurace a plně vybavená kuchyň.
Město nechalo opravit také další část fotbalového stadionu, v rámci rekonstrukce byla
vyměněna okna a opraveno bylo i technické zařízení budovy. „Ve zcela nových
prostorách může klub pořádat valné hromady. Rodiče dětí, které zde chodí trénovat,
mohou na děti počkat v příjemném prostředí. Oprava stadionu probíhala od října
loňského roku, kvůli nepřízni počasí byla na přelomu roku přerušena a nedávno byla
dokončena,“ uvedla primátorka města Jana Feberová. Rekonstrukce stadionu si
vyžádala zhruba 3 a půl milionů korun. Úpravy a rekonstrukce probíhají na stadionu
průběžně od listopadu 2008.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve 2. etapě
výstavby šatnového zázemí v HC AZ Havířov. Rekonstrukce je plánována na letošní
rok. Opraveny budou nejen šatny mladých hokejistů, součástí stavebních prací budou
nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a ústředního topení.
Město předpokládalo investici v hodnotě až 15 milionů korun, počítalo s nimi
ve schváleném rozpočtu. Rekonstrukce by měla začít v květnu letošního roku.
[23 leden]

Nové zázemí v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, úterý 31. ledna
2017. (Foto z archivu Magistrátu města Havířova).
Radní schválili:
- předloženou žádost o podporu na projekty Den Země a Evropský den mobility v rámci
programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje pro rok 2017“.
- Změny v představenstvech a dozorčích radách městských akciových společností
(Zámek Havířov, Technické služby Havířov, Městská realitní agentura a Havířovská
teplárenská společnost)
Radní souhlasili:
- s přijetím darů v základních a mateřských školách. V případě základních škol
F. Hrubína a Gorkého se jedná o finanční dary na úhradu obědů pro sociálně
znevýhodněné žáky ve školním roce 2016/2017.
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Rada města Havířova doporučila:
- schválit poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů ve výši 70 tisíc
korun na léčbu včelstev a rozvoj včelařství.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 15. února 2017 (59. schůze)
Radní schválili:
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Snižování
spotřeby elektrické energie na ZŠ Gen. Svobody“. Předpokládaný termín zahájení byl
stanoven na červen letošního roku.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku stavebních prací
na cyklostezce Havířov – Těrlická přehrada v úseku ulice 17. listopadu a lesoparku.
Začátek stavby se předpokládal v květnu 2017.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní zakázku na stavební práce na ZŠ Na Nábřeží.
Zde se jednalo o výměnu oken, dveří, opravu fasády a vstupního portálu. Stavba by
měla být započata v dubnu 2017.
- Předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu „Energetické úspory v bytových domech“ zaměřeného na snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení. Radní schválili žádosti o dotace na projekty sanace těchto
domů: 17. listopadu 2–6; 17. listopadu 8–14; Na Nábřeží 129–133; Mánesova 12–16.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 8. března 2017 (60. schůze)
Radní schválili:
- připojení elektronického zabezpečovacího systému Církevního střediska volného času
sv. Jana Boska v Havířově-Prostřední Suché na Městskou policii Havířov.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Městská
sportovní hala – II. etapa“. Jedná se o opravu bazénu Delfínek, kterou město plánovalo
zahájit v červnu roku 2017. Výukový bazén pro nejmenší děti čekala celková
modernizace, nový bude nerezový bazén i šatnové zařízení. Bazén, který je primárně
určen pro výukové plavání malých dětí, nevyhovuje současným normám. „Hlavním
problémem je hladina vody hluboko pod okrajem bazénu. Malé děti, případně matky
s dětmi, musí do bazénu vstupovat po žebříku. Díky rekonstrukci budou moci bazén
využít také imobilní občané a senioři, což nebylo pro velký rozdíl mezi hladinou
a okrajem bazénu doposud možné,“ objasnil hlavní důvody rekonstrukce náměstek
primátorky pro hospodářsky rozvoj Karel Šlachta. Rekonstrukce trvala do října
letošního roku a vyžádala si cca 12 milionů korun. [3 březen]
Radní vzali na vědomí:
- zvolení Josefa Kaplana do funkce předsedy představenstva HTS, a. s., zvolení Marka
Světničky, DiS, do funkce předsedy dozorčí rady HTS, a. s., dále zvolení Petra Špoka
do funkce místopředsedy dozorčí rady HTS, a. s.
Radní souhlasili:
- s připojením města k 4. ročníku osvětové kampaně v rámci Dne autismu „Česko svítí
modře“ a rozzářením KD Petra Bezruče touto barvou.
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Radní města Havířova uložili:
- příspěvkovým organizacím zveřejnit do konce března na svých webových stránkách
veškeré aktuální ceníky pronájmů, služeb, které poskytují.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 29. března 2017 (61. schůze)
Radní města Havířova schválili:
- programové prohlášení Rady města Havířova na období let 2016 až 2018, ve kterém
prezentovali své priority a navrhli opatření k jejich naplnění. [17 březen]
- Přidělení 46 bytů žadatelům a uzavření nájemních smluv.
- Uzavření smlouvy o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty při ztížené správě
mostního objektu U Nádraží.
Radní jmenovali do funkce:
- Vedoucí ekonomického odboru Magistrátu města Havířova Lucii Fukalovou
od pondělí 1. května 2017.
Radní se zabývali:
- výsledky hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací a schválili
rozdělení jejich hospodářských výsledků do fondů odměn a do rezervních fondů.
Radní rozhodli:
- o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada,
úsek 17. listopadu – Lesopark. Stala se jím Společnost Havířov – cyklostezka –
Silnice.cz s. r. o. + Monstavby Morava s. r. o Krnov. Jednalo se o ceně přesahující
s DPH 25 milionů korun.
- V období školních prázdnin nechá město vyměnit rozvody elektroinstalace a osvětlení
v MŠ Lipová a ve Středisku volného času Asterix na ulici M. Kudeříkové. Okna, včetně
venkovních a vnitřních parapetů, se budou měnit v mateřských školách Puškinova
a U Jeslí, dále ve VOŠ a SŠ DAKOL na ulici Moravské. Město počítá s investicí
přesahující 7 milionů korun. Opravy, které radní schválili, jsou nevyhnutelné. Zlepší se
tepelné a izolační vlastnosti budov a dojde také ke zvýšení bezpečnosti děti, protože
některá původní okna už nejsou zcela funkční. Do výměny elektroinstalací a světel
město bude investovat zhruba 3 800 000 korun. Výměna oken přijde město na částku
přesahující 3 300 000 korun. [13 březen]
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 12. dubna 2017 (62. schůze)
Radní vzali na vědomí:
- usnesení bytové komise Rady města Havířova ze dne 6. března 2017, doporučení se
týkala žádostí o přidělení konkrétních obecních bytů.
- Podklady k účetním uzávěrkám sestaveným k 31. prosinci 2016 v příspěvkových
organizacích zřízených Městem Havířov.
Rada doporučila:
- schválit spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
na území města Havířova v létech 2018 a 2019. Doporučili schválení dotace
Moravskoslezskému kraji, na základě jeho žádosti, ve výši 7 500 korun na dílčí projekt
fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva v rodinném
domku (bytě) na území města Havířova, které bude poskytnuta dotace v rámci kotlíkové
dotace ve 2. výzvě v létech 2018 a 2019.
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Schválit dotaci z rozpočtu odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova
soukromé MŠ Mateřinka na Okružní ulici v Havířově-Šumbarku ve výši 280 tisíc korun
na provoz.
- Rozhodnout o sloučení mateřských škol Kosmonautů a Balzacova od 1. srpna 2017
s tím, že MŠ Kosmonautů by zanikla.
Rada města Havířova schválila:
- zvýšení kapacity ZŠ a MŠ Zelená v Havířově-Životicích z 85 na 90 žáků s platností
od 1. září 2017.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

Středa 19. dubna 2017 (63. schůze)
Radní města Havířova schválili uzavření smlouvy se společností OBBOD Praha
o výrobě pilotního dílu seriálu s pracovním názvem Lajna, za účelem propagace města v tomto
díle.
Středa 3. května 2017 (64. schůze)
Radní schválili:
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na „Sanace obytných domů
17. listopadu 2–6, 8–14; Mánesova 12–16 a Na Nábřeží 129–133“.
Radní souhlasili:
- s přijetím darů příspěvkovou organizací ZŠ M. Pujmanové od společností HTS, PODA
a CALYPSO IT. Jednalo se o finanční dary na zajištění oslav 30. výročí založení školy.
- S podáním žádosti o grant z Nadace ČEZ příspěvkovou organizací MŠ Radniční
na projekt „Čteme dětem“.
- Se zapojením některých mateřských a základních škol do projektu „Poskytnutí
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“ z prostředků Operačního
programu potravinové a materiální pomoci. Žadatelem o dotaci je Moravskoslezský
kraj.
- S vyjádřením symbolické podpory Světovému dni roztroušené sklerózy nasvícením
KD Petra Bezruče zelenými světly ve středu 31. května 2017. „S nápadem zapojit se
do kampaně nás oslovil vicepremiér Pavel Bělobrádek, který sám s touto zákeřnou
nemocí bojuje. Již třetím rokem nasvěcujeme Kulturní dům Petra Bezruče namodro,
abychom vyjádřili podporu lidem s autismem. Proto jsme jako radní neviděli žádný
problém v tom, přidat se i k této kampani,“ uvedl havířovský radní Bohuslav Niemiec.
[1 květen]
- S uzavřením smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov na provádění
kompletní údržby zeleně v okrscích 3 a 4. Ořez, kácení stromů a údržba zelených ploch
tak budou nově probíhat pod Technickými službami v městských částech
Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Suchá, Havířov-Prostřední Suchá a v části katastru
Havířov-Město (U Stromovky, Mánesova, Moskevská, Karvinská a oblast kolem
velkého kruhového objezdu směrem na Havířov-Šumbark). Technické služby získaly
k údržbě 86 ha zelených ploch. Objem finančních prostředků na údržbu v uvedených
částech klesne ročně o 5 procent. [2 květen]
Radní vzali na vědomí:
- petici za vyhlášení místního referenda o umísťování imigrantů v katastru města
Havířova.
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Radní schválili:
- pořad jednání valné hromady společnosti Zámek Havířov, s. r. o., včetně schválení
účetní uzávěrky za rok 2016 a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok
2016.
- Pořad jednání valné hromady společnosti MRA, s. r. o., včetně zprávy nezávislého
auditora o ověření účetní uzávěrky za rok 2016 a schválení řádné účetní uzávěrky
za rok 2016.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 24. května 2017 (65. schůze)
Radní doporučili:
- vzít na vědomí informaci o čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku za období leden až duben 2017. Schválili
čerpání pro Městskou policii Havířov (bezpečnostní zařízení za 85 tisíc korun);
pro odbor kanceláře primátorky (2 ks odvlhčovačů pro jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Havířov-Město a Havířov-Životice za 75 tisíc korun); pro MŠ Petřvaldská
v Havířově-Šumbarku (vybavení dětského dopravního hřiště za 20 610 korun)
a pro Správu sportovních a rekreačních zařízení na nákup jízdních kol, koloběžek, přileb
a chráničů (33 240 korun).
- Schválit předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím. Jednalo se
o zateplení fasády a výměnu oken v MŠ Suková, o stavbu v MŠ Přímá zaručující snížení
spotřeby energií, rekonstrukci střechy pavilonu tělocvičny v ZŠ M. Pujmanové,
o rekonstrukci střechy na tělocvičně ZŠ Gen. Svobody, o opravu 2 sociálních uzlů
v ZŠ 1. máje, o rekonstrukci výměníku teplé vody v ZŠ F. Hrubína a o sociálně
společenské zázemí v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché.
- Schválit poskytnutí dotace ve výši 331 944 korun z rozpočtu Statutárního města
Havířova Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace
v MSK v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Rada schválila:
- přidělení 14 městských bytů.
- Předložení žádostí o dotace na projekty nuceného větrání s rekuperací z Operačního
programu Životní prostředí (Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie) v mateřských školách Mládí a Petřvaldská.
- Zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky. Po předchozím zrušeném zadávacím
řízení bylo znovu zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Modernizace Městské sportovní haly Havířov“, její druhé části s předpokládaným
zahájením stavby v září 2017. Jednalo se také o zahájení zadávacího řízení na zahájení
veřejných zakázek malého rozsahu „Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče“
s předpokládaným zahájením v polovině července 2017 a „Rekonstrukce střechy
Společenského domu Reneta“, opět se zahájením v polovině července 2017.
- Realizaci Havířovských slavností 8. až 9. září 2017 Městským kulturním střediskem,
včetně dramaturgie projektu a výše vstupu.
- Zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai od 1. do 4. června 2017
pro Ondřeje Lapisze z komise Rady města Havířova pro regionální spolupráci
a partnerské vztahy a Stanislavu Goreckou, členku rady. Byli pozváni na XV. Festival
dechových kapel. Na Setkání hornických měst a obcí do Chomutova 16. až 18. června
2017 pojedou zastupitelé Eduard Heczko a Jaroslav Gongol.
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Rada vzala na vědomí:
- vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol ve školním roce 2015/2016.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 14. června 2017 66. schůze
Rada doporučila zastupitelstvu schválit:
- čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově městskou policií ve výši 110 tisíc korun na zřízení
záznamového serveru pro nové kamerové body v rámci rekonstrukce železničního
podjezdu u vlakového nádraží.
- Prodej pozemků o celkové výměře 4 018 m2 v katastru území Dolní Suchá společnosti
Santarius, s. r. o., za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů
a administrativní budovy.
- Prodej pozemků o celkové výměře 2 801 m2 na katastrálním území Havířov-Šumbark
společnosti Centrum bydlení pro seniory.
- Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města
za rok 2016, účetní uzávěrku města Havířova k rozvahovému dni 31. prosince 2016.
Rada schválila:
- přidělení 17 bytů příslušného čísla a výpovědi z nájmu v zastoupení společnosti MRA
z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytů.
- Pronájem části nemovitých věcí, mezi jinými štítové stěny obytného domu na Dlouhé
ulici 17, k umístění reklamního banneru s reklamou na zdravotní zařízení.
- Harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018“
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova“ na stejné období.
Rada rozhodla:
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Regenerace obytného domu
na ulici 17. listopadu 15, 17 a 19“ akciové společnosti Kalaha, Brno. Nabízená cena
přesahuje 16 milionů korun včetně DPH.
- O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sanace obytného domu
Na Nábřeží 123–127“ akciové společnosti Kalaha, Brno s nabízenou cenou přesahující
18 milionů korun včetně DPH.
Rada souhlasila:
- s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města – MŠ Frýdecká, věcné dary
od Spolku rodičů Bludovické školy na ozvučení sportovních a kulturních akcí;
ZŠ F. Hrubína, věcný dar od Petra Urbánka (kancelářský nábytek).
- S podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací ZŠ K. Světlé na modernizaci
učeben fyziky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši přesahující 2 miliony korun.
Rada vzala na vědomí:
- souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, dále odměny
ředitelům mateřských, základních škol, zástupkyni statutárního orgánu
ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce SVČ Asterix.
- Návrh na zrušení II. stupně ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem na Selské
v Havířově-Bludovicích.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
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Středa 28. června 2017 (67. schůze)
Rada města Havířova schválila:
- prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů, kterým končila nájemní smlouva
k 31. červenci a k 31. srpnu 2017.
- Přidělení 19 bytů a uzavření nájemních smluv.
- Na návrh Zastupitelstva města Havířova jako jediný společník v působnosti valné
hromady změny v základní listině Městské realitní agentury, s. r. o., navýšila počet
jednatelů společnosti, z funkce jednatele odvolala k 1. červenci 2017 Róberta Pustka.
Novými jednateli společnosti zvolila Róberta Masaroviče a Jiřího Lankočího. Z funkce
člena dozorčí rady odvolala Bohuslava Niemiece a jako nového člena dozorčí rady
zvolila Lukáše Oprchalského. Radní schválili smlouvy o výkonu funkce, včetně výše
odměn jednatelů a členů dozorčí rady společnosti MRA, s. r. o.
- Jako jediný společník v působnosti valné hromady Technických služeb Havířov
odvolání Marka Plawného z funkce člena dozorčí rady společnosti a zvolení Bohuslava
Niemiece do funkce člena dozorčí rady. Z funkce člena představenstva odvolala ke dni
1. července 2017 Róberta Masaroviče, Do funkce člena představenstva společnosti
Technické služby Havířov zvolila Marka Plawného. Radní také schválili smlouvy
o výkonu funkce člena dozorčí rady a představenstva, včetně výše odměn.
Rada rozhodla:
- o výběru dodavatele Staseko plus Český Těšín na realizaci veřejné zakázky
„Modernizace Městské sportovní haly (II. etapa)“. Cena činila necelých 12 milionů
korun včetně DPH.
Rada souhlasila:
- s přijetím věcného daru MŠ Petřvaldská od Pavla Rašky, jednalo se o učební pomůcku,
puzzle (1 109 korun).
Rada vzala na vědomí:
- výsledky zjištěné při inspekční činnosti správního úřadu České školní inspekce, které
vyplývaly z inspekčních zpráv z protokolů za období květen 2016 až duben 2017
v ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Školní, ZŠ Žákovská, v ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím na Selské ulici, MŠ U kamarádů (ulice Čelakovského).
Rada města Havířova stanovila:
- platy ředitelů příspěvkových organizací s platností od 1. července 2017.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Pondělí 17. července 2017 (68. schůze)
Radní města Havířova vzali na vědomí zprávy ze služebních cest. Jana Feberová
informovala o cestě na Dni města do Turčianských Teplic ve dnech 16. až 18. června 2017.
Stanislava Gorecká referovala o 51. Festivalu dalmatských kapel v chorvatském Omiši,
partnerském městě Havířova, ve dnech 29. června až 2. července 2017. Oslavy 90. výročí
založení Kroužku krojovaných horníků Barbora se v Karviné 8. července 2017 zúčastnila Iveta
Kočí Palkovská.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 26. července 2017 (69. schůze)
Radní schválili:
- podání žádosti o státní účelovou dotaci z programu „Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“ Ministerstva vnitra České republiky
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a přijetí dotací na projekty: „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
o 3 kamerové body v lokalitě umístěného zařízení“ a „Mobilní služebna MP“.
- Přidělení 33 bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření nájemních smluv.
- Podání výpovědí z nájmu z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených
s užíváním bytů.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava
střechy obytných domů Nákupní 10, Moravská 1–5 a Dlouhá třída 23–33“ s dobou
realizace v říjnu 2017.
- Přidělení 9 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu „Prevence
bezdomovectví v Havířově“ realizovaného Armádou spásy v České republice. Jedná se
o byty v ulicích Jedlová, Konzumní, Jarošova (3), Mládí, Obránců míru (2)
a na Moravské.
- Pronájem části nemovitých věcí, prostor sloužících k podnikání ve zdravotním středisku
na Dlouhé třídě na dobu určitou (5 let od roku 2018) k dalšímu provozování
zdravotnického zařízení za shodných podmínek se stávající nájemní smlouvou.
- Návrh na umístění loga GC Gascontrol Aréna na fasádě víceúčelové haly.
Rada doporučila:
- schválit prodej pozemků na katastrálním území Havířov-Šumbark společnosti Centrum
bydlení pro seniory za Kč 400/m2 (celkem 1 120 400 korun).
- Sloučit mateřské školy Resslova a Radniční od 1. ledna 2018, přejímající bude
MŠ Radniční.
Rada vzala na vědomí:
- účast zástupců města na zahájení školního roku 2017/2018 v prvních třídách základních
škol v pondělí 4. září 2017: Jana Feberová (ZŠ Gorkého), Ivana Kožmínová
(ZŠ Kudeříková), Alena Zedníková (ZŠ 1. Máje, ZŠ Školní), Karel Šlachta
(ZŠ Na Nábřeží), Vojtěch Kozák (ZŠ Žákovská), Eva Šillerová (ZŠ F. Hrubína), Petr
Smrček (ZŠ Mládežnická), Iveta Kočí Palkovská (ZŠ K. Světlé), Bohuslav Niemiec
(ZŠ s polským vyučovacím jazykem na Selské ulici a ZŠ Moravská), Bohuslav Muras
(ZŠ Frýdecká), Iva Georgiu (ZŠ na ulici Občanské), Josef Bělica (ZŠ Gen.Svobody),
Milan Dlábek (ZŠ. M. Pujmanové), Martin Porembski (ZŠ Jarošova), Eva Radová
(ZŠ Zelená), Jindřich Honěk (ZŠ Kpt. Jasioka).
- Smlouvu o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu,
včetně seznamu příspěvkových organizací, se kterými byla smlouva uzavřena.
Další unesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Pondělí 14. srpna 2017 (70. schůze)
Radní schválili:
- uzavření nájemních smluv k částem nemovitých věcí, jednalo se o volební místnosti
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech
20. a 21. října 2017.
- Poskytnutí peněžitého daru 20 000 korun na obnovu dřevěného kostela Božího těla
v Gutech zničeného požárem v noci z 1. na 2. srpna 2017. Veřejnou sbírku zahájilo
město Třinec 8. srpna 2017. „Město Třinec je takřka naším sousedem a dřevěný gutský
kostelík jsme všichni znali. Proto cítíme sounáležitost s touto velkou kulturní i duchovní
ztrátou, která nás všechny, co se považujeme za místní, zasáhla,“ sdělila v závěru
jednání havířovská primátorka Jana Feberová. [9 srpen]
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
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Středa 30. srpna 2017 (71. schůze)
Radní schválili:
- přidělení 38 bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření nájemních smluv k těmto
bytovým jednotkám.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Jedná se o výměnu prosklených výkladů na Dlouhé třídě 17, 23, 29, 31, 33 a 59
s realizací v období září až prosinec 2017.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vytvoření
strategických dokumentů pro město Havířov“ – Plán udržitelné městské mobility
(termín 31. května 2018), Koncepce odpadového hospodářství (26. června 2018).
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku požárního
dopravního automobilu, realizace byla plánována na konec října 2017.
- Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně uloženého Radou města Havířova
15. června 2016 příspěvkové organizaci Santé. Zároveň odvolala Rada města Havířova
Moniku Havlíčkovou z funkce ředitelky této organizace. Radní schválili vyhlášení
výběrového řízení na obsazení tohoto místa.
Radní doporučili schválit:
- poskytnutí dotace z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova
na rok 2017 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění v soutěži
Havířovská liga základních škol: 7 000 korun Střední škole technických oborů
na Lidické ulici za 1. místo chlapců a Gymnáziu Podlesí za 1. místo dívek; 5 000 korun
Střední škole Havířov-Prostřední Suchá za 2. místo dívek, Střední průmyslové škole
stavební a 3 000 korun Gymnáziu Komenského a Střední průmyslové škole
elektrotechnické.
- Doporučila schválit přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města Havířova
v roce 2017. Částka 20 000 korun putovala Jindřišce, Monice a Erice na pořízení
sportovního vybavení a 12 424 korun náleží Vojtěchu V. na vybavení dětského pokoje.
- Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města Havířova Dětskému centru
Čtyřlístek, Dětskému domovu a školní jídelně na Čelakovského, klientům Santé,
Armádě spásy (Domu pro matky s dětmi) a MŠ Paraplíčko.
- Záměr prodeje pozemků v celkové výměře 4 000 m2 společnosti MC Profi, s. r. o.
se sídlem v Dětmarovicích (firma zamýšlí výstavbu a provozování administrativně
skladovací haly).
Radní souhlasili:
- s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města, MŠ U Kamarádů
na Čelakovského ulici, z Nadace ČEZ, z operačního programu Oranžové hřiště. Bude
podpořen projekt „Nové hřiště pro kamarády“.
- S podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města MŠ Puškinova, z Nadace
ČEZ, z operačního programu Oranžové hřiště. Bude podpořen projekt „Sportujeme
bezpečně“.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 13. září 2017, (72. schůze)
Radní schválili:
- zahájení zadávacího řízení na výběrovou zakázku malého rozsahu na dodávku oděvů
pro Městskou policii Havířov na léta 2018 až 2021. Předpokládané datum podpisu
smlouvy bylo v listopadu 2017.
- Zrušení zadávacího řízení na výběrovou zakázku malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace na sanaci zdravotního střediska Dlouhá 1134/83, část A + C“
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z důvodu vysoké nabízené ceny. Zároveň uložili Městské realitní agentuře vypsat nové
zadávací řízení.
- Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání ve 3. poschodí budovy zdravotního
střediska na Dlouhé třídě 1134/83 spolku Andělé stromu života k provozování
ambulance paliativní medicíny a poradny.
- Výjimku ze Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Statutárním městem
Havířov na stavební práce „Asfaltový povrch místní komunikace U Nádraží“. Přidělila
zakázku společnosti Eurovia.CS za nabízenou cenu 3 099 842,12 korun bez DPH
(s DPH 3.790 809,93 korun).
- S platností od 1. října 2017 schválila pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů
a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají
schválení zřizovatelem.
- Přidělení bytů příslušného čísla a uzavření nájemních smluv u 11 bytů.
- Schválila odpověď zaměstnancům Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb
Santé v Havířově, příspěvkové organizace města Havířova, v záležitosti odvolání
ředitelky Moniky Havlíčkové.
Radní doporučili schválit:
- prodej pozemků v katastru Havířova-Bludovic, v ulici Padlých hrdinů 47, společnosti
Křižan k provozování tiskárny za smluvní cenu 3 100 000 korun.
- Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021. Zároveň radní doporučili
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova
a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem řízených
příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2017.
Rada města Havířova:
- jako jediný akcionář zvolila Alenu Zedníkovou jako druhého ověřovatele zápisu valné
hromady společnosti HTS, a. s. Zároveň vzala na vědomí ukončení funkčního období
člena dozorčí rady společnosti HTS, a. s. k 20. září 2017 pana Ladislava Moravce.
Do stejné funkce ho zvolila znovu s platností od 21. září 2017.
Radní vzali na vědomí:
- zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Havířova za 1. pololetí roku 2017.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 4. října 2017 (74. schůze)
Radní schválili:
- přidělení 39 bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření nájemních smluv.
- Mimořádné přidělení bytů lékařům, státním příslušníkům Slovenské republiky.
- Výběr nejvhodnější nabídky na veřejné zakázky „Sanace obytného domu
17. listopadu 2–6“ společnosti KALAHA, Brno a „Sanace obytného domu Na Nábřeží
129–133“ společnosti S-O-D Holding, s. r. o. Petřvald u Karviné.
- Vyjádření Statutárního města Havířov k Návrhu plánu péče o přírodní památku
Meandry řeky Lučiny 2018 až 2025. Město s předloženým návrhem souhlasí v případě,
že biopásy které mají ochránit hmyzí společenstva v Meandrech Lučiny, nebudou
umísťovány v blízkosti vybudované cyklostezky z důvodu zajištění vyššího komfortu
pro uživatele cyklostezky. Dále doporučuje zapracovat do textu informaci o tom, že se
v průběhu zmíněného období očekávají změny současných vlastnických vztahů
k pozemkům na vymezeném území.
- Vyhlášení záměru pronájmu budovy Zámku a přilehlých pozemků k provozované
restauraci a hotelu.
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Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 37 z Integrovaného regionálního
operačního programu Energetické úspory v bytových domech s cílem snížení
energetické náročnosti v sektoru bydlení na projekty komplexní sanace obytných domů
Josefa Hory 7 a Uzavřená 13 a regeneraci obytného domu na ulici Čelakovského 2 b.
- Zahájení
zadávacího
řízení
na
veřejnou
zakázku
malého
rozsahu
na služby „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ s dílčím
měsíčním plněním s předpokládaným zahájením v listopadu 2017.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády
MŠ Radniční“ s termínem dokončení nejpozději 28. srpna 2018.
- Poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Havířova (ostatní dary a dotace) na rok
2017 pro spolek Naše Montessori. Částka 15 000 korun je určena na činnost Montessori
základní školy Úsměv v roce 2017.
- Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2018.
Radní vzali na vědomí:
- rezignaci člena komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu BESIP
Petra Komárka k 15. září 2017. Do funkce člena komise BESIP jmenovala Jakuba
Chlopeckého.
Radní odvolali:
- Alžbietu Chmiel z funkce členky komise Rady města Havířova pro životní prostředí.
Nově jmenovali do komise Evu Šillerovou.
Rada města Havířova jmenovala:
- ředitelem Santé, centra ambulantních a pobytových sociálních služeb od 5. října 2017
do doby vzniku pracovního poměru nového ředitele (podle výsledků výběrového řízení)
Milana Černého.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

Středa 25. října 2017 (75. schůze)
Radní vzali na vědomí
- zprávy o činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku 2017
a informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí o dotace z fondu EU,
státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů k 17. říjnu 2017.
Rada města Havířova schválila:
- přidělení bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření smluv k 22 bytovým jednotkám.
- Vyplácení odměn ředitelům příspěvkových organizací (Sociální služby města Havířova,
Domovy seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko,
Správa sportovních a rekreačních zařízení) za 1. pololetí roku 2017. Zároveň rada
stanovila platy ředitelům příspěvkových organizací a schválila Zásady řízení
a hospodaření příspěvkových organizací od 26. října 2017.
- Podání žádosti a přijetí nadačního příspěvku příspěvkovou organizací Městské kulturní
středisko Havířov od Nadace Bohuslava Martinů, Praha Kobylisy, na violoncellový
recitál v rámci komorních koncertů vážné hudby Jaro 2018.
- Výpůjčku prostor Městské sportovní haly Handicap sport clubu ke konání
18. Mezinárodního havířovského turnaje v boccie ve dnech 20. až 22. října 2017
bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním prostor.
- Pravidla fotosoutěže „Historie měst v objektivu – město očima obyvatel“ pořádané
v rámci realizace projektu Slezské pohraničí – společná historie měst Havířova,
Jastrzębie Zdrój a Karviná.
- Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci nádražní budovy a přednádražních prostor
v Havířově mezi Statutárním městem Havířov a Správou železniční a dopravní cesty.
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Plán zimní údržby místních komunikací za období listopad 2017 až březen 2018.
Instalaci automatizovaného parkovacího systému na parkovišti u Hlavní pošty, včetně
uzavření smlouvy se společností MASTER IT Technologies, a. s., Moravská Ostrava.
- Nový Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinnosti od 1. listopadu 2017. Byl
stanoven celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova na 321 (nejedná se
o zaměstnance VPP, stav byl snížen o 2 zaměstnance z důvodu zvýšení efektivity
práce). Současně radní zrušili k poslednímu říjnu 2017 oddělení kontroly Magistrátu
města Havířova, odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova.
Od 1. listopadu 2017 bude oddělení správy majetku zařazeno do ekonomického odboru,
oddělení investic bude součástí odboru územního rozvoje. Oddělení strategického
rozvoje bude spadat do odboru kanceláře primátora. S účinností od 1. listopadu 2017
bude v rámci odboru územního rozvoje zřízeno oddělení územního plánování.
Rada města Havířova zrušila:
- zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace obytných
domů Mánesova 12–16“ z důvodu ekonomicky nevýhodné nabídky jediného účastníka
zadávacího řízení.
Rada města rozhodla:
- o výběru dodavatele s nejvýhodnější ekonomickou nabídkou na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace na sanaci zdravotního
střediska Dlouhá 1134/83, části A a C v Havířově-Podlesí“. Jedná se o Jaroslava
Habrnala z Frýdku Místku.
- O výběru dodavatele EURO projekt build and technology, s. r. o., Ostrava Hrabůvka.
Jeho nabídka ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zpracování projektové
dokumentace na sanaci zdravotního střediska J. Gagarina 1595/2b
a Zdravotního střediska na ulici Budovatelů 991/20b v Havířově-Prostřední Suché“ byla
ekonomicky nejvýhodnější.
- O výběru dodavatele MS-projekce, s. r. o., Ostrava, který předložil nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové
dokumentace na sanaci Zdravotního střediska Gen. Svobody 280/24
v Havířově-Šumbarku“.
Rada města Havířova vzala na vědomí a jmenovala
- Stanislavu Goreckou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Santé, centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb od 1. listopadu 2017.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

Středa 15. listopadu 2017 (76. schůze)
Radní města Havířova schválili:
- přidělení bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření nájemních smluv.
- Přidělení dvou konkrétních bytů v rámci sociálního programu „Prevence
bezdomovectví v Havířově“ realizovaného Armádou spásy na ulici Obránců míru (1+3)
a M. Pujmanové (1+2).
- Opětovné zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Sanace obytného domu Mánesova 12–16“ s dobou realizace 3/2018.
- Účast statutárního města Havířov na mezinárodním veletrhu GLOBALnie Katowice
v roce 2018.
- Poskytnutí odměn pro členy Jednotek sboru dobrovolných hasičů Havířov Město
a Havířov-Životice dle návrhů jejich velitelů.
- Zvýšení kapacity MŠ Radniční ze 104 na 182 žáků a zvýšení kapacity školní jídelny
na 100 strávníků od 1. ledna 2018.
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Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výběr
pojišťovacího makléře“. Doba realizace byla stanovena na 12/2017, zahájení na 1/2018.
Rada zrušila:
- usnesení Rady města Havířova z 26. července 2017 ve věci zahájení zadávacího řízení
na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Oprava střechy obytných domů
Nákupní 10, Moravská 1 a Dlouhá 23–33“.
Rada rozhodla:
- o nejvhodnější nabídce na veřejnou zakázku „Sanace obytného domu
17. listopadu 8–14“ od společnosti MH-Stavby, s. r. o. Ostrava s nabídkovou cenou
14 833 953 korun včetně DPH.
- O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády
MŠ Radniční“ od společnosti BAROSTAV, s. r. o. Havířov-Životice s nabídkovou
cenou 2 076 987 korun včetně DPH.
Rada doporučila vzít na vědomí:
- žádost Vysoké školy sociálně správní o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Havířov. Doporučila schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017
z výdajové části ostatní dotace a dary Vysoké škole sociálně správní ve výši 30 tisíc
korun na financování slavnostního setkání u příležitosti oslav 10. výročí založení školy.
Radní vzali na vědomí:
- vznik Nadačního fondu Teplo na dlani založeného při Havířovské teplárenské
společnosti.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

Středa 29. listopadu 2017 (77. schůze)
Rada města Havířova schválila:
- přidělení 15 bytů příslušného čísla žadatelům.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanová“ s dobou realizace 6/2018.
- Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových
organizací města Havířova na období let 2019 a 2020. Doporučila zastupitelstvu
schválit rozpočet města na rok 2018.
Radní rozhodli:
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výměna prosklených výkladů Dlouhá třída 17, 23, 29, 31, 33 a 59“ od společnosti
MEROPS, s. r. o. Mosty. Nabízená cena činí 3 191 124,60 korun včetně DPH.
Radní neschválili:
- zvýšení částky za hudební produkci u sňatečných obřadů a vítání občánků z částky
650 korun na 1 000 korun za obřad.
Radní vzali na vědomí:
- hodnocení rekondičních ozdravných pobytů osob se zdravotním postižením – uživatelé
služeb příspěvkové organizace Santé v lázních Slatinice, seniorů v lázních Kostelec.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
Středa 6. prosince 2017 (78. schůze)
Rada města Havířova schválila:
- přidělení 11 bytů příslušného čísla žadatelům.
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Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava střechy na ulici Moravská 1-5, Havířov-Šumbark“ s předpokládaným
zahájením v únoru 2018.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování části města Havířova, V. etapa“ – lokalita Fryštátská a okolí
s předpokládaným zahájením v březnu 2018.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Oprava
laviček 2018“ s realizací ve druhé polovině února 2018.
- Vyplácení odměny ředitelům mateřských, základních škol, Střediska volného času
Asterix a stanovila platy ředitelům a zástupcům ředitelů příspěvkových organizací.
- Schválila harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018.
- Jednací řád Rady města Havířova a doporučila schválit Dodatek k jednacímu řádu
Zastupitelstva města Havířova.
- Ceník poskytovaných služeb Technických služeb Havířov, a. s. na rok 2018 s tím,
že u velkých zakázek budou Technické služby zpracovávat položkový rozpočet
a řídit se cenami obvyklými pro danou lokalitu.
- Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova 18. prosince 2017.
- Termíny rady a doporučila termíny zastupitelstev v roce 2018.
Rada města Havířova rozhodla:
- o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Vytvoření strategické
dokumentace pro město Havířov – plán udržitelné městské mobility“ společnosti
UDIMO, s. r. o. Moravská Ostrava s nabídkovou cenou 1 211 210 korun včetně DPH
a „Koncepce odpadového hospodářství“ společnosti Ernst & Young, s. r. o. Praha
s nabídkovou cenou 833 690 korun včetně DPH.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

Středa 20. prosince 2017 (79. schůze)
Radní schválili:
- přidělení 23 bytů příslušného čísla žadatelům a uzavření nájemních smluv. Schváleno
bylo přidělení konkrétních obecních bytů se smluvním nájemným.
- Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína
a odvolala současného ředitele Tomáše Ptáčka s platností od 30. dubna 2018.
- Cenu stočného od 1. ledna 2018 ve výši 33,42 korun za m3 bez DPH.
- Platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2018 provozovateli
Technické služby Havířov ve výši 1 789 632 korun.
- Výjimku ze Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města
Havířova pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu
z činnosti VPP v roce 2018“. Rada přidělila tuto veřejnou zakázku společnosti Depos
Horní Suchá na dobu určitou 1. ledna až 31. prosince 2018 za nejvýše přípustnou
celkovou sumu 1 milion korun bez DPH, za předpokladu, že financování veřejné
zakázky bude kryto schváleným rozpočtem na rok 2018.
- Ceny pro podnikatele zapojené do systému pro nakládání s komunálním odpadem
na území města na rok 2018 následovně: maximálně 110 litrů odpadu týdně 2 016 korun
ročně bez DPH; maximálně 110 litrů odpadů za 14 dní 1 008 korun ročně bez DPH.
Ceny pro obchody a provozovny produkující více než 110 litrů (maximálně 1 100 litrů)
týdně byly stanoveny na 7 851 korun ročně bez DPH a pro organizace produkující více
než 110 litrů a maximálně 1 100 litrů za 14 dní 3 926 korun ročně bez DPH.
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Rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby „Tendr na úklidové práce“ společnosti FD Servis Clean, s. r. o.
Ostrava-Poruba s nabídnutou cenou 1 254 116,40 korun s DPH.
- Celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2018 maximálně
na 350 dle aktuálních potřeb.
- Ke dni 22. prosince 2017 odvolala Rada města Havířova z funkce vedoucí odboru
školství a kultury Magistrátu města Havířova Martinu Dresslerovou.
Další usnesení jsou dostupná na:
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/kp/usneseni%20RMH/stare/2017.pdf
-

6) ZASTUPITELSTVO
V roce 2017 pracovali v Zastupitelstvu města Havířova:
ČSSD 15 mandátů - Jana Feberová, Radim Hanzel, Michaela Horňáková, Martin Porembski,
(mandátu se v červnu vzdal Pavel Jantoš), Vojtěch Kozák, Ivana Kožmínová, Jiří Martínek,
Milan Dlábek, Miroslav Polak, Eva Radová, Pavel Rapant, Petr Robosz, Petr Smrček, Karel
Šlachta, Alena Zedníková
KSČM 13 mandátů - Soňa Ryšánková Dosedělová, Karel Ďurkáč, Jaroslav Gongol, Milada
Halíková, Monika Havlíčková, Eduard Hečko, Alice Hegyi (rezignovala na své členství, v září
složil slib Vladimír Slížek), Štefan Langer, David Ondráček, Daniel Pawlas, Tomáš Ptáček,
Karel Žák, Janina Želínská
Hnutí ANO 10 mandátů - Ondřej Baránek, Josef Bělica, Ivan Bureš, Iva Georgiu, Stanislava
Gorecká, Peter Hrabčák, Iveta Kočí Palkovská, Róbert Masarovič, Alena Olšoková, Darja
Tomaniecová
Hnutí pro Havířov 3 mandáty - Bohuslav Muras, Rudolf Šimek, Daniel Vachtarčík
KDU-ČSL 2 mandáty - Bohuslav Niemiec, Eva Šillerová
Při zastupitelstvu pracovaly výbory kontrolní a finanční.

6.1 Jednání Zastupitelstva města Havířova
Pondělí 23. ledna 2017 (16. zasedání v KD Radost)
Zastupitelé odhlasovali:
- čerpání 35 tisíc korun z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku na nákup dvou výjezdových tabletů pro obě jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Havířov. Tablety jsou propojeny s integrovaným
záchranným centrem v Ostravě. Použití prostředků bude zapracováno do úprav rozpočtu
města pro rok 2017. „V případě aktivace se na tabletu automaticky otevře daná událost,
kde je popis, adresa a jednotky, které jsou povolány. Další funkcí je navigace na místo
události a odesílání kódů činnosti jednotky, například výjezd. V tabletu jsou
nainstalovány i další podpůrné programy – hydrantová síť, registr nebezpečných látek.
V neposlední řadě tablet slouží i jako telefon,“ uvedl Bohuslav Muras, ředitel Městské
policie Havířov.
- Podání žádosti o státní účelovou dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra
České republiky na tři projekty (Asistent prevence kriminality 2017; Ženy, naučte se
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bránit II; Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi) zaměřené na prevenci
kriminality na místní úrovni.
- Finanční spoluúčast města v případě, že budou dotace městu přiznány. V prvním
projektu „Asistent prevence kriminality 2017“ chce Městská policie zachovat
2 pracovní místa asistentů, kteří přispívají k ochraně investic a majetku města Havířova
a k zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou
organizačně přiděleni na komisariát v Havířově-Šumbarku, kde na jejich činnost dohlíží
mentor. Celkové náklady na projekt přesáhnou 660 tisíc korun, město by se
spolupodílelo částkou cca 100 tisíc korun. Cílem kurzu „Ženy, naučte se bránit“
realizovaného Městskou policií Havířov od roku 2011, je pomoci ženám získat potřebné
vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní
individuální ochrany. Získané prostředky budou určeny na pronájem tělocvičny
a zakoupení speciálního ochranného obleku (pomůcka pro instruktory výcviku
sebeobrany a boje na krátkou vzdálenost), dále na přípravu nové příručky sebeobrany
pro účastnice kurzu, včetně obrazové přílohy. Celkové náklady dosahují 63 400 korun,
podíl města by v případě schválení dotace činil 6 400 korun. Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi by měl vést ke snížení kriminality dětí a mladistvých,
ke zlepšení vztahů v rodinách a měl by pomoci při řešení výchovných a komunikačních
problémů. Na třech víkendových výcvikových pobytech se zaměří také na hledání
možností smysluplného využití volného času pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci
oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Každého pobytu se
zúčastní maximálně 15 klientů (9 dětí a 6 rodičů) a jejich výběr zajistí právě toto
oddělení. Projekt bude realizovat SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci
a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, se
kterým město uzavře smlouvu. Spolupracovali by odborní pracovníci Střediska
výchovné péče v Karviné, které po ukončení výcviku umožní účastníkům programu
reflektovat svoji dosavadní činnost a řešit problémy, se kterými se setkávají
prohlubováním znalostí a dovedností v otázkách řešení krizových situací, osobních
postojů, komunikace či výchovných problémů. Projekt trvá již 7 let v jiných městech
a v roce 2015 byl oceněn Ministerstvem vnitra České republiky. Náklady přesahují
140 tisíc korun a podíl města by činil necelých 30 tisíc korun. [18 leden]
Zastupitelé města odhlasovali:
- nové členy v dozorčích radách ve všech městských společnostech, nové představenstvo
Technických služeb Havířov, Havířovské teplárenské společnosti. Pro schválení změn
bylo třeba nejméně 22 hlasů, pro zvedlo ruku 23 zastupitelů. [19 leden]
Zastupitelé zrušili:
- kontrolu příchozích do KD Radost na jednání zastupitelstva prostřednictvím ochranky
a detekčního rámu k zabránění vstupu se zbraní.
Situaci s ubytováváním uprchlíků přišel vysvětlit jednatel RPG Martin Ráž: „Chtěl bych
zdůraznit a opakovat jednu skutečnost. Byli jsme osloveni ministerstvem vnitra, abychom jim
pronajali 20 bytů. V současné době je tam ubytováno asi 14 uprchlíků, kteří prošli řízením
a získali status mezinárodní ochrany. " [20 leden]
Program 16. schůze havířovských zastupitelů dostupný na:
http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_16._zmh_23_01_2016.pdf
Pondělí 27. února 2017 (17. zasedání v KD Radost)
Zastupitelé schválili:
- financování speciálního protidrogového vlaku částkou 344 300 korun. V loňském roce
jej navštívila v Havířově zhruba tisícovka osmáků a deváťáků základních škol. Projekt
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se setkal s pozitivním ohlasem pedagogů. Anonymní testy a měření ukázaly, že některé
děti mají své první zkušenosti s návykovými látkami již za sebou. Vlak bude
na havířovském nádraží v rámci tzv. jarní tour v pracovních dnech od 6. do 11. dubna
2017 a zaměří se nyní na žáky 6. a 7. tříd havířovských základních škol.
- Převod bezpečnostních systémů v hodnotě přes 645 tisíc korun z majetku města
do vlastnictví škol a školek. Jedná se o systémy k eliminaci výskytu nežádoucích osob
ve školách. V loňském roce 2016 jimi byly vybaveny základní školy 1. máje,
Mládežnická a Žákovská, mateřské školy E. Holuba, Petřvaldská a základní a mateřská
škola Selská.
- Dotace pro nejrůznější společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce,
jejichž pořadatelé si zažádali o podporu z městského rozpočtu. Město podpoří sportovní
a mimosportovní oblast částkou přibližně 34 milionů korun. Do sportovní oblasti letos
z městského rozpočtu poputuje necelých 25 milionů korun. Kromě sportovních
subjektů, jako jsou např. Městský fotbalový klub, HC AZ Havířov či Sportovní klub
stolního tenisu Baník Havířov, město podpoří také menší sportovní oddíly a akce,
havířovskou ligu škol a různé sportovní události. Ve schválených dotacích do sportu
jsou i částky podporující mj. organizaci Havířovské desítky – běhu na podporu boccii,
44. ročníku celostátního krasobruslařského závodu Havířovská růže nebo závodu
Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu. Sportovní činnost havířovských
školáků podpořili zastupitelé např. dotací na provoz krytého bazénu
v Havířově-Šumbarku. – Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili dotaci
přesahující částku 9 milionů korun. Městské finance pomohou činnosti subjektů
ze sociální, kulturní nebo školské oblasti, oblasti partnerských vztahů, prevence
kriminality a protidrogové prevence a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Město
podpoří činnost Armády spásy a dalších zařízení ze sociální oblasti či různé sociální
projekty. Podporu města získala např. tradiční soutěž krásy Miss Reneta, folklorní
soubor Vonička nebo taneční skupiny Limit dance corporation a Horizonty. Peníze
z rozpočtu půjdou např. také Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
Zastupitelé rozdělili na dotacích částku o přibližně 3 miliony vyšší než v loňském roce.
- Novou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje na území města provozování
veškerých technických hazardních her, které mají nejčastěji podobu výherního hracího
automatu či video loterijního terminálu. Technickou hrou jsou však podle zákona
veškerá programově řízená mechanická, elektromechanická, elektronická či jiná
podobná technická zařízení přímo obsluhovaná sázejícím. Nová vyhláška nahradí
původní, která stanovovala místa, kde mohou být provozovány sázkové hry, loterie
a jiné podobné hry. Technické hry povolené Ministerstvem financí ČR před dnem nabytí
účinnosti plánované nové vyhlášky lze provozovat na celém území Statutárního města
Havířova do doby platnosti jejich povolení.
Zastupitelé potvrdili:
- výběr školské komise na tradiční ocenění vynikajících pedagogů, žáků a kolektivů, kteří
dosáhli významných výsledků nad rámec výuky. Doplnili ho o žáka, který pomohl
zraněným při dopravní nehodě. Slavnostní večer ke Dni učitelů se uskuteční ve čtvrtek
30. března 2017 ve Společenském domě Reneta. [11 únor]
Program 17. schůze havířovských zastupitelů dostupný na:
http://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/kp/program_zmh/program_17._zmh_27_02_2017.pdf

31

Pondělí 24. dubna 2017 (18. schůze v KD Radost)
Zastupitelé schválili:
- spolufinancování výměny kotlů na území města v rámci druhé vlny krajských
kotlíkových dotací. Doplatek ve výši 7 500 korun poskytne město navíc k dotaci
na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva v rodinném domku či v bytě
na území města. Možnost výměny kotle bude trvat až do konce roku 2019. Zastupitelé
schválili na příští dva roky vytvoření rozpočtové rezervy ve výši 5 milionů korun.
- Finanční podporu soukromé MŠ Mateřinka, v letošním roce uvolní částku 280 tisíc
korun (4 tisíce korun na jedno dítě). Ve školkách zřizovaných městem činí příspěvek
města na jedno dítě 10 tisíc korun ročně.
- Podpořili plavání žáků částkou téměř 600 tisíc korun.
- Na provoz Základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem, která získává
každoročně výjimku od zastupitelstva na nižší počet žáků, částku 752 tisíc korun
z rozpočtu města Havířova.
- Provoz jídelny v ZŠ na ulici Školní, která bojuje se snižujícím se počtem žáků, podpoří
město ročním příspěvkem ve výši 20 tisíc korun.
- Sloučení dvou mateřských škol z důvodu ekonomičtějšího provozu a snížení
administrativní zátěže. Od července 2017 bude z MŠ Kosmonautů odloučené pracoviště
MŠ Balzacova.
- Převod více než 8 milionů korun z fondu Městského kulturního střediska Havířov
do rozpočtu města na rekonstrukci střech Společenského domu a KD Petra Bezruče
a na rekonstrukci vzduchotechniky hlavního sálu v KD Leoše Janáčka.
Zastupitelé prodloužili:
- platnost komunitního plánu sociálních služeb o 2 roky. Nový komunitní plán zpracuje
město na základě novely zákona o sociálních službách.
Zastupitele zvolili:
- Ivu Georgiu do funkce nové jednatelky společnosti Zámek Havířov, David Ondráček
byl z této funkce odvolán. [20 duben]
Na havířovském zastupitelstvu vystoupil poslanec Tomio Okamura z hnutí Svoboda a přímá
demokracie. Předal vedení města petici podepsanou 7 tisíci občany za vyhlášení referenda
o zákazu ubytování nelegálních migrantů.
Další usnesení z jednání 18. zastupitelstva města dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/18zmh_2017.htm
Pondělí 26. června 2017 (19. schůze v KD Radost)
Zastupitelé schválili:
- návrh na čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě. Částku 85 tisíc korun na zakoupení bezpečnostního
zařízení pro přenos dat mezi radnicí a Městskou policií Havířov, 75 tisíc korun
na pořízení dvou odvlhčovačů s přídavným topením pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Havířov Město a Havířov-Životice, více než 20 tisíc korun na nákup vybavení
dopravního hřiště u MŠ Petřvaldská Havířov-Šumbark a částku přesahující 30 tisíc
korun na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro dopravní
hřiště v Havířově-Šumbarku. Dalších 110 tisíc z fondu bezpečnosti bylo určeno
na zřízení záznamového serveru pro dva nové kamerové body v rámci rekonstrukce
železničního podjezdu u vlakového nádraží.
- V souvislosti se změnou zakladatelské listiny Městské realitní agentury navýšili
zastupitelé počet jednatelů společnosti z jednoho na dva. Z funkce navrhli valné
hromadě odvolat Róberta Pustku a novými jednateli navrhli zvolit Róberta Masaroviče
a Jiřího Lankočího.
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Převod financí (více než 300 tisíc korun) z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji
na spolufinancování výměny kotlů na území města v rámci první výzvy kotlíkových
dotací.
- Prodej pozemků v areálu bývalého Dolu Dukla havířovskému podnikateli Petru
Santariusovi, který chce na místě dlouho opuštěné budovy ve špatném technickém stavu
vystavět novou výrobní halu na sportovní produkty. Nemovitost je v tak špatném
technickém stavu, že pro investora je výhodnější objekt zbourat a novou halu vystavět
na zelené louce. Město tak podnikateli s pozemkem odprodá objekt za jeho účetní
hodnotu. Cenu prodeje sníží o přibližnou hodnotu demolice. Investor pak stavbu
odstraní na vlastní náklady. Firma v současné době zaměstnává 20 lidí, po otevření nové
haly zvýší počet zaměstnanců na 30 až 40. [14 červen]
Zastupitelé navrhli:
- Valné hromadě personální změny ve společnosti Technické služby Havířov.
Zastupitelé odhlasovali:
- každoroční výjimku z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací
činnost pro ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem na Selské ulici.
Zastupitelé podpořili:
- druhé kolo dotací pro nejrůznější společenské, kulturně osvětové nebo sportovní
činnosti a akce. Bylo podáno celkem 36 žádostí v mimosportovní sféře a zastupitelé
odsouhlasili dotaci téměř 450 tisíc korun (podpořili činnosti a akce subjektů ze sociální
nebo školské oblasti, oblasti partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové
prevence, dále také z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví). Peníze z rozpočtu
směřovaly také k podpoře Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko. Ve sportovní sféře
bylo podáno 16 žádostí. Město podpořilo činnost spolku Sportovní gymnastika
T. Havířov, účast na mistrovství ČR klubu BK Havířov, přípravu na zimní olympijské
hry Ski clubu Paulát Havířov, účast na mistrovství Evropy Maniak aerobik Havířov,
účast na mezinárodním florbalovém turnaji klubu Florbal Havířov, příměstský tábor se
sportovním zaměřením Judo clubu Havířov a činnost klubu BOX Havířov. Do sportu
putuje ve 2. kole více než půl milionu korun.
Zastupitelé projednali:
- závěrečný účet hospodaření města za rok 2016 s kladným saldem příjmů a výdajů
přesahujícím 323 miliónů korun. Dosažený výsledek hospodaření byl téměř 178 miliónů
korun. Konečné závazky města z úvěrů byly k 31. prosinci 2016 ve výši přesahující
386 miliónů korun. [3 červen]
Další usnesení 19. jednání zastupitelů jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/19zmh_2017.htm
-

Pondělí 25. září 2017 (20. schůze v KD Radost)
V úvodu jednání složil svůj slib nový zastupitel za KSČM Vladimír Slížek. Na svůj post
zastupitelky v půlce září rezignovala Alice Hegyi Krislíková z téže strany. Její nástupce vzešel
z pořadí v posledních komunálních volbách.
Zastupitelé schválili:
- rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství. Město navázalo spolupráci
se Slezskou diakonií, která zvýšila kapacitu svých služeb odborného sociálního
poradenství o krizovou pomoc. „Slezská diakonie provozuje Poradnu pro rodinu
Havířov. Dětem v mezních životních situacích zajistí krizového interventa a externího
psychologa se zkušenostmi pro práci s dětmi, který bude schopný na vzniklou situaci
reagovat nejpozději do dvou dnů,“ uvedla náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Alena Zedníková. Jedná se o pomoc dětem v náročných životních situacích, jakými jsou
třeba fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, šikana, úmrtí blízké osoby
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nebo osobní krize spojená se svědectvím trestného činu či závažné nehody. Město
podpoří provoz služby finančně, minimálně z 30 procent se bude podílet na oprávněné
roční provozní ztrátě. [22 září]
- Dotaci ve výši 1 100 000 korun pro Nemocnici s poliklinikou Havířov
na pořízení zdravotnické techniky pro operační sály a centrální sterilizaci oddělení
patologie, rehabilitace a urologie. Dále město přispěje částkou 1 870 000 korun
na pořízení zdravotnické techniky a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru
urologie.
- Dotaci 650 000 korun pro Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,
a to na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov – Lučina.
- Prodej pozemku v katastru Havířov-Dolní Suchá, v areálu bývalého Dolu Dukla
společnosti MC Profi, s. r. o., která sídlí v Havířově-Šumbarku. Nový investor plánuje
postavit na pozemku administrativně-skladovací halu. Společnost chce udržet pracovní
místa a zároveň trend navyšování počtu zaměstnanců. Společnost působí na českém trhu
v oboru stavební chemie, nářadí a technických a průmyslových pásek.
- Zastupitelé nesouhlasili s možností převodu zdravotních středisek z majetku města.
V plánu investic Městské realitní agentury pro příští rok je oprava zdravotního střediska
na Dlouhé třídě.
- Vyhlášení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání. Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských
a základních školách. Jedná se o povinný výstup projektu, na který chce město čerpat
evropské dotace. Měly by pokrýt až 95 procent nákladů projektu.
- Předložení žádostí o evropské dotace na čtyři česko-polské projekty. Jedná se
o „Ekologické výzvy 21. století a přírodu Těšínského Slezska“, výstupem bude
tematická výstava měst Havířov, Karviná a Jastrzębie-Zdrój, integrační výjezd dětí
z partnerských měst nebo workshop pro učitele ekologie a přírodních věd. V dalším, už
šestém „polsko-českém odborném setkání“ bude Havířov navazovat na setkání
předchozí. Plánovaný projekt je zaměřen na propagaci přeshraniční spolupráce mezi
partnerskými městy na půdě Evropského parlamentu. V dalším projektu „Přeshraniční
Catering kultury“ plánuje město Havířov spolupráci s polským partnerským městem
a představení umělců obou měst. Projekt „Historie psaná uhlím – Jastrzębie Zdrój,
Karviná, Havířov“ plánuje rekonstrukci městského parku Stromovka.
- Sloučení mateřských škol Resslova a Radniční s platností od 1. ledna 2018 z důvodu
efektivnějšího provozu.
- Výtěžek z Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 32 424 korun pro 3 nezletilé
děti. [17 září]
Další usnesení 20. schůze zastupitelů dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/20zmh_2017.htm
Pondělí 27. listopadu 2017 (21. schůze v KD Radost)
Zastupitelé města Havířova schválili:
- dofinancování platů pracovníků městských příspěvkových organizací (jedná se o reakci
na vládní zvýšení mezd pracovníků v sociální a kulturní sféře) ve výši téměř 6 milionů
korun.
- V rámci úprav rozpočtu města Havířova vyčlenili zastupitelé také dotaci
pro havířovskou nemocnici s poliklinikou. Dotace bude použita na pořízení
zdravotnické techniky a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie.
[17 listopad]
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Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Další usnesení 21. schůze zastupitelů jsou dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/21zmh_2017.htm
-

Pondělí 18. prosince 2017 (22. schůze v KD Radost)
Zastupitelé schválili:
- jednohlasně rozpočet města na rok 2018. Celkové příjmy města v něm dosahují výše
1 956 944 000 korun. Konsolidační položky se na této částce podílí 613 035 000
korunami. Zásadní složkou jsou daňové příjmy, které mají značný vliv na finanční
stabilitu města pro rok 2018. Dosahují částky 1 051 641 000 korun (78,25 % celkových
příjmů po konsolidaci). Výdaje plánuje město ve výši 2 056 912 000 korun, včetně
konsolidačních položek. Vzniklé saldo – 99 968 000 korun vyrovná financování
prostřednictvím splátek jistin úvěru a změna stavu na bankovních účtech (zejména
zapojení účelových fondů města do výdajů a financujících operací). Město bude splácet
pravidelnými splátkami 2 úvěry, celkem bude vyplaceno 105 000 000 korun. Závazky
z úvěrových smluv budou k 1. lednu 2018 ve výši 451 669 740 korun.
- Výdaje investičního charakteru v celkové výši 414 694 000 korun. Nejvíce peněz půjde
do bytového hospodářství města, rekonstrukce ZŠ M. Pujmanové
a do sanace zdravotních středisek. Naplánovaná částka zahrnuje také investice
do přednádražního prostoru, další etapu rozšiřování hřbitova v Havířově-Šumbarku,
odkanalizování části města kolem Fryštátské ulice, rekonstrukci ZŠ Mánesova
na domov se zvláštním režimem, stavbu multigeneračního sportovně-relaxačního areálu
na Lázeňské ulici.
- Největší akcí města v roce 2018 bude červnový „Havířov v květech“. Květinový průvod
projde městem po 3 letech. Dále se mohou občané města těšit na Novoroční koncert,
Reprezentační ples statutárního města Havířova, Velikonoční městečko, MISS Reneta,
celostátní přehlídku divadelních představení pro děti MINITEATRO Jiřího Tibitanzla,
Májové slavnosti, Havířovské slavnosti, Mezinárodní festival varhanní hudby
VOX ORGANI a Vánoční městečko.
- Zastupitelé schválili programy odboru školství a kultury zaměřené na spolupráci
s mateřskými a základními školami a neziskovými organizacemi – Den Země, 3. utkání
ALL STARS halové ligy základních škol, Evropský týden mobility, Evropský den
bez aut, soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu.
- Do plánu sportovního vyžití přibude nově letní bruslení na zimním stadionu.
- Celou řadu akcí připravených u příležitosti velkých výročí, které v roce 2018
vzpomeneme. U příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy uspořádá město v srpnu 2018 v Galerii Centrum výstavu dobových fotografií
a přehlídku filmů. Pestrý program Havířovští plánují k připomenutí 100. výročí založení
republiky. Koncert v KD Leoše Janáčka, výstava dobových fotografií v galerii Radost
nebo přehlídka tematických filmů v kině Centrum – v říjnu 2018.
- Zastupitelé odhlasovali poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní
klub stolního tenisu Baník Havířov na vybudování Centra reprezentace stolního tenisu.
Město by mělo v letech 2018 a 2019 projekt finančně podpořit do hodnoty 40 %, nejvýše
však 20 miliony v roce 2018 a 12 miliony v roce 2019, v případě, že bude schválena
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na účet Sportovního klubu
stolního tenisu Baník Havířov. [11 prosinec]
Další usnesení 22. jednání zastupitelů dostupná na:
http://www.havirov-city.cz/HTML/usneseni/zastupitelstvo/22zmh_2017.htm
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7) REJSTŘÍK
Leden
1. 1. Narodil se první občan České republiky a Havířova
1. 1. Novoroční ohňostroj na náměstí Republiky
3. 1. Gratulace prvnímu občánkovi roku 2017 a jeho mamince
5. 1. Ve věku 90 let zemřel pedagog herectví Jindřich Neuwirth
5. 1. V Galerii Maryčka vystavil kresby Ladislav Borkovský
6. 1. Tříkrálová sbírka a Tři králové na radnici
9. 1. Doprava minibusem od ulice na Důlňáku k Magistrátu města Havířova a zpět
10. 1. Nová služba Senior doprava
10. 1. Výstava prací žáků ZUŠ L. Janáčka v Galerii Centrum
11. 1. Rada města Havířova, (57. schůze)
11. 1. Nadační fond Kapka naděje v dětském oddělení havířovské nemocnice
12. 1. Jednání se zástupci polského města Jastrzebie Zdrój o amatérské umělecké tvorbě
15. 1. Vítání občánků na Zámku Havířov
16. 1. Putovní výstava Uhlí na Ostravsku ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov
18. 1. Primátorka přijala představitelé společnosti Mölnlycke Health Care
18. 1. Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ B. Martinů na Sadové
19. 1. V KD Radost byli oceněni dárci krve
23. 1. Zastupitelstvo města Havířova (16. schůze)
23. 1. Pavel Bělobrádek v Havířově
25. 1. Rada města Havířova (58. schůze)
25. 1. Přednáška o povánočním období a Masopustu v Musaionu
25. 1. Výstava prací žáků Magdaleny Hochfeld v havířovské knihovně
26. 1. V Domově seniorů Helios se soutěžilo na Mezigenerační olympiádě
28. 1. WSM hokejová liga ve 46. kole – prohra AZ Havířov s týmem Kadaně 2:5
29. 1. Vítání občánků na havířovském Zámku
30. 1. Zahájení Virtuální univerzity III. věku v Městské knihovně Havířov
Únor
1. 2. Výstava Lucie Klezly a Michaely Hejkrlík Poljak v galerii Radost
4. 2. Novoroční koncert Evy Urbanové v KD Leoše Janáčka
7. 2. Ocenění městských policistů v Restauraci Radnice
7. 2. Výstava Island Kamila Übelauera v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče
8. 2. Přednáška „Buď eko“ v pobočce Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici
8. 2. Pantograf srazil ženu v kolejišti havířovského nádraží
8. 2. Výhra AZ Havířov v 50. kole WSM hokejové ligy
10. 2. Alternativní příprava kávy v Merkur coworking centru
10. 2. Darovací slavnost na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
12. 2. Vítání občánků na havířovském Zámku
14. 2. Předseda Senátu České republiky Milan Štěch v Havířově
15. 2. Rada města Havířova (59. schůze)
15. 2. Zahájení II. fáze investiční akce na rozšíření havířovského hřbitova
17. 2. Ples Statutárního města Havířov ve Společenském domě Reneta
19. 2. Běh Dolem 9. květen
22. 2. Stanislav Filip četl dětem v Musaionu ze svých knížek
22. 2. Výstava Kateřiny a Natana Rusnokových v oddělení hudby a umění Městské knihovny
23. 2. Osobnosti města Havířova za rok 2016
23. 2. Žák 9. třídy Daniel Donoval získal titul Gentleman silnic
23. 2. Ples havířovských seniorů v TJ Depos v Horní Suché
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25. 2. Halová pohárová soutěž mladých hasičů v Městské sportovní hale
26. 2. Vítání občánků na havířovském Zámku
27. 2. Zastupitelstvo města Havířova (17. schůze)
Březen
1. 3. Doplňkový dotační program na tepelná čerpadla, kotle na biomasu
1. 3. Rekonstruovaná urologická ambulance v Nemocnici s poliklinikou Havířov
2. 3. Výstava Ženy ve vesmíru – autogramy v Galerii Maryčka
4. 3. Den plný futsalu s korunovací mistra havířovské ligy v Městské sportovní hale
8. 3. Rada města Havířova (60. schůze)
10. 3. Jednání vedení havířovské radnice s ministrem životního prostředí
12. 3. Fotografie Josefa Talaše na faře evangelického kostela v Havířově-Bludovicích
13. 3. Příměstské tábory pro děti v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska
15. 3. Paní Milada H. oslavila 105. narozeniny
15. 3. Rozhovor s Josefem Čapkem vedli Milada Kaďůrková a Miroslav Rataj
17. 3. Ve směru od Hlavní třídy k Národní třídě srazil řidič Seatu Toledo chodce
18. 3. Poslední bodovací turnaj mládežnických kategorií ve stolním tenisu
20. 3. Začala výstavba železniční zastávky v Havířově na Dělnické ulici
22. 3. Milovníci zpěvu v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici
23. 3. Soutěž o titul Missis Senior v Domě seniorů Helios
24. 3. Halový atletický čtyřboj HAČ 2017 po sedmnácté
25. 3. Hráz Žermanické přehrady otevřena v rámci Světového dne vody
26. 3. Vítání občánků na havířovském Zámku
26. 3. Handmade jarmark s jarní tématikou v Hotelu Rudolf
27. 3. Dopravní nehoda na přechodu pro chodce nedaleko havířovské nemocnice
28. 3. Havířov navštívila senátorka Emilie Třísková
29. 3. Rada města Havířova (61. schůze)
30. 3. Ocenění pedagogů, žáků, studentů a žákovských kolektivů u příležitosti Dne učitelů
31. 3. Město Havířov na mezinárodním veletrhu GLOBALnie 2017 v Polsku
31. 3. Konec příjmu žádosti o dotované pobyty pořádané Asterixem
31. 3. Výstava Trofejí spárkaté zvěře v havířovském Vinametu
31. 3. Noc s Andersenem v Městské knihovně Havířov
Duben
1. 4. Podpora Dne autismu v Havířově
1. 4. Promítání nejlepších filmů 3. ročníku Festivalu studentských filmů
2. 4. Mistrovství republiky v trojbandu na velkém stole
3. 4. Zahájena rekonstrukce podjezdu pod železniční tratí
3. 4. Nová lezecká stěna pro veřejnost v bývalé ZŠ Palackého
4. 4. Den zdraví v Nemocnici s poliklinikou Havířov
4. 4. Výstava Regionfoto 2017 ve výstavní síni Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka
6. 4. Primátorka města na odborném setkání na Velvyslanectví Polska
6. 4. Protidrogový vlak opět v Havířově
7. 4. Jubilejní 25. ročník MISS Reneta 2017
7. 4. Velikonoční městečko na náměstí Republiky
8. 4. Havířovský turnaj v integrované boccie v Městské sportovní hale
8. 4. Velká cena Havířova 2017 v bridži v restauraci U Jelena
9. 4. Vítání občánků na Zámku
9. 4 Taneční soutěž Czech dance tour 2017 ve Sportovní hale na Žákovské
10. 4. Nové multifunkční hřiště v Havířově-Životicích
10. 4. Ocenění trenéra Daniela Gwóždže
10. 4. Velikonoční koncert Hudba pravdy v evangelickém kostele
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11. 4. Dětské odpoledne s BESIPem na dětském dopravním hřišti
12. 4. Rada města Havířova (62. schůze)
16. 4. Otevření kulturně společenského zázemí v Městském fotbalovém klubu
16. 4. Jubilejní Velikonoční dvanáctiminutovka
18. 4. Zahájení oprav prostranství před KD Leoše Janáčka
18. 4. Strážníci Městské policie Havířov v celostátní akci Jehla
19. 4. Rada města Havířova (63. schůze)
21. 4. Jednání občanů s vedením města o Pobytovém a integračním středisku
21. 4. Oslava Dne Země na náměstí Republiky
21. 4. Galakoncert Talentu 2017
22. 4. Festival Dětské písně v KD Petra Bezruče
22. 4. Velké finále Wayfarer Líhně ve Stolárna clubu
23. 4. Vítání občánků na Zámku
24. 4. Zastupitelstvo města Havířova (18. schůze)
24. 4. Vražda ženy v Havířově-Prostřední Suché
26. 4. Komorní koncert klavíristy Ivo Kahánka v KD Radost
27. 4. Natáčení internetového seriálu z hokejového prostředí v Havířově
29. 4. Skončil 26. ročník festivalu Miniteatro Jiřího Tibitanzla
30. 4. Den otevřených dveří v ZŠ s polským vyučovacím jazykem
Květen
1. 5. Májové slavnosti na náměstí Republiky
1. 5. Úspěch basketbalistek do 14 let na Mistrovství České republiky
2. 5. Otevření nové restaurace Pasta&Café Romana
3. 5. Rada Města Havířova (64. schůze)
4. 5. Soutěž Mladý cyklista na Dětském dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku
4. 5. Výstava Vzpomínky na dětství v Galerii Maryčka
5. 5. Kladení věnců u příležitosti 72. výročí osvobození
9. 5. Výstava k výročí první výstavy v galerii Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka
11. 5. Vítězní florbalisté ze SPŠS u primátorky města
16. 5. Otevření nové výstavy Zkamenělé stopy v Musaionu
16. 5. Štěpán Rak a Alfréd Strejček v KD Radost s pořadem Vivat Komenius
17. 5. V Průmyslové zóně Dukla byla slavnostně otevřená nová továrna
18. 5. Senioři z Domova seniorů Helios navštívili stáje v Chotěbuzi
19. 5. Opěrná zeď Na Bartošůvce je opravena
20. 5. Den Technických služeb Havířov zaujal velké i malé návštěvníky
21. 5. Vítání občánků na Zámku
22. 5. Ukončení semestru virtuální univerzity 3. věku
24. 5. Rada města Havířova (65. schůze)
24. 5. Ekolympiáda v pobočce Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici
25. 5. Jednání vedení města s vedením Správy železniční dopravní cesty
25. 5. Veřejná schůze s občany v Havířově-Dolní Suché
25. 5. Výstava kaktusů a sukulentů ve Společenském domě Reneta
25. 5. Oslava 2. výročí založení GrandParku
27. 5. Jubilejní koncert ženského pěveckého sboru Canticorum
27. 5. Sportovní den dětí a rodičů ve sportovištích SSRZ
28. 5. Fotbalistky Gascontrolu vyhrály Moravskoslezskou divizi
30. 5. ZUŠ OPEN v Havířově
31. 5. Vernisáž členů výtvarného kroužku Centra volnočasových aktivit
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Červen
1. 6. Den dětí u hasičů a policistů
2. 6. Setkání dobrovolníků z ADRY se socioložkou Jiřinou Šiklovou
4. 6. Vítání občánků na havířovském Zámku
6. 6. Prezidentský kandidát Jiří Drahoš v KD Petra Bezruče
8. 6. Autorské čtení Quo vadis v Domě pod svahem
9. 6. Noc kostelů ve sv. Anně
12. 6. Ukončení přijímacího řízení do mateřských škol
13. 6. Celovečerní taneční show TŠ Horizonty
14. 6. Rada města Havířova (66. schůze)
14. 6. Finanční dar žáků ze ZŠ Školní
16. 6. Marie Szottková v Musaionu
17. 6. Havířovské dvorky 2017
18. 6. Vítání občánků na havířovském Zámku
21. 6. T-Mobile olympjský běh 2017 u Letního kina
24. 6. Festiválek v Letním
26. 6. Zastupitelstvo města Havířova (19. schůze)
27. 6. Ukončení Havířovské ligy základních škol
28. 6. Rada města Havířova (67. schůze)
30. 6. Konec školního roku 2016/2017
30. 6. Slavnostní zakončení IV. etapy odkanalizování okrajových částí Havířova
Červenec
1. 7. Havířovský zlatý kahanec
3. 7. Opravy základních a mateřských škol
6. 7. Seriál Lajna na festivalu v Karlových Varech
7. 7. Vzpomínka na tragédii na Dole Dukla v roce 1961
7. 7. Prodloužení platnosti akreditace v Nemocnici s poliklinikou Havířov
8. 7. Vořiškiáda v Havířově-Bludovicích
10. 7. Příměstské tábory v Havířově
11. 7. Výstavba další části havířovské cyklostezky
12. 7. Jednání o využití nádražní budovy
17. 7. Rada města Havířova (68. schůze)
18. 7. Oprava chodníků v ulici Mladé gardy
19. 7. Bludovická keramika v Kotulově dřevěnce
21. 7. Memorandum o spolupráci na pilotním projektu Zaměstnanecká mobilita
26. 7. Rada města Havířova (69. schůze)
26. 7. Strom hrdina v parku u Zámku
26. 7. Gascontrol Aréna
Srpen
1. 8. Přípojky na novou kanalizaci
4. 8. Na zimním stadionu se buduje ledová plocha a zázemí pro sportovce
5. 8. Uctění památky obětí životické tragédie
5. 8. Fotbalový Memoriál Vaji Nagyho
6. 8. Jubilejní slavnost v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché
7. 8. Výměna oken v 70 obytných domech
7. 8. Srpnové tuzemské rekreační pobyty pro děti
8. 8. Rekreační pobyty seniorů
10. 8. Dotace na rekonstrukci nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
14. 8. Rada města Havířova (70. schůze)
19. 8. Natáčení minisérie Dukla 1961
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21. 8. Opravovaný železniční podjezd u vlakového nádraží byl dočasně uzavřen
26. 8. Sušské dožínky
26. 8. Mažoretky KALA uspěly na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu
28. 8. Opravy střech havířovských kulturních domů
29. 8. Havířovští senioři úspěšní na Netradičních sportovních hrách v Karviné
30. 8. Rada města Havířova (71. schůze)
31. 8. Veřejně prospěšné práce o prázdninách
Září
1. 9. Projekt Zaměstnanecká mobilita
1. 9. Nové vymezení služebních obvodů PČR
1. 9. Havířovské farmářské trhy
2. 9. 48. Slezské dožínky v Havířově-Bludovicích
4. 9. Začal školní rok 2017/2018
4. 9. Samosběr jablek v Sadech Životice
4. 9. Výstava Českého svazu žen „Uběhlo to jako voda“
5. 9. Nové žádosti o kotlíkovou dotaci
5. 9. Nové odpadkové koše v Havířově
5. 9. Nové přístrojové vybavení v nemocnici s poliklinikou
6. 9. Výroční členská schůze Klubu důchodců Dolu Dukla
6. 9. Nový generální sponzor hokejového klubu AZ Havířov
7. 9. Vernisáž výstavy Vlastimila Kočvary k výročí narození Petra Bezruče
8. 9. Krásná jako kvítka je ta Země…
9. 9. Havířovské slavnosti 2017
9. 9. Mladí havířovští stolní tenisté uspěli na turnaji v Praze
10. 9. Vítání občánků na Zámku
11. 9. Slavnostní zahájení školního roku v klubu Přístav v Havířově-Prostřední Suché
13. 9. Rada města Havířova (72. schůze)
15. 9. Veletrh sociálních služeb města Havířova
16. 9. Zábavné odpoledne s BESIPem
16. 9. WSM hokejová liga – AZ Residomo Havířov hostil České Budějovice
19. 9. Rekonstrukce křižovatky ulic Národní třída, 17. listopadu a Na Nábřeží
20. 9. Tisková konference k seriálu Lajna
22. 9. Vyvrcholil Evropský týden mobility
24. 9. Vítání občánků na Zámku
24. 9. Parní vlak v Havířově
25. 9. Zastupitelstvo města Havířova (20. schůze)
25. 9. Zimní semestr Univerzity III. věku
26. 9. Konference Zelená města – města budoucnosti: Veřejná prostranství a mobiliář
27. 9. Multifunkční hřiště v Havířově-Životicích
Říjen
1. 10. Otevřeno Lučina Residomo komunitní centrum
3. 10. Ambrožíci zvítězili v celostátní soutěži
3. 10. Nové výstavy v Památníku životické tragédie
4. 10. Rada města Havířova (74. schůze)
5. 10. Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj v Havířově
5. 10. Vernisáž výstavy Otty Dedka a Petra Havla v Galerii Maryčka
6. 10. V Městské knihovně Havířov skončil Týden knihoven
6. 10. Závodníci Maniak aerobik na Mistrovství České republiky
7. 10. Hospodářská komora ocenila žáky SŠTO Havířov-Šumbark
7. 10. V PZKO se slavilo 70. výročí založení organizace
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8. 10. Vítání občánků na Zámku
11. 10. Rozšíření sanatoria na Kochově ulici v Havířově-Šumbarku
12. 10. Moravskoslezská sestra 2017
12. 10. INNA a Jablíčkový den
13. 10. Den požární bezpečnosti u havířovských hasičů
14. 10. Běh Havířovská desítka
14. 10. Graffiti show
16. 10. Výstava Poznej Havířov ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov
17. 10. Slavnostní otevření vlakové zastávky Havířov-střed
18. 10. Město pořizuje nová auta s pohonem CNG
18. 10. Nové monitory dechu pro novorozence v havířovské nemocnici
19. 10. Mezinárodní varhanní festival Vox organi
21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
22. 10. Vítání občánků na Zámku
22. 10. Mezinárodní turnaj v boccie
25. 10. Rada města Havířova (75. schůze)
26. 10. Podpis memoranda o spolupráci na regionální koncepci nakládání s odpady
27. 10. Pietní akt u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa
28. 10. Pohotovost Jednotek sboru dobrovolných hasičů
29. 10. Havárie parovodu
31. 10. Osobnost Jaroslava Zahradníka v havířovském Musaionu
Listopad
1. 11. Barevné tašky na třídění odpadů
1. 11. Skutečný stav uprchlíků v Havířově
1. 11. Uzavřena Obuv Svedrup
1. 11. Nový obchůdek Ryneček
5. 11. Vítání občánků na Zámku
6. 11. Křest básnické sbírky Jaroslava Minky
8. 11. Dny urologické prevence
8. 11. Marie Szottková a její Permonické pohádky v Musaionu
8. 11. Havířovské pohlednice v havířovské knihovně.
8. 11. Tajemství 13. komnaty Jana Amose Komenského v havířovské knihovně
9. 11. Brýle pro ADRU
9. 11. Vysoká škola sociálně správní oslavila 10. narozeniny
9. 11. Žáci ZŠ K. Světlé v projektu Krokus
10. 11. Pietní akt u kostela sv. Anny
12. 11. Poselství pro budoucí generace v kostele sv. Anny
12. 11. Inaugurační varhanní koncert v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché
12. 11. Sbor moravských učitelů v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích
13. 11. Nové workoutové hřiště na ulici Obránců míru v Havířově-Šumbarku
13. 11. Městská realitní agentura vyhodnotila výsledky dotazníkové ankety
14. 11. Koncert učitelů v ZUŠ L. Janáčka
15. 11. Rada města Havířova (76. schůze)
18. 11. Automatický parkovací systém u Hlavní pošty
20. 11. Havířovské babky a výstava k výročí ČSŽ ve Stálé výstavní expozici
21. 11. Volba povolání, výstava ve Společenském domě Reneta
22. 11. Havířov žije na živo
22. 11. Senioři v CVA na Horymírově stárnou s chutí
22. 11. Snow Film fest v Jazz Clubu
22. 11. Další kolo WSM ligy s charitativním podtextem
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24. 11. Havířovští senioři v polském partnerském městě
24. 11. Jubilejní 20. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané
25. 11. Myslivecký hon drobné zvěře v okolí Lučiny
25. 11. Soubor Canticorum vystoupil v kostele sv. Anny
26. 11. Vítání občánků na Zámku
27. 11. Zastupitelstvo města Havířova (21. schůze)
27. 11. Přepadení čerpací stanice
28. 11. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu hodnotili svoji činnost
28. 11. Skončil kurz Ženy, naučte se bránit
29. 11. Rada města Havířova (77. schůze)
29. 11. Kurz Senioři píší Wikipedii v havířovské knihovně
29. 11. Výstava obrazů Maří Magdaleny Čechové v havířovské knihovně
30. 11. MRA vyměnila okna v 70 bytových domech v Havířově
Prosinec
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem
2. 12. Výstava Betlémů v KD Radost
3. 12. Předvánoční jarmark v Hotelu Rudolf
4. 12. Slavnostní předání zrekonstruované ZŠ Gen. Svobody
4. 12. Výstava obrázků Josefa Lady v Galerii Maryčka
5. 12. Spuštěn testovací provoz online rezervačního systému na magistrátu
5. 12. Ambrožíci na havířovské radnici
6. 12. Rada města Havířova (78. schůze)
6. 12. Vánoční polévka s Armádou spásy
7. 12. Řemeslné dílny v Musaionu
9. 12. TOP 12 mužů v nadhozu
10. 12. Vítání občánků na Zámku
11. 12. Ocenění školáků za vánoční ozdoby stromu na magistrátu
14. 12. Tradiční Ježíšek z fondu primátorky města
15. 12. Nová pohádková kniha Marie Szottkové
15. 12. Děti ze ZŠ Gen. Svobody obdarovali nemocné děti v nemocnici
15. 12. Miss Karkulka 2017
18. 12. Zastupitelstvo města Havířova (22. schůze)
18. 12. Havířovský zpravodaj o historii města
19. 12. Byla ukončena modernizace podjezdu u vlakového nádraží
19. 12. Benefiční koncert studentů Gymnázia Komenského
20. 12. Rada města Havířova (79. schůze)
21. 12. Vánoční městečko 2017 a Betlémské světlo
21. 12. Magistrát podpořil spolek Adam
21. 12. Vánoční posezení pro osamělé seniory
22. 12. Schodiště a nový můstek ve Stromovce
22. 12. AZ Residomo Havířov se utkal s hokejisty Vsetína
24. 12. Vánoce v nemocnici
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8) JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE
8. 1 KRONIKA LEDEN 2017
„Prej je krize – a zatím mají lidi všeho akorát tak dost!“ [4]

Úvod

Vybrala jsem si citát režiséra, principála, herce a zpěváka Vlasty Buriana. Rozesmál mě.
Přinutil k zamyšlení (ta věta se dá skutečně rozebrat různě). Poslední lednový den jsme si
připomenuli, že před 55 lety nás oblíbený komik fyzicky opustil navždy. Naštěstí zanechal
po sobě kopec smíchu. Hodí se zdolávat ho dnes a denně, protože s ním se lépe snáší nepřízeň
života a i radosti se rozmnoží.
V lednu se kopec smíchu hodí obzvlášť. Abychom překonali sami sebe v dodržování
novoročních předsevzetí, abychom překonali tu chvíli, kdy je přestaneme dodržovat, abychom
přežili zimu a mráz, abychom se případně naučili i bruslit, když si to chodníky žádají. Nasněžilo
(a zatím netaje), mrzlo, až praštělo, i slušná inverze byla. Milovníky zimních sportů přitahoval
nedaleký beskydský prstenec hor. Užili si i příznivci Těrlické přehrady, tam vymysleli u nás
dosud nevídanou atrakci v podobě ledového kolotoče. Zima jako vymalovaná, v našich
končinách prý nejstudenější za posledních 77 let.

Rozloučili jsme se s Jiřím Navrátilem, který přežil nacistické výslechy i komunistické vězení.
Zemřel básník a divadelní režisér Jan Borna. Odešla dlouholetá předsedkyně Konfederace
polických vězňů Naděžda Kavalírová. Dlouhá nemoc udolala také publicistu, herce a dabéra
Michala Pavlatu. V Havířově jsme se rozloučili s divadelním pedagogem Jindřichem
Neuwirthem.
Po všech oslavách a svátcích v závěru roku se život pomalu vrátil do normálních kolejí.
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Leden v časovém sledu
Neděle 1. ledna 2017

Minutu po půlnoci se v porodnici havířovské nemocnice s poliklinikou narodil
první občan roku 2017 v České republice a v Havířově René Hruboň. Vážil 3 130 g
a měřil 50 cm. Šťastná a pyšná maminka Monika (35 let) a tatínek René (46 let) se na svého
druhého syna velmi těšili. Malého Renečka čekal doma třináctiletý bratr Patrik.
V Havířově se v roce 2016 narodilo 659 dětí (331 chlapců a 328 holčiček). Rodiče jim
nejčastěji dávali tato jména: Adéla, Eliška, Tereza, Natálie, Sofie, Klára, Anna, Laura a Emma,
Jakub, Jan, Adam, Dominik, Tomáš, Martin, Matyáš a Ondřej. Objevila se však i jména
ojedinělá, u chlapců Haread, Alehandro, Andreas; u dívek Agnes, Evelyn a Ellen. [1]

Paní Monika se svým druhým synem, který se stal prvním občánkem celé České republiky
a města Havířova narozeným v roce 2017.
Patnáct minut po začátku roku 2017 se nad náměstím Republiky rozzářil tradiční
Novoroční ohňostroj. Trval 15 minut a byl odpalován v Centrálním parku. Ohňostroj
doprovodila hudební produkce. Pořadatelé ohňostroje (Město Havířov) zaznamenali menší
účast než v uplynulých létech. Město osvětlila po půlnoci celá řada soukromých ohňostrojů.
Pracovníci programu Čisté město nastoupili na mimořádnou noční směnu a určitě měli
co uklízet.

Úterý 3. ledna 2017

Maminka a malý René, první dítě roku 2017 v České republice a v Havířově, zažili
v porodnici velký návštěvní den. Gratulovat přišla primátorka města Jana Feberová. Vyjádřila
radost, že první miminko nového roku se opět narodilo v havířovské porodnici. Mamince
Monice předala od města balíky plen, věcné dárky a peněžitou poukázku.
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V úterý přišel poblahopřát také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Popřál
miminku hodně štěstí do života a předal mamince finanční částku 3 tisíce korun. S gratulací
mamince a miminku se zastavil také ředitel nemocnice Josef Grochol. [2]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města navštívila prvního občánka Havířova a jeho maminku v havířovské
porodnici v úterý 3. ledna 2017. (Foto z archivu Nemocnice s poliklinikou Havířov).

Čtvrtek 5. ledna 2017

Ve věku 90 let zemřel pedagog herectví Jindřich Neuwirth. Za dlouholetou činnost
byl oceněn jako Osobnost kultury města Havířova v roce 2004 (působil v literárně dramatickém
oboru ZUŠ L. Janáčka v Havířově). S panem Jindřichem Neuwirthem se naposledy rozloučili
rodina a přátelé 12. ledna 2017 v obřadní síni v Horní Suché.
Havířovský kreslíř Ladislav Borkovský otevřel v Galerii Maryčka v KD Petra
Bezruče výstavu kreseb. Pozval návštěvníky do svého světa humoru a hudby, jak sám říká,
nedokonalých kreseb, které zachycují nápad a pocit z dané chvíle. Výstava trvala do 31. ledna
2017.

Ladislav Borkovský na vernisáži své výstavy v Galerii Maryčka ve čtvrtek 5. ledna 2017.

Pátek 6. ledna 2017

V pátek 6. ledna 2017 zamířili na havířovský magistrát Tři králové. Koledníci
přišli v rámci dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou pořádala v Havířově Charita Český
Těšín. Popřáli štěstí a všechno dobré v roce 2017 vedoucím představitelům města.
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Tříkrálová sbírka probíhala prvních 14 dní v novém roce. Výtěžek byl určen na pomoc
handicapovaným a nemocným osobám, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak
znevýhodněným skupinám lidí, zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. Koledníci
vybírali příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním červenobílým logem. Vedoucí
skupinky musela být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem. [3]
Po nedělní bohoslužbě 8. ledna 2017, zasvěcené svátku křestu Páně, koledovali Tři králové také
u kostela sv. Anny. Na Magistrátu města Havířova byly rozpečetěny pokladničky letošní
Tříkrálové sbírky 26. ledna 2017, v Havířově se vybralo 63 857 korun.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Tří králové před kostelem sv. Anny koledovali po bohoslužbě v neděli 8. ledna 2017.

Pondělí 9. ledna 2017

Vzhledem k tomu že původní můstek přes Lučinu pod altánkem byl zbourán
a budoval se nový, byl omezen průchod pro pěší. Komplikovaná byla zejména situace na levém
břehu řeky z lokality ulice Na Důlňáku. Město zavedlo nově dočasný autobusový spoj ČSAD
Havířov určený pro školní děti. Občany z lokality ulice Na Důlňáku a děti z lesní školky vozily
mikrobusy bezplatně.
Nová lávka je určena pro pěší a je součástí budované cyklostezky, jejíž další část povede
od můstku přes Lučinu do areálu fotbalového hřiště pod letním kinem. [5]

Úterý 10. ledna 2017

Havířovští zastupitelé schválili v prosinci novou zdravotně-sociální službu
SENIOR DOPRAVA. Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná ji už začal
v Havířově realizovat a nabízí ji seniorům starším 75 let s trvalým bydlištěm v Havířově.
Cenově dostupnou službu využívali lidé pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních
pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy. Řidič byl proškolen z předlékařské první
pomoci a asistenčních služeb. Ve vozidle je také nadstandardně vybavená lékárnička.
Jednotlivá jízda stojí 20 korun, služba se hradí pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy
přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná.
Maximálně mohou havířovští senioři vybrat 6 jízd měsíčně v jednom směru.
Statutární město Havířov podpořilo Senior dopravu částkou přesahující 350 tisíc korun. [6]
V úterý 10. ledna 2016 otevřeli v Galerii Centrum výstavu prací žáků
ZUŠ L. Janáčka z letošního školního roku 2016/2017. Ústředním tématem výstavy „Krajiny
známé, neznámé“ byla krajina v nejrůznějších podobách. Žáky inspirovala místa známá,
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neznámá, cizí, vzdálená, či místa, která se zrodila v jejich fantazii. Dvacet žáků výtvarného
oboru spolu se dvěma pedagogy se v říjnu zúčastnilo poprvé výtvarného plenéru v beskydské
obci Morávka za finančního přispění Magistrátu města Havířova. Na vernisáži výstavy
vystoupili s hudebním programem pedagogové Filip Chobot (klavír) a Hugo Kielar (fagot).
ZUŠ L. Janáčka nabízí vzdělání ve 4 uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literární
dramatický). V současné době ji navštěvuje téměř 800 žáků a vyučuje zde 38 pedagogů.
Výtvarný obor navštěvuje 120 žáků od 5 do 18 let. Poprvé vystavovali své práce v Galerii
Centrum v roce 2015 u příležitosti 25. výročí založení školy.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Součástí vernisáže bylo hezké hudební vystoupení pedagogů školy v úterý 10. ledna 2017.

Středa 11. ledna 2017

Ve středu 11. ledna 2017 navštívili dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou
Havířov představitelé Nadačního fondu Kapka naděje. Slavnostně předali dary v podobě
2 kusů ultrazvukových inhalátorů, 2 kusů infuzních pump, vyhřívaného lůžka pro novorozence
a novorozeneckého resuscitátoru Neopuff. Jednalo se o zařízení v celkové hodnotě 324 tisíc
korun. Přítomni byli zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula
Pizingerová, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov Josef Grochol, paní Alena Zedníková
a pan Josef Bělica, náměstci primátorky města. „Poděkováni patří především zakladatelce
Nadačního fondu Kapka naděje Vendule Pizingerové, které se podařilo zajistit finanční
prostředky na nákup tak důležitých zdravotnických přístrojů pro dětské oddělení,“ vyjádřil
se Josef Grochol, ředitel NsP Havířov. [7]

Nadační fond Kapka naděje daroval ve středu 11. ledna 2017 nemocnici přístroje v celkové
hodnotě 324 tisíc korun. (Foto z archivu havířovské nemocnice).
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Čtvrtek 12. ledna 2017

Ekonomický náměstek primátorky města Josef Bělica přijal zástupce polského
města Jastrzębie Zdrój. Předmětem jednání byl společný Projekt Catering kultury. Jeho cílem
je vzájemná propagace místní amatérské umělecké tvorby v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko. Součástí bude také česko-polská publikace představující
životopisy a díla umělců, včetně tištěné sbírky poezie a prózy. Nyní se jedná o konkrétní podobě
projektu. Náměstek pro ekonomický rozvoj Josef Bělica vyjádřil současnou představu, kterou
je mobilní, putovní výstava umělecké tvorby. Tvořit by ji měly výstavní panely, knihovna,
interaktivní infopanel a odpočinkové zařízení. Výstupem by měly být také společné kulturní
akce partnerských měst. Plánují se společná veřejná vystoupení umělců zapojených do projektu.
Město Havířov vyzvalo své amatérské umělce, aby zaslali ukázky tvorby z oblasti malířství,
fotografování, poezie a hudby.
Projekt přeshraniční spolupráce s Polskem není ojedinělý. Náměstek primátorky navštívil
v rámci společné přípravy projektové žádosti o dotaci na revitalizaci městských parků polské
město Rybnik. V případě Havířova se jedná o prostor za okresním soudem u KD Leoše Janáčka.
[8]

Neděle 15. ledna 2017

Na letošním prvním vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku přivítala
zastupitelka města Havířova paní Monika Havlíčková do života sedm dětí. Obřad, který
zajišťuje komise pro občanské záležitosti při Radě města Havířova, připravila ceremoniářka
Radana Freislerová. Své nejmenší kamarády přišli pozdravit hezkým kulturním programem děti
2. a 7. třídy ZŠ Gorkého.
Do pamětní knihy byly zapsány děti: Karolina Magyarová, Eliška Fojtíková, Adam Kubelka,
Leontýna Marie Siváková, Leontýna Greplová, Vojtěch Leták, Mikuláš Josef Machanec.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Se zastupitelkou Monikou Havlíčkovou vítají do života naše nejmenší žákyňky Střední
zdravotnické školy v Karviné.

Pondělí 16. ledna 2017

V pondělí 16. ledna 2017 byla ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov
Historie psaná uhlím zahájena výstava „Uhlí na Ostravsku“. Prostřednictvím 14 výstavních
panelů se návštěvníci mohli seznámit s činností a hornickými tradicemi Klubu přátel
Hornického muzea v Ostravě, který je současně tvůrcem těchto panelů. Putovní výstava byla

48

v loňském roce k vidění v pražském Senátu, na radnici ve Slezské Ostravě nebo na Dole Michal.
Ve výstavní expozici Historie psaná uhlím byly panely vystaveny až do konce února.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnilo téměř pět desítek hostů, mezi nimi náměstkyně
primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková, vedoucí odboru kanceláře primátorky Dana
Tichá, bývalý náměstek primátora Eduard Heczko, členové poboček KPHM, zástupce Nadace
Landek Ostrava Jaroslav Kubánek, zástupce Kroužku krojovaných horníků Dolu František
a mnoho dalších. Po úvodním přivítání ředitelkou Městské knihovny Havířov Dagmar
Čuntovou se slova ujali předseda KPHM Ostrava Petr Rojíček a jednatel klubu Karel Budin.
Nově zvolený předseda havířovské pobočky klubu Jaroslav Čihař poté provedl hosty výstavní
expozicí, ukázal jim výstavní panely i nově instalované exponáty. Mezi novinky patří zejména
minigalerie obrazů a dřevěných sošek z dílny Josefa Stružky.
V následujících měsících se návštěvníci expozice dočkali další zajímavé akce: výstavy
autogramů herců z filmových mayovek, která se uskutečnila v rámci 50. výročí slavnostního
otevření kina Centrum.

Středa 18. ledna 2017

Primátorka města Havířova Jana Feberová přijala zástupce společnosti Mölnlycke
Health Care. V závodu postaveném v průmyslové zóně bývalého Dolu Dukla v Dolní Suché
probíhal zkušební technický provoz. Téměř 70 budoucích zaměstnanců se školilo ve stávajícím
závodě společnosti v Karviné. „Do konce roku 2017 by v továrně mělo pracovat 200 lidí.
V roce 2018 by měl jejich počet vzrůst na 300. Závod Mölnlycke chce zaměstnávat především
ženy, měly by tvořit 70 procent všech zaměstnanců továrny,“ uvedla primátorka města Jana
Feberová.
Hlavní zkušební provoz proběhne v závodě v březnu. Během dubna závod získá potřebné
certifikáty a 17. května 2017 plánuje slavnostní otevření. Ještě předtím chce Mölnlycke zahájit
další náborovou kampaň. Řešit se bude napojení na městskou hromadnou dopravu. [11]

Ve středu 18. ledna 2017 přijala primátorka města zástupce společnosti Mölnlycke Health
Care. (Foto z archivu Magistrátu města Havířov).
Nový, krásně zrekonstruovaný koncertní sál ZUŠ B. Martinů na Sadové ulici byl
ve středu 18. ledna 2017 svědkem třídního koncertu žáků paní učitelky Oldřišky Honsové.
Představili se malí i velcí zpěváci a zpěvačky. Zazněly lidovky, písničky z pohádek, muzikálů,
písničky populární.
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Zahráli
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malé
koncerty
před soutěžemi, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Posluchači se
dočkali také „velkého představení“ v podobě skladby Slim Jim Sexy Dancers. Nakonec si
ve dvou sborových skladbách zazpívali úplně všichni.

Koncert třídy Oldřišky Honsové ve středu 18. ledna 2017 v nově zrekonstruovaném
koncertním sále ZUŠ B. Martinů na ulici Sadové.

Čtvrtek 19. ledna 2017

V sále KD Radost byli oceněni dárci krve. Tradičního slavnostního aktu se
zúčastnili primátorka města Jana Feberová, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena
Zedníková, tajemník Magistrátu města Havířova Milan Menšík, ředitelka Českého červeného
kříže – Úřadu oblastního spolku Frýdek Místek Jana Stanovská, ekonomický náměstek
Nemocnice s poliklinikou v Havířově Stanislav Saksa. V úvodu promluvili primátorka města
Havířova a ekonomický náměstek havířovské nemocnice. Oba vyjádřili svůj obdiv dárcům krve
a vyzdvihli jejich úctu k životu a ničím neocenitelnou lidskou hodnotu darování krve.
Ekonomický náměstek havířovské nemocnice pan Stanislav Saksa uvedl, že v havířovské
nemocnici se spotřebuje ročně při různých zákrocích krev za 10 milionů korun (1 dávka plné
krve stojí cca 1 200 korun, krevní deriváty jsou dražší, nejdražší jsou krevní
destičky – cca 5 000 korun).
Ocenění dárci obdrželi dárkový poukaz na bezplatnou přepravu v systému městské hromadné
dopravy v Havířově a permanentky v hodnotě tisíc korun na aktivity, akce či služby
poskytované příspěvkovými organizacemi města. Představitelé města postupně poděkovali
dárcům oceněným zlatou medailí Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů; zlatým křížem
Českého červeného kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů; zlatým křížem Českého
červeného kříže II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů; zlatým křížem Českého červeného
kříže I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů; plaketou Českého červeného kříže
„Dar krve – dar života“ za 250 bezpříspěvkových odběrů.
ZLATÁ MEDAILE PROF. MUDr. JANA JANSKÉHO ZA 40 BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH
ODBĚRŮ KRVE
Andronikidis Aris, Bajda Jiří, Csicso Ernest, Čapla Jakub, Čech Ivan, Děrženga Jiří, Fabíková
Lenka, Filák Roman, Fojtík Dušan, Hlinka Rostislav, Horváth Marian, Janáček Pavel, Kanko
Jiří, Kantor Petr, Klimecký Tomáš, Kowalová Lenka, Koziorek Jan, Krátký Roman, Kroužek
Jiří, Křístek Vítězslav, Kulhánek Petr, Kyjovský Jiří, Lenčo Petr, Leňová Veronika, Lev
Miroslav, Namyslo Jiří, Orel Marek, Pabišová Danuše, Papšík Miloslav, Pleva Dagmar, Prokop
Radim, Révay Radomír, Rylich Václav, Sydor Petr, Šikula Josef, Šlosar Pavel, Tatarko
Jaroslav, Trochta Radek, Tržický Vlastimil, Ulický Dušan, Válek Karel, Walach Stanislav
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ZLATÝ KŘÍŽ 3. TŘÍDY ZA 80 BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH ODBĚRŮ KRVE
Böhm Jiří, Botko Jiří, Bystroňová Drahomíra, Děržák Jiří, Doležaj Radim, Drabinová Beatrice,
Feher Roman, Fiedor Jaroslav, Firla Jaroslav, Hýbl Jaroslav, Jančo Milan, Klempár Dušan,
Klimo Radek, Koutník Jindřich, Kubala Marián, Kulhánek Jaromír, Miksa Kamil, Ožana Petr,
Pattermann Radim, Pavelka Petr, Pitucha Petr, Potoček Jiří, Průžek Jaroslav, Přichystal Lumír,
Putek Jiřík, Rapant Pavel, Řehák Milan, Strakoš Vít, Šimáček Michal, Šulc Marek, Tišl Pavel,
Tyrlíková Jana, Vicenec Daniel, Zahálka Jiří, Ziemniok Marek, Žemlička Daniel, Žilka Petr
ZLATÝ KŘÍŽ 2. TŘÍDY ZA 120 BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH ODBĚRŮ KRVE
Baranovič Martin, Benko Marcel, Bikár Štefan, Bilan Vlastislav, Durčák Roman, Fibrych
Bohumil, Forgač Lubomír, Forro Roman, Godulová Džamila, Hlavička Petr, Kačmařík Jakub,
Kaminski Libor, Kaňa Petr, Kania Robert, Kocmanová Zuzana, Kuš Martin, Lipový Pavel,
Lukesz Petr, Matis Gabriel, Mertan Igor, Miliček Rostislav, Mrázek Pavel, Pěnička Tomáš,
Pisk Bohumil, Orlický Petr, Ševčík Luboš, Škrovánek David, Šperňák Josef, Žwak Tomáš
ZLATÝ KŘÍŽ 1. TŘÍDY ZA 160 BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH ODBĚRŮ KRVE
Boček Milan, Borůvka Rostislav, Dupal Oldřich, Geryk Karel, Hanes Branislav, Hliva David,
Kijonka Radim, Koyš Jaromír, Machala David, Nižník Patrik, Plíšek Pavel, Popek Jaromír,
Salajka Tomáš, Szuscik Kamil, Šeffer Tomáš, Valášek Osvald, Ziemniok Jaroslav
DRŽITELÉ
PLAKETY
ČČK
DAR
KRVE
–
DAR
ŽIVOTA
ZA 250 BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH ODBĚRŮ KRVE
Běhounek Josef, Havlů Josef, Kaduch Marián, Kuš Roman, Kyška František, Mokráš Miloslav,
Novotný Libor, Pabiš Petr, Paťava Rudolf, Radoň Jiří, Schoř Pavel, Szypka Henryk, Tomis Vít,
Valášek Osvald, Zielinski Petr
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 byli v KD Radost oceněni dárci krve. Představitelé města poděkovali
dárcům, nositelům plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života
za 250 bezpříspěvkových odběrů 2017.

Pondělí 23. ledna 2017

Do Havířova zavítal předseda KDU-ČSL, místopředseda vlády České republiky
pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Přijalo ho vedení havířovské radnice.
Jednání se zúčastnili někteří zastupitelé z řad vládnoucí koalice. Vicepremiér přijal pozvání
k debatě o místní samosprávě, zdejších problémech a možnostech jejich řešení. „Naše město
a celý náš kraj nesmí být vnímán jako okrajová oblast republiky, černá Ostrava a okolí. Pan
místopředseda nám tak dal jasně najevo, že zdejší oblast i s jejími problémy státní správa
nestaví do pozadí,“ uvedla primátorka města Jana Feberová.

51

Jednalo se o možnostech využití prostředků určených na podporu vědy, výzkumu a inovací.
Hovořilo se o případné finanční podpoře Havířovsko-karvinského kovoklastru (sdružuje malé
a střední společnosti zabývající se kovovýrobou, vysoké či střední školy a další subjekty).
V debatě s vicepremiérem se řešila i sociální témata, chystaná novela zákona o sociálním
bydlení a konkrétní problémy našeho města, především sociálně vyloučené lokality, zvyšující
se průměrný věk obyvatel, útlum těžby uhlí a vysoká míra nezaměstnanosti. [12]

Jednání s vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem v pondělí 23. ledna 2017. (Foto z archivu
Magistrátu města Havířova).

Středa 25. ledna 2017

Přednáška etnografky Lucie Kaminské nazvaná "Tři králové, Hromnice
a masopust“ v pobočce Muzea Těšínska Musaionu byla určena dětem základních škol.
V zajímavé prezentaci s poutavým výkladem se dověděly o starodávných zvycích času
povánočního. Nechyběly navíc ukázky tradičních masopustních masek. Přednášku v rámci
zvykoslovného roku navštívilo 52 dětí a 4 dospělí.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Lucie Kaminská v Musaionu, středa 25. ledna 2017
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V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov pokračovala v roce 2017
tradice poslední hudební středy v měsíci. Hudební večer byl i ve středu 25. ledna 2017
doprovázen vernisáží. Byla otevřena výstava prací studentů Magdaleny Hochfeld z Horního
gymnázia. Dostala název „Barvy v nás“ a skutečně vtáhla diváka svojí barevností, pocitem
svobody. Ensemble Moravia přednesl úvodní koncert projektu Beethoven 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Úvodní koncert projektu Beethoven 2017 na hudebním večeru v oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov ve středu 25. ledna 2017.

Čtvrtek 26. ledna 2017

V Domově seniorů, středisku Helios, uspořádali Mezigenerační olympiádu.
Jednalo se o akci podporující pozitivní stárnutí, podporu aktivit zaměřených na spolupráci
napříč generacemi – využití životních zkušeností seniorů.
Do domova seniorů zavítali kluci z hokejového klubu AZ Havířov, díky chřipce jich přišlo jen
jedenáct, ale i tak to bylo o jednoho více než seniorů. Své role se tudíž ujala Alena Zedníková,
náměstkyně pro sociální rozvoj, stala se rovnocenným partnerem seniorů.
Na dodržování pravidel dohlížel silný olympijský výbor ve složení primátorka města Jana
Feberová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova Bernarda Urbancová,
ředitel domova Milan Dlábek a manažer hokejového klubu AZ Havířov Patrik Rimmel.
Na prvním místě letošní Mezigenerační olympiády se umístil tým Boženy Chovancové
a Adama Ščerby. Druhé místo patřilo paní Ludmile Vandíkové a Danieli Belešovi, třetí místo
obsadili Milada Vondrusová a Lukáš Rylko. Výborné pohoštění kuchařek korunovalo úspěch
celé akce.

Vítězný tým s porotci na Mezigenerační olympiádě v Domově seniorů, střediska Helios,
ve čtvrtek 26. ledna 2017. (Foto z archivu Domova seniorů, střediska Helios).
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Sobota 28. ledna 2017

S Hlinkou na prsou vyrazili na havířovský led hráči AZ Havířova a Kadaně.
Havířovští hráli důležitý zápas, který mohl rozhodnout o jejich účastí v play off. Bohužel,
hokejový bůh v podobě bývalého kapitána československé reprezentace a skvělého trenéra
zlatých hokejistů z Nagana v roce 1998, stál pro tentokrát na straně hostů. Před zraky
1 741 platících diváků prohrál tým AZ Havířov 2:5. Nedařilo se a nedařilo.

Neděle 29. ledna 2017

V obřadní síni havířovského zámku přivítala zastupitelka Eva Šillerová
do života šest dětí. Hezký kulturní program si připravily děti ze ZŠ M. Kudeříkové. Slavnostní
obřad se odehrál v režii ceremoniářek Kristíny Jančarové a Věry Bártové. Do pamětní knihy
byly zapsány děti:
Lucie Kohútová; Max Kubeš; Ella Solčanská; Filip Karkoška; Jan Mangel a Markéta
Smolíková.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní projev pronesla v neděli 29. ledna 2017 na vítání občánků zastupitelka města Eva
Šillerová.

Pondělí 30. ledna 2017

V půjčovně se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov na ulici
Svornosti byla zahájena Virtuální univerzita třetího věku. Jednu z forem celoživotního
vzdělávání organizovala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
V prvním letním semestru měli havířovští senioři na výběr ze dvou virtuálních kurzů:
„Cestování, co jste možná nevěděli“ a „Genealogie, hledáme své předky“. Studium probíhalo
formou video přednášek.

Havířovští senioři se přišli vzdělávat na Virtuální univerzitu 3. věku v pondělí 30. ledna 2017.
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Strohá řeč čísel

Na Úřadě práce Havířov evidovali 5 563 uchazečů o zaměstnání (2 645 žen), nárok
na podporu v nezaměstnanosti mělo 1 115 z nich. Nezaměstnaných absolventů a mladistvých
bylo 147, osob ze ZP 589. Podíl nezaměstnaných na havířovském obyvatelstvu činil 10,82 %.
Během prvního měsíce roku našlo nový domov 9 psů a 3 kočky. K původním
majitelům se ze psího útulku Max vrátilo 15 pejsků. V útulku bylo k poslednímu lednu 64 psů,
8 koček a 2 drobná zvířata. V rámci venčení navštěvují útulek dobrovolníci, kteří chodí venčit
pejsky mimo brány útulku.
V havířovské nemocnici s poliklinikou hospitalizovali v lednu 1 118 pacientů
z Havířova.
V porodnici Nemocnice s poliklinikou v Havířově se v lednu narodilo 54 dětí
(chlapců 31 a dívek 23). Bydliště Havířov bude mít zapsáno v rodném listě 37 z nich
(21 chlapců a 16 dívek).

Napsali o nás

Silvestrovský výplaz na „Monte Čupelo“ má za sebou už 8. ročník. Na metylovický
Čupek do výšky 524 m nad mořem vyrazily v sobotu tisíce lidí. Někteří přijeli tradičně
na koních. Někteří šli poprvé, někteří jsou pravidelnými návštěvníky. Patří k nim 74 letý Adolf
Slonina z Havířova, kterého nadchlo počasí i dobrá nálada. [13]
Nové podmínky budou letos platit při přihlašování dětí do mateřských škol.
Radnice mohla vyhlásit jen jeden školský obvod, nakonec však byla zastupitelům předložena
varianta s devíti obvody. Pokud budou chtít rodiče umístit dítě v jiném obvodě, než ve kterém
je jeho trvalé bydliště, musí spoléhat na štěstí, že bude ve školce místo. Výjimka platí pouze
pro děti s vadami řeči a polské děti. Pro ně platí jeden speciální obvod zahrnující logopedické
třídy mateřských škol Čelakovského a E. Holuba, bez ohledu na trvalé bydliště mohou své děti
přihlašovat rodiny polské národnostní menšiny v MŠ Selská. Další školky jsou zařazeny
do obvodů Havířov-Město, Havířov-Podlesí, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně,
Havířov-Bludovice, Havířov-Životice, Havířov-Prostřední Suchá. Nový systém bude prověřen
při zápisech do mateřských škol na počátku května. [14]
Libor Běčák se v článku zabývá bortícím se břehem řeky Lučiny v místech, kde se
buduje nová cyklostezka. V ohrožení je úsek poblíž studánky ve svahu pod Střediskem
volného času Asterix Na Nábřeží. Jedná se o lokalitu na dolním konci chráněné přírodní
památky Meandry řeky Lučiny. Vyznačuje se neustále se měnícím korytem. Lidé to sledují
s obavami a nevěří, že se břeh zbortil jen vlivem běžné erozní činnosti řeky, jak tvrdí odborníci.
Velký kus viny přikládají právě probíhající stavbě, na které se používá těžká technika. Stavaři
navíc na břeh nasypali hromady zeminy, došlo tak k zatížení břehu. Přitom už dlouho se ví, že
řeka je tam aktivní a břehy se bortí. Stavbu i řeku nepřetržitě sledují úředníci magistrátu města,
vše prověřili i kontroloři České inspekce životního prostředí. Ti sdělili, že borcení břehů
a neustále se měnící koryto řeky je přirozený proces. Statici nepředpokládají, že by sesuv mohl
mít vliv na probíhající stavbu cyklostezky, do vzdálenější budoucnosti to však nelze zcela
vyloučit. Lučina meandruje neustále, proto je chráněna. K místu bude pro jistotu vyslán ještě
geotechnik, aby mohlo být podle potřeby přistoupeno k budování drenáže, která by odváděla
vodu prostupujícím svahem. [15]
V současné době je velký zájem o zařízení, ve kterých se starají o seniory
s demencí, zejména Alzheimerovou chorobou. Lůžek pro lidi trpící touto nemocí by mělo
do budoucna přibýt v celém regionu. Podle mluvčí Krajského úřadu v Ostravě Petry Špornové
je v současné době v krajské síti celkem 62 domovů pro seniory s celkovou kapacitou
4 438 lůžek a 35 domovů se zvláštním režimem (1 567 lůžek), které poskytují služby lidem
se specifickými potřebami. Podle dostupných informací o přijetí do domovů žádá několik
55

stovek zájemců, čekací doba je v řádu několika měsíců. Naplněnou kapacitu má také GrandPark
v Havířově, kde funguje tradiční domov pro seniory vedle domova se zvláštním režimem
(108 lůžek), z větší části určený pro lidi s Alzheimerovou chorobou či nějakým typem demence.
[16]
V neděli 8. ledna 2017 se zvýšilo na Ostravsku a na Karvinsku množství polétavého
prachu v ovzduší. Mrazivé počasí (na hrázi Žermanické přehrady bylo v noci na neděli
-25 °C) způsobilo teplotní inverzi a přineslo šedý nevábně vonící smog. Na Ostravsku,
Karvinsku, Frýdecko-Místecku a na Třinecku byl vyhlášen varovný signál Smogová situace.
Výrazné zlepšení meteorologové v následujících dnech neočekávali. Více než 250 mikrogramů
naměřily stanice v Havířov, Karviné a Ostravě v neděli před 9. hodinou. Stav se o hodinu
později ještě výrazně zhoršil. Prašnost se mírně snížila až později odpoledne. [17]
Havířov bude muset v letošním roce přistoupit k plošné deratizaci přemnožených
potkanů. Všem vlastníkům nemovitostí to nařizuje obecně závazná vyhláška. První termín je
stanoven na duben, druhá plošná deratizace musí být provedena během října. Vyhláška stanoví,
že likvidaci hlodavců musí provést specializovaná firma. Vyhláška je vydávána ve značném
předstihu, všichni se tedy mohli patřičně připravit. [21]
V Havířově začne platit nová vyhláška o nočním klidu a veřejném pořádku
při pořádání veřejnosti přístupných akcí. Nařízení je určeno pro akce, které se konají venku
a mají konkrétní organizátory. Řeší výjimky zkrácení doby nočního klidu. Doba nočního klidu
není stanovena v noci z 31. prosince na 1. ledna. Město pořádá půlnoční ohňostroj
a hlučně se po celém městě tu noc mohou chovat všichni. V dalších termínech je noční klid
zkrácen. V červnu je to ve dnech, kdy se konají Festiválek v Letním a Havířov v květech, noční
klid začíná o půlnoci. V září, ve dnech konání Havířovských slavností, je posunut noční klid
na 2. hodinu ranní. Výjimku má také Půlnoční bohoslužba pod širým nebem, která začíná
od 22. hodiny. Noční klid začíná o půlnoci. Pořadatelé akcí musí podle vyhlášky splnit několik
podmínek. Patří mezi ně zajištění pořadatelské služby, jejíž členové musí být označení páskou
s nápisem POŘADATEL. Pět dní před konáním akce musí pořadatel písemně (také emailem)
informovat o datu konání akce Městskou policii Havířov. [22]
Do mezinárodní soutěže hudebníků nazvané Líheň se 14 dní po spuštění registrace
přihlásilo 600 hudebních skupin z Česka, Polska a Slovenska (do loňského 15. ročníku
465 hudebních formací). Pořadatelem je opět havířovská Viking agency. Patronem letošního
16. ročníku je zpěvák Kamil Střihavka. Spolu se členy své kapely Leaders bude nejen členem
poroty, ale také hvězdou finálového koncertu. [24]
Vedení havířovské radnice a Městské policie Havířov bylo seznámeno s výsledky
projektu, včetně anonymních dotazníků, ve kterých havířovské děti přiznávaly své
zkušenosti s tabákem, alkoholem i drogami. Vyplynulo z něj, že havířovské děti zkoušejí
alkohol zhruba v 6 letech, tabák zhruba mezi 7. a 8. rokem, marihuanu pak mezi 11. a 12. rokem
života. Je tedy určitě třeba většího množství účinných preventivních programů. Vlakovou
soupravu s několika vagony upravenými jako expozice s protidrogovou tématikou navštívilo
v říjnu v Havířově více než 1 000 školáků z 8. a 9. tříd základních škol. Seznámili se
s odstrašujícími důsledky užívání drog, jak končí nevinné zkoušení kouření cigaret a pití
alkoholu v partě kouřením marihuany a užíváním dalších drog. Vlak letos na přelomu dubna
a května opět navštíví Havířov. Městští policisté potvrdili, že drogy mezi dětmi na základních
školách jsou. Při jarní návštěvě vlaku by ho měly navštívit i děti 6. a 7. tříd, město určitě osloví
všechny základní školy. [25]
Kvalita stravování dětí ve školních jídelnách se řešila ve čtvrtek 19. ledna 2017
v ZŠ Karoliny Světlé. Sešli se tu se zástupci ZŠ Moravská (kuchyň vaří pro několik
havířovských základních škol). Dětem a rodičům vadí, že si v některých dnech nemohou vybrat
jiný druh masa, kuchyň nabízí dvě jídla z ryb, které jsou pouze odlišně upravené. Stejné je to
u luštěnin. Kuchaři potvrzují, že cílem je přimět děti jíst ryby a luštěniny. Při možnosti jiného
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výběru by se jejich snaha o zdravou výživu minula účinkem. Důvodem schůzky bylo vysvětlit
rodičům, že skladba jídla musí naplnit tzv. spotřební koš. Na setkání přišlo zhruba
40 rodičů. Požadovali, aby byly názvy jídel uváděny srozumitelně, protože děti neví, co je
například holandský řízek. Pokud se objeví maso, mělo by být napsáno, o jaké maso se jedná.
Nestačí pouze zkratka H nebo V. To samé požadovali rodiče u ryb. Vyjádřili se také, že si
nepřejí, aby se podávaly vnitřnosti, sójový párek, pizza či nastavovaná kaše. Ředitelka
ze ZŠ Moravská a vedoucí kuchyně vzaly připomínky na vědomí a budou s nimi pracovat
při tvorbě jídelníčku pro děti. [26]
Budoucí automechanici ze Střední školy a Základní školy na Školní ulici
v Havířově-Šumbarku mají k dispozici novou učební pomůcku v podobě nového vozu
Hyundai i30 coupe. Je určen pro praktickou výuku v oboru automontážních prací. Není
homologován a nesmí do provozu na silnici. Žáci se na něm učí vše, co v rámci svého oboru
potřebují. [27]
Do instalování úsekového radaru na Národní třídě v centru města schází jen pár
týdnů. Ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras potvrdil, že by se tak mělo stát
do konce února. K montáži zařízení a označení vozovky je zapotřebí příznivého počasí. Radar
bude měřit rychlost vozidel v obou jízdních pruzích ve směru z centra na Český Těšín
od křižovatky s Lípovou ulicí po křižovatku s ulicí Kpt. Nálepky. Důvodem je snaha zvýšit
bezpečnost v úseku, kde je na frekventované silnici několik přechodů pro chodce a často tam
dochází k nehodám. [28]
Od ledna musí havířovské školy dodržovat tzv. „pamlskovou“ vyhlášku, v bufetech
ve školách se nesmí prodávat nic nezdravého. Některé školy raději bufety zrušily, jiné zkouší
naplnit literu zákona a čekají, jak se bufety se zdravým jídlem osvědčí. Bufet zrušili například
na ZŠ Moravská. Dětem tu teď chystají svačiny rodiče, nebo si je kupují cestou do školy. Místo
bufetu má škola automat na mléčné výrobky a nabízí i jinou variantu. Nabízí žákům svačinky
v podobě housek, pudinků, rohlíků, chleba. [29]

Počasí v lednu 2017

Leden přinesl zimní počasí, sníh, mráz a všechno, co s tím souvisí. Vedle
nepříjemné ledovky, která potrápila řidiče i chodce, také inverzi, neúměrné zvýšení
nebezpečného polétavého prachu v ovzduší. Pohled na zasněžené město však často působil
romanticky.
(Další fotografie k počasí k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Mrazivé ráno v pondělí 2. ledna 2017 na cestě od Městské sportovní haly podél parku
Nemocnice s poliklinikou směrem k Mánesově ulici.
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8.2 KRONIKA ÚNOR 2017
A dej mi sílu snášet pokorně,
co změnit nemám sil
odvahu, abych to nač stačím,
na tomhle světě pozměnil
a také prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá
a co se změnit dá [2]

Úvod

Ač měsíc krátký, je únor měsíc bohatý. Na události zejména. Hned na svém začátku zasypal
Havířov sníh, po vzoru úsloví „Únor bílý, pole sílí“. V sobotu 11. února 2017 v 01:32 h ozdobil
oblohu sněžný úplněk. Hvězdy se sešly také u příležitosti předávání cen Americké filmové
akademie. Do Prahy zamířil tenista světového jména Roger Federer. Mladý fotograf
z Havířova-Životic Filip Rakoczy zvážil po vzoru slov Jana Skácela své možnosti, našel tu
správnou odvahu a zajel skvělého Švýcara s raketou přivítat. Vzácnou návštěvu hezky zblízka
vyfotil ve společnosti českého tenisty Tomáše Berdycha. Člověk si zkrátka musí zdravě věřit.

V únoru nás opustila zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková. Ve věku 82 let zemřel Václav
Hanf, který patřil k dětem z Lidic vyhlazených v roce 1942 nacisty. V Havířově jsme žili
kulturou i sportem, prací i jejím hledáním, zkrátka každodenním běžným životem. A dny se
nám začaly zpolehoučka prodlužovat…

Únor v časovém sledu
Středa 1. února 2017

Zvláštní kombinace čistých barev Michaely Hejkrlík Poljak a fotografie spojené
s kresbou a malbou autorky Lucie Klezly nabídla výstava nazvaná „Za zdí“. Vernisáž společné
výstavy obou havířovských umělkyň se uskutečnila ve středu 1. února 2017 v galerii
KD Radost.

58

Barevné kaskády a jedinečné momenty „famme fatale“ na fotografiích doplnily živé obrazy
v podání členek literárně dramatického oboru ZUŠ B. Martinů pod vedením Michele Tkáčové.
Zajímavá výstava trvala do 28. února 2017.

Návštěvníci vernisáže výstavy v galerii Radost ve středu 1. února 2017.

Sobota 4. února 2017

Jedinečný kulturní zážitek připravili návštěvníkům hlavní aktéři letošního
Novoročního koncertu. V sobotu 4. února 2017 vystoupila ve velkém sále KD Leoše Janáčka
Filharmonie B. Martinů Zlín pod vedením Davida Švece a sopranistka Eva Urbanová.
Nádherný program byl rozdělen do dvou částí. V té první zazněly skladby velikánů české operní
hudby Smetany, Dvořáka a Janáčka. Druhá část patřila Verdimu a francouzským autorům. Paní
Urbanová znovu přesvědčila o tom, že je jednou z nejlepších sopranistek Evropy. Skvělé je
rovněž její herecké pojetí rolí. Navíc v přídavku rozehrála strunu češství a zazpívala své
milované árie ze Smetanových oper. Její pěvecký výkon podtrhl i výborný výkon zlínské
filharmonie. Koncert si vyposlechly také členka Parlamentu ČR Milada Halíková a primátorka
města Havířova Jana Feberová.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Paní Eva Urbanová na Novoročním koncertě v sobotu 4. února 2017.

Úterý 7. února 2017

Městská policie oslavila 25 let od svého založení. Vedení havířovské radnice
a Městské policie Havířov při té příležitosti ocenilo v restauraci Radnice nejlepší strážníky
a nejúspěšnější zásahy v roce 2016.
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V úvodu slavnostního setkání poděkovala strážníkům primátorka města Jana Feberová. „Díky
našim strážníkům se v Havířově již 25 let můžeme cítit bezpečněji, za to jim náleží nemalé díky.“
Činnost havířovské Městské policie shrnul její ředitel Bohuslav Muras. „Celkem strážníci
odhalili 21 728 přestupků, z tohoto většinu vyřešili na místě a pouze 1 940 přestupků
oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Oproti roku 2015 strážníci vloni odhalili
a řešili o 687 přestupků méně. To svědčí o stabilizaci v dodržování stanovených právních norem
občany ve vztahu k veřejnému pořádku i dopravě.“ Od ledna 2016 bylo zprovozněno úsekové
měření na ulici Dělnické v úseku od křižovatky s ulicí Mánesovou po okružní křižovatku s ulicí
Moskevskou v Havířově-Městě. V rámci tohoto měření bylo nad rámec výše uvedených
přestupků oznámeno správnímu orgánu Magistrátu města Havířova celkem 11 483 přestupků
k dalšímu projednání.
Primátorka města a ředitel havířovské Městské policie ocenili strážníky:
za věrnou desetiletou službu Tomáše Pastrného a Václava Kotryse;
za 15 let věrné služby Janu Boháčovou, Dalibora Haramiu, Vladimíra Nováčka;
za 20 let věrné služby Václava Antošíka, Moniku Bauerovou, Reného Holuba, Editu
Koňaříkovou, Roberta Krejčího, Miloše Majtnera, Ivetu Prokopovou, Jaromíra Šlachtu,
Vojtěcha Trpálka a Romana Fortelného;
za věrnou službu po dobu 25 let Svatoslava Čachotského, Dušana Glezgu, Michaela
Karkošku, Zdeňka Padyšáka, Milenu Pancovou, Martina Pastrňáka, Jana Petrušku, Antonína
Prokopa, Martina Václavu a Reného Wojcika;
pamětním listem za 25 let práce Václava Jadrného.
Stužkou Za zásluhy o bezpečnost ocenili:
Petra Knapíka, Filipa Šimona a Dušana Glezgu za zadržení dvou pachatelů, kteří se vloupali
do objektu letního koupaliště;
Martina Porembskeho a Libora Pěgřimka za zadržení zloděje osobního automobilu
na parkovišti v Balzacově ulici;
Ondřeje Anlaufa a Adama Hladkého za zadržení podezřelé osoby s větším množstvím tabáku,
která se následně snažila strážníky uplatit;
dispečerku Žanetu Daníškovou za rychlé dopadení anonyma, který hrozil bombou v novém
obchodním centru Rotunda;
Ivetu Prokopovou za nalezení ztraceného dítěte pomocí městského kamerového dohlížecího
systému;
Marcela Vizváriho za zadržení hledané osoby podezřelé z trestného činu porušování domovní
svobody;
Václava Antošíka, Jiřího Podaného, Miroslava Prochu a Daniela Wojcika, kteří zachránili
topící se ženu v odkalovací nádrži v Prostřední Suché;
Davida Rajnocha, který si při pochůzce parkem Na Nábřeží všiml muže na stromě s ovázaným
lanem kolem krku. Strážníkovi se podařilo muže přesvědčit, aby slezl ze stromu dolů.
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Strážníkem roku 2016 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů byl
slavnostně vyhlášen Ivo Mrázek. [3]

Ocenění strážníci Městské policie Havířov, úterý 7. února 2017 v restauraci Radnice. (Foto
Josef Talaš).
Netradiční způsob otevření své výstavy velkoformátových fotografií nazvané
„Island“ zvolil v Galerii Maryčka havířovský fotograf Kamil Übelauer. Další nádherné
fotografie ze země ledu, vulkanicky aktivního ostrova v Atlantiku předvedl v prezentaci.
Doplnil ji celou řadou zajímavostí o Islandu, který navštívil spolu se dvěma dalšími českými
fotografy v únoru loňského roku. Výprava kolem jižního pobřeží v oblasti ledovce Vatnajökull
trvala dva týdny. Havířovský fotograf a milovník cestování Kamil Übelauer (člen Fotoklubu
Havířov od dubna 2010 vystavuje od roku 2011, od roku 2013 je také členem Svazu českých
fotografů) nabídl divákům v loutkovém sále KD Petra Bezruče drsnou krásu, kterou svým
fotoaparátem zachytil a která se už nevešla do malé Galerie Maryčka. Tam bylo po přednášce
nacpáno. Krása severské země přitahovala. Někteří přišli sbírat informace a inspiraci pro vlastní
cestu. Výstava ledových scenérií trvala do 27. února 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Havířovský fotograf prezentuje fotografie
za drsnou krásou Islandu v únoru roku 2016.

pořízené

na

dvoutýdenní

cestě

Středa 8. února 2017

Další zajímavou besedu připravila pobočka Městské knihovny Havířov
na Seifertově ulici. V rámci projektu „Buď eko s knihovnou“ z grantového programu Radegast
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lidem se ve středu 8. února 2017 sešli v knihovně všichni, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví.
O praktické zkušenosti se přišel podělit terapeut, masér a bylinkář Kamil Wierzgoń. Besedoval
nejprve se členy Klubu učitelů – seniorů a poté se čtenářskou veřejností. Posluchači se
dozvěděli užitečné rady ke zlepšení zdraví, posílení dobré mysli a nálady. Jednalo se například
o ranní dýchání, časté větrání, pohyb na vzduchu a zbavení se svých strachů. Poznatky o zdravé
výživě byly také vyčerpávající a nové.

Přednášky o zdraví a zdravém životním stylu v pobočce Městské knihovny Havířov
na Seifertově ulici mají velký ohlas. Středa 8. února 2017, foto z archivu Městské knihovny
Havířov.
Tragédie se odehrála na nástupišti vlakového nádraží ČD v Havířově. Došlo tu
ke středu mezi osobou a pantografem City Elefant, který přijížděl z Českého Těšína.
Strojvedoucí soupravy uviděl v kolejišti ženu, která na jeho zvukové znamení nereagovala.
Přes veškerou snahu soupravu nedokázal včas zastavit a ženu srazil. Čtyřiapadesátiletá žena
utrpěla zranění neslučitelná se životem. Vyšetřování si převzala služba kriminální policie.
AZ Havířov přivítal ve středu 8. února 2016 na havířovském ledě v K&K aréně
hokejisty Prostějova. V 50. kole WSM ligy hráli zápas před 1 362 platícími diváky. Dovedli
ho do vítězného konce a připsali si výhru 3:1
(Další fotografie dostupné v Příloze č. 2 Fotografie)

Fanoušci z Prostějova přijeli za svými hráči a bylo je řádně slyšet, středa 8. února 2017.
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Pátek 10. února 2017

Na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov se konala v pátek
10. února 2017 malá darovací slavnost. Ředitel Gymnázia Komenského Petr Šimek předal
za účasti pastora evangelické farnosti v Havířově-Bludovicích Vladislava Volného nemocnici
finanční dar ve výši 14 200 korun.
Jednalo se o čistý výtěžek z prosincového charitativního koncertu v bludovickém evangelickém
kostele. „Vím, že nemocnice dostává mnohem významnější dary. Náš není nijak vysoký.
Je za ním ale schovaná dobrá vůle stovek návštěvníků vánočního koncertu a myslím si, že to je
právě nejcennější,“ řekl krátce Petr Šimek. Za obdarované poděkovala náměstkyně ředitele
nemocnice pro ošetřovatelskou péči Romana Tydlačková. Primářka dětského oddělení Dagmar
Barnetová už měla jasnou představu o využití darovaných peněz. Zakoupí se za ně televizory
do dalších dvou pokojů dětského oddělení. Krátký kulturní program obstaraly studentky
gymnázia Zuzana Kabelková a Nikola Muchová.
Od roku 2004 darovalo Gymnázium Komenského částku okolo 100 tisíc korun. [4]
O tom, že příprava dobré kávy je kouzelný a voňavý rituál, přesvědčili všechny
přítomné v pátek 10. února 2017 v kurzu alternativní přípravy kávy Nikol Repaská (majitelka
ostravské kavárny Kofi Lab) a její host Bryan Midkiff (praží v Havířově kávu Coffee Seattle´s
Original). Večer se v Merkur Coworking centru pro milovníky kávy rozvoněl. Nikol a Bryan
zaujali znalostmi, zaujetím a láskou ke kávě, zejména k tomu, aby každý dostal to, co mu chutná
a co je zaručeně kvalitní. Stůl byl plný dobrot, šálky se plnily lahodným mokem (degustovaly
se kávy různých chutí a po různých způsobech přípravy). Příjemně se povídalo, nakoukli jsme
do tajů pěstování, zpracování, pražení, mletí a další přípravy kávy.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Nikol a Bryan chystají hostům další výbornou kávu v Merkur Coworking centru v pátek
10. února 2017.

Neděle 12. února 2017

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala zastupitelka Milada Halíková nové
občánky města. Ceremoniářky Kristina Jančarová a Pavlína Jedličková připravily tři obřady.
Malým kamarádům přišly zazpívat děti z mateřské a základní školy Na Nábřeží. Do pamětní
knihy byly zapsány tyto děti:
Oliver Kožušník, Karolína Scheierová, Damián Turoň, Johanka Grygerková, Samuel Štirba;
Leontýna Špičková, Isabel Balíková, Daniel Tomka, Ema Dobřická;
Michal Nowak, Lilien Jopková.
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Úterý 14. února 2017

V rámci návštěvy měst v Moravskoslezském kraji zavítal do Havířova předseda
Senátu ČR Milan Štěch. V úterý 14. února 2017 jednal s vedením města v restauraci Zámek
Havířov. Zajímaly ho především možnosti rozvoje našeho města, nezaměstnanost, sociálně
vyloučené lokality a problém odlivu obyvatel.
O vývoji města Havířova v posledních letech referovala primátorka města Jana Feberová
v úvodu setkání. Popsala největší problémy, se kterými se potýkáme. Tím nejpalčivějším z nich
je odliv obyvatel produktivního věku, kteří odcházejí za prací. „Chceme do města nalákat
investory. V nejbližší době zahájí v průmyslové zóně provoz závod Mölnlycke a doufám, že mu
zde co nejdříve přibudou sousedé,“ řekla primátorka Havířova. Náměstek pro ekonomiku
a správu majetku Josef Bělica seznámil předsedu senátu s téměř jedenáctiprocentní mírou
nezaměstnanosti. Problém vidí zejména v tom, že část nezaměstnaných upřednostňuje život
na sociálních dávkách a v práci načerno.
Vedoucí představitelé Havířova hovořili se senátorem také o dopadu legislativy na rozhodování
obcí. Dle předsedy Senátu Štěcha se chce Senát zastávat i těch obcí, které jsou vzdálené
od Prahy a od zájmu pozornosti celostátní politiky. Uvedl, že většina zákonů, které Senát vrací
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se týká nebo dopadá na obce a kraje, potažmo
na život jejich obyvatel.
Diskutovalo se též o navyšování platů řidičů veřejných linkových autobusů. „Naprosto
souhlasím s tím, že mzdy řidičů musí odpovídat namáhavosti jejich práce, pracovnímu prostředí
a hlavně velké odpovědnosti, kterou mají za cestující. Problémem však je, když nařízení vlády
značným způsobem zatěžuje městský rozpočet a chybí řešení jeho financování,“ uvedla
primátorka Jana Feberová. [5]

Předseda Senátu České republiky Milan Štěch na jednání s vedením města v restauraci
Zámek v úterý 14. února 2017. (Foto z archivu Magistrátu města Havířova).

Středa 15. února 2017

Město zahájilo další fázi investiční akce na rozšíření havířovského hřbitova, která
probíhá již od října loňského roku. První část úpravy stála město více než 6 milionů korun.
Ve druhé fázi se počítá s rozšířením kapacity pohřebiště (nových ploch pro pohřbívání do země,
urnových hrobů a kolumbárií) a se stavbou zcela nové dvoupatrové smuteční síně. Její součástí
bude prostor pro 100 návštěvníků, kanceláře pro pohřební službu, chladicí boxy, přípravna
zesnulých, sociální zázemí a čekárna pro pozůstalé. Během této etapy plánuje město vybudovat
také veřejné osvětlení nového hřbitova, nové chodníky a zpevněné plochy, pietní místo
s fontánou, kašny a další část nového oplocení. Samozřejmou součástí má být hodně zeleně.
Práce na druhé etapě by měly trvat celý rok, náklady dosáhnou téměř 50 milionů korun. Provoz
stávající smuteční síně nebyl přerušen. Návštěvníci hřbitova mohli i nadále navštěvovat hroby
svých blízkých.
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Oprava cesty okolo hřbitova společně s vybudováním chodníku a parkoviště je předmětem
závěrečné etapy stavby. Pod současným parkovištěm vede plynové potrubí, je proto nezbytné
napřed provést finančně náročnou přeložku plynovodu. [6]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Model budoucí smuteční síně na hřbitově v Havířově-Šumbarku. (Foto z archivu Magistrátu
města Havířova).

Pátek 17. února 2017

Ve Společenském domě Reneta se tančilo na Reprezentačním plese Statutárního
města Havířova. Byl příležitostí k setkávání, k hezkému kulturnímu zážitku a zcela určitě
k příjemné zábavě. Zahráli hudebníci Joker Bandu, hudební hvězdou večera byla slovenská
pop-rocková skupina No Name. Taneční vstupy obstarali špičkové mistrovské páry
mezinárodní třídy z klubu vedeného Jaroslavem Kunešem. Krásným tanečním večerem
provedla moderátorka Kateřina Steinerová. [9]

Neděle 19. února 2017

Rok po útlumu šestapadesátileté činnosti v Dole 9. květen uspořádala Havířovská
desítka nultý ročník netradičního krosového Běhu Dolem 9. květen. Měřil 15 km a novou
výzvu přijalo 24 mužů a 5 žen. Na nejvyšším stupínku se nakonec usadili Radomír Beneš
a Zuzana Londová.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Start nového závodu Havířovské desítky Běh Dolem 9. květen, neděle 19. února 2017. (Foto
Lukáš Podolák).
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Středa 22. února 2017

V Musaionu Muzea Těšínska v Havířově četli pohádky a říkadla pro děti v rámci
programu „Celé Česko čte dětem“ Stanislav Filip a jeho žena Alena Hloušková. Poslouchalo
60 dětí a jejich paní učitelky z druhé třídy ZŠ Žákovská, MŠ Radniční
a MŠ Lípová. Hlavní aktéři prokládali čtení vyprávěním a do programu se hezky zapojovaly
i děti. Podívat se přišla také paní Marie Szottková, která v Musaionu vedla čtení pro děti celé
3 roky a dodnes spolupracuje na některých programech pro děti školního věku.

Stanislav Filip s paní Alenou zavítali mezi děti do Musaionu ve středu 22. února 2017.
Poslední středa v měsíci přinesla vernisáž v oddělení hudby a umění Městské
knihovny Havířov spojenou s hudebním večerem. Fotografie pořízené na společné cestě
představili Nátan a Kateřina Rusnokovi. Výstava s názvem „Na cestě“ se odvíjela od společné
záliby autorů poznávat nová místa nejen u nás, ale daleko za hranicemi naší země. Výstavu
doprovodil hudební večer. Zazněl další z koncertů z cyklu Beethoven 2017 v podání souboru
Ensemble Moravia.

Návštěvníci vernisáže výstavy v hudebním oddělení havířovské knihovny. Fotografie
Kateřiny a Nátana Rusnokových se líbily.

Čtvrtek 23. února 2016

V Havířově žije celá řada lidí, kteří svojí prací přinášejí dobro a užitek ostatním.
Ve čtvrtek 23. února 2017 byly ve velkém sále KD Leoše Janáčka oceněny osobnosti našeho
společenského života za rok 2016.
Ocenění předávali představitelé města Havířova v čele s primátorkou Janou Feberovou.
Program moderovali Petr Vondráček a Kateřina Steinerová. Kromě všech oceněných přivítali
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na jevišti skvělého Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, Michaelu Gatěkovou a Jakuba
Mazúcha, mistry v latinskoamerických tancích a Patricka Ulmana, tanečníka a mima.
V oblasti volnočasových aktivit převzal ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
Vilém Slezák. V oblasti ostatních společensky prospěšných aktivit byli oceněni Imrich
a Jarmila Bitterovi za dlouhodobou ochranu volně žijících živočichů.

Ocenění panu Slezákovi a manželům Bitterovým předávaly primátorka města Jana Feberová
a náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková ve čtvrtek 23. února 2017.
Jako osobnost kultury byl oceněn pan Antonín Válek, skvělý havířovský fotograf, který slaví
úspěchy na mezinárodní úrovni. Spolu s ním získal tento titul sochař dosahující úspěchů
na mezinárodní úrovni Martin Kuchař, který nezištně poskytuje odbornou pomoc v oblasti
výtvarného umění, včetně pasportizace uměleckých předmětů v Havířově.
Město ocenilo talenty kultury. Za rok 2016 byly oceněny Valerie Káňová (zpívá, tančí
a hraje na klavír) a Michaela Hoppová (hraje na zobcovou flétnu). Obě dívky dosáhly
výborných výsledků v celostátních a mezinárodních soutěžích a skvěle reprezentují naše město.
Talentované je rovněž klarinetové kvarteto ZUŠ L. Janáčka ve složení Tomáš Hadyna, Evžen
Wybitul, Alexandr Skotnica, Filip Smyček. Výborně se umísťují v soutěžích a vzorně
reprezentují.

Osobnosti kultury a talenty za rok 2016 ocenily primátorka města Jana Feberová
a náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
Sportovci roku byli oceňováni v různých věkových kategoriích. V kategorii žáci jednotlivci
nás v loňském roce výborně reprezentovali Radek Dvořák (sportovní aerobik, člen Maniak
Aerobik) a Šimon Myslivec (tenista, člen Tenisového klubu Havířov).
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V kategorii žáci družstvo si zasloužily ocenění členky Sportovního klubu stolního tenisu Baník
Havířov Gabriela Štěpánová a Klára Witoszová.
V kategorii dorost jednotlivci byli za příkladnou reprezentaci města Havířova oceněni Matěj
Siwiec (stolní tenista ze SKST Baník Havířov) a Kryštof Wlosok (wakeboarding, oddíl
Vodního lyžování a wakeboardingu Havířov).
V kategorii dorost/kadeti družstvo získaly ocenění dva týmy za příkladnou reprezentaci
města. Za Basketbalový klub Havířov přebírala cenu trenérka Iveta Rašková a za Sportovní
klub stolního tenisu Baník Havířov hráči Vojtěch Rozínek, Michal Mikolašík, Jan Górecki.

Mladé sportovce ocenila primátorka města Jana Feberová s náměstkem pro hospodářský
rozvoj Karlem Šlachtou.
Ve sportovní kategorii junioři jednotlivci město velmi dobře reprezentovali Tomáš Buček
(wakeboardista z klubu Vodní lyžování a wakeboarding Havířov), Lukáš Ožana (atletika – běh,
Atletický oddíl Slavia Havířov) a Andrea Šplíchalová (vodní lyžařka z oddílu Vodní lyžování
a wakeboarding Havířov).
Za příkladnou reprezentaci byla oceněna také juniorská družstva Maniak Aerobik (cenu
převzala trenérka Ivana Kožmínová) a Mažoretky KALA při MKS Havířov (cenu převzala
trenérka Kamila Charvátová).

Ocenění junioři a moderátoři večera. Sportovce oceňovali primátorka města Havířova Jana
Feberová a náměstek pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica.
Výborné sportovní reprezentanty má město Havířov v kategorii dospělých. Ocenění za rok
2016 získali Michal Koběrský, karatista z oddílu SK Budo Havířov a Pavel Maslák, atlet,
v současné době člen Dukly Praha (cenu za něho převzala jeho maminka Blanka Masláková).
Ocenění za příkladnou reprezentaci města získala družstva dospělých sportovců: Biliard club
Havířov A (Miroslav Bača, Ivo Gazdoš) a ženy z Fotbalového klubu Gascontrol Havířov.
Ocenění převzala současná kapitánka týmu Renáta Antalíková.
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V kategorii handicapovaní sportovci byl oceněn stolní tenista Ivan Karabec z SKST Baník
Havířov. Také on v loňském roce příkladně reprezentoval naše město doma i v zahraničí.

Ceny dospělým sportovcům předávala primátorka města Jana Feberová s náměstkem
pro hospodářský rozvoj Karlem Šlachtou.
Město ani v letošním roce neopomnělo zásluhy trenérů havířovských sportovců, kteří se
výrazně podepsali na úspěších svých svěřenců. V kategorii trenér převzali ocenění Ivana
Kožmínová z Maniak Aerobik Havířov a Radomír Zábranský z Fotbalového kluku Gascontrol
Havířov.
Otto Polák získal ocenění v kategorii Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu
za celoživotní záslužnou práci ve sportu a tělovýchově, za významný přínos v oblasti sportovní
gymnastiky a za vynikající reprezentaci města na národní i mezinárodní úrovni.

Nejlepším trenérům předala ocenění primátorka města Jana Feberová spolu s náměstkem
pro ekonomiku a správu majetku Josefem Bělicou.
Waldemara Bocková a Bronislav Firla, oba lékaři z havířovské nemocnice, získali cenu
Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti za vysoce odbornou a profesionální péči a lidský
přístup k pacientům.
V sociální oblasti byl oceněn kolektiv dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA
v Havířově za dobrovolnickou činnost, pomoc spoluobčanům. Cenu převzala dobrovolnice
Pavla Procháčková.
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Za dlouhodobou kvalitní péči, zavádění moderních přístupů v sociální práci, které vedou ke
zlepšení uplatnění klientů v každodenním životě a také za dosažené úspěchy v různých
soutěžích
získal
ocenění
kolektiv
pracovníků
SANTÉ
–
ambulantních
a pobytových služeb. Cenu převzala ředitelka organizace paní Monika Havlíčková.

Nejlepším zdravotnickým a sociálním pracovníkům předávaly ocenění primátorka města
Jana Feberová a náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
Ceny města Havířova za rok 2016 získali Josef Guňka in memoriam za dlouholetou práci
v oblasti bezpečnosti silničního provozu (cenu převzala jeho manželka Magdalena Guňková)
a Alena Přehnilová za významný přínos v oblasti pohybu a tělovýchovy, především moderní
gymnastiky a jejího rozvoje a za vynikající reprezentaci města doma i v zahraničí.

Cenu města pro rok 2016 přebírají Magdaléna Guňková (za svého zesnulého muže Josefa
Guňku) a Alena Přehnilová.
Ocenění získal ve čtvrtek 23. února 2017 žák 9. třídy ZŠ Jarošova Daniel Donoval.
Stal se už 123. nositelem titulu Gentleman silnic 2017. Daniel nezaváhal a při dopravní
nehodě dvou osobních automobilů v sobotu 20. srpna 2016 na křižovatce v Okružní ulici
pomohl společně s kamarádkou Kristýnou Křížkovou zraněným přivoláním rychlé záchranné
služby a podáním pomocné ruky dezorientovanému chlapci a dívce, ve které Daniel ihned
rozpoznal svou spolužačku Zdeňku: „Staral jsem se o zraněného chlapce, po celou dobu jsem
na něj mluvil, než přijela rychlá pomoc, a utěšoval jsem Zdeňku, která byla také zraněná
a v šoku,“ popisuje hoch událost. Z nehody, která vypadala na první pohled hrůzostrašně,
všichni vyvázli bez těžké újmy na zdraví a sanitka je odvezla do nemocnice jen s lehkými
zraněními. Byla to právě spolužačka Zdeňka, která Daniela Donovala nominovala na titul
Gentleman silnic.
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Odvážný a rozhodný přístup mladého hrdiny
ve spolupráci s Policií České republiky. [10]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

ocenila

Česká

pojišťovna

Gentleman silnic Daniel odpovídal na dotazy novinářů ve čtvrtek 23. února 2017. (Foto
z archivu Policie ČR).
Havířovští senioři se ve čtvrtek 23. února 2017 bavili na plese v TJ Depos v Horní
Suché. Ples se konal už po šesté a zúčastnilo se ho 200 členů klubů seniorů na území města
Havířova. Pozdravila je náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj paní Alena Zedníková,
které také patřil úvodní tanec. Spolu s ní dorazily z magistrátu vedoucí odboru sociálních věcí
Bernarda Urbancová a manažerka komunitního plánování Renáta Ondříšková. K tanci a zpěvu
hrálo Duo Elton pana Ryšky a cimbálová muzika Jagár. V doprovodném programu vystoupily
děti z MŠ Lípová a čtyři tanečnice z havířovské skupiny Horizonty.
Každý klub seniorů přispěl dárkem do tomboly. Tu obohatila celá řádka štědrých sponzorů
(primátorka města Havířova, Globus, Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konečná
Jaroslava, Lékárna Fortuna, s.r.o., GALTOP – SERVIS, s.r.o, Městská realitní agentura, The
Candy Plus Sweeet Factory, s.r.o., Milada Halíková – poslankyně parlamentu ČR, Ivana
Havlíčková – ředitelka SANTÉ, Pospíšilová - vedoucí střediska, CSZS Poděbrady, o.p.s.,
uživatelé Domova seniorů Havířov, středisko Helios, uživatelé SANTÉ – centra ambulantních
a pobytových sociálních služeb, Sociální služby města Havířova, Kroužek keramiky, pedigu,
šikovných rukou a šperků Centra volnočasových aktivit).

Účastníci plesu seniorů v sále TJ Depos v Horní Suché ve čtvrtek 23. února 2017.
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Sobota 25. února 2017

Není vždy pravdou, že když se někde objeví hasičská auta, děje se něco špatného.
V sobotu 25. února 2017 se ocitla v obležení hasičských vozů Městská sportovní hala Havířov.
Konal se tu už 28. ročník Halové pohárové soutěže mladých hasičů Česka, Slovenska a Polska.
Celou akci zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Mladí hasiči v kategoriích mladší a starší žáci absolvovali různé soutěžní disciplíny (uzlování,
štafetu dvojic, týmovou štafetu, obě štafety byly zpestřeny hasičskou tématikou, například
přenos hasicího přístroje či svinování hadice). Havířovští hasiči se ve velké konkurenci
rozhodně neztratili. Mladší žáci skončili na 7. místě (z celkového počtu 29 družstev) a starší
žáci na místě pátém (z celkového počtu 28 družstev). Soutěž v uzlování byla letos pojata jako
memoriál dlouholetého starosty pořádajícího havířovského sboru Emanuela Došlíka st.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

K Městské sportovní hale v Havířově zamířily hasičské vozy z celé republiky, Slovenska
a Polska v sobotu 25. února 2017.

Neděle 26. února 2017

Na havířovském Zámku přivítala zastupitelka Eva Šillerová do života 12 nových
občánků našeho města. Čtyři obřady připravily ceremoniářky Věra Bártová a Radana
Freislerová. O kulturní program se postaraly děti ze ZŠ 1. máje. Do pamětní knihy byly zapsány
děti:
Julie Svobodová, Matěj Šumpich, Amálie Franková, Sofia Pabiszová;
Stella Dvořáková, Marek Bystroň;
Tadeáš Martínek, Albert Bubík;
Daniel Bláha, Tomáš Takáč, Adéla Bechníková, Julie Ševců.

Strohá řeč čísel

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v únoru 1 036 uchazečů o zaměstnání
(z celkového počtu 5 483). Podíl nezaměstnaných se v únoru zastavil na 10,59 procentech.
Dosažitelných nezaměstnaných bylo celkem 5 172 (žen 2 447). Bez práce bylo 150 absolventů
a mladistvých a 600 osob se ZP.
Pracovníci útulku MAX odchytili na území města 23 psů a 12 koček. K původním
majitelům našlo cestu 12 pejsků. Úplně nového domova se dočkalo 15 psů a 5 koček. Na konci
února se v útulku starali o 56 psů, 10 koček a 2 drobná zvířata.
V havířovské nemocnici s poliklinikou v únoru hospitalizovali 1 079 pacientů
z Havířova. Těžkou chvilku s radostným koncem prožily v havířovské porodnici maminky
31 chlapců a 22 dívek, dvě se narodily jako dvojčata, (37 narozených dětí má v rodném listě
zapsáno bydliště Havířov, jedná se o 21 chlapců a 16 děvčat).
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Napsali o nás

Soužití cizinců v uprchlickém táboře v Dolní Suché nebo v bytech na starém
Šumbarku bylo tématem diskuse s občany na nedávném jednání zastupitelů. Děti azylantů
docházejí do havířovských škol, jejich národnostní skladba je široká, různá je též doba jejich
pobytu ve městě. Společně spolu zasedají do lavic naše havířovské děti spolu s Číňany, Syřany,
Afghánci, Mongolci a dětmi z dalších národů, které utíkají ze své vlasti. S většinou z nich
neměli havířovští učitelé problémy, naopak hodnotili jejich přítomnost jako prospěšnou
pro sociální vnímání ostatních žáků. Ředitelka ZŠ Moravská potvrdila, že mají ve škole tři děti
ruského a mongolského původu. Dobře se začlenily do kolektivu, teď se domluví i česky.
S výukou češtiny pomáhá dětem asistent. Několik let vzdělávají malé cizince v ZŠ Na Nábřeží.
Z uprchlického tábora tam nyní docházejí čtyři děti, dvě ze Sýrie, jedno z Afghánistánu a jedno
z Iráku. Rodiny jsou prověřené a žádné problémy s nimi nejsou. Potíže u několika dětí se
odvíjejí z jejich náboženství. Školákům z muslimských rodin je zapovězeno zpívat, malovat
postavy či části lidského těla. Cizinci obecně vyžadují individuální přístup. Radnice
prověřovala, zda výuka malých cizinců nedělá problémy, protože rodiče si stěžují, že jsou často
arogantní, nadávají v řeči, kterou naše děti neznají a že se povyšují. Náměstkyně primátorky
Alena Zedníková osobně školy navštívila a zjistila, že se naopak jedná o děti velice bystré
s dobrým prospěchem. Nepotvrdilo se ani, že tyto děti dělají problémy ostatním školákům. Lidé
v Havířově se všeobecně bojí, že cizinců bude přibývat a že do bytů bývalého RPG (dnes
Residomo) se má nastěhovat až 6 tisíc migrantů, kteří si vytvoří svoji komunitu. Tak to
vysvětlovali lidé, kteří přišli na lednové zastupitelstvo a jako problémové komunity uváděli
také komunity romskou a vietnamskou. Uprchlický tábor v Dolní Suché má kapacitu 151 míst.
Ministerstvo vnitra ČR si dále pronajalo 20 bytů společnosti Residomo v Havířově-Šumbarku.
[12]
Na začátku února zasypal Havířov sníh, ze středy na čtvrtek ho napadalo zhruba
25 cm. Zaměstnanci Technických služeb byli celou noc v akci s mechanizací. Ve čtvrtek ráno
se k nim přidali i pracovníci programu Čisté město Havířov, kteří odklízeli sníh ručně
z přechodů pro chodce, zastávek a míst, kam se nedostanou stroje. V průběhu noci a rána nebyly
hlášeny žádné větší problémy v dopravě ani dopravní nehody. Některé chodníky si museli lidé
prošlápnout sami. [13]
Deník informuje o tom, že pokračují krok za krokem přípravy stavby nového
domova seniorů v areálu bývalé základní školy na Mánesově ulici. Počítá se s rekonstrukcí
pavilonů a jejich využitím pro nové sociální účely. Projektanti ale musí vyhovět celé řadě
předpisů, které jsou pro specializovaná sociální zařízení povinná. Jedná se například
o bezbariérovost či výtahy schopné převážet osoby upoutané na lůžko. Kapacita nového
domova seniorů by měla činit zhruba 150 osob v jedno a dvoulůžkových pokojích. [14]
Na počátku roku potrápily náš region hned tři několikadenní inverze. Kvůli
množství prachu musely úřady přistoupit k vyhlášení smogové situace, ale i regulace. Bylo
nutné omezit prašné provozy vybraných průmyslových podniků. Prašnost na území Karvinska
vystoupala na počátku roku až k 900 mikrogramům prachu měřeného v hodinových intervalech
u zrn o velikosti nad 10 mikrometrů v kubickém metru vzduchu. Druhá inverze byla mírnější,
ale zasáhla celou republiku. Ukázalo se, že proti prašnosti toho úřady, ani samotní obyvatelé
postižených regionů, příliš dělat nemohou. Úřady informují prostřednictvím internetu,
světelných tabulí v ulicích a za skly autobusů, že smogová situace nastala. Účinkem se míjejí
výzvy, aby lidé před cestováním automobily upřednostnili městskou hromadnou dopravu. Efekt
má zřejmě jen omezení průmyslového provozu a z dlouhodobého hlediska přechod
na ekologické vytápění, které stát podporuje dotacemi na moderní kotle. Město dlouhodobě
podporuje ekologickou dopravu, 95 % autobusů má pohon na stlačený zemní plyn. Vytlačit
z centra neekologickou dopravu nelze, protože hlavní tah prochází přímo centrem města,
obchvat Havířova neexistuje, magistrát tedy nemůže vyhlásit nízkoemisní zónu. Zajištění
73

výstavby obchvatu města je proto pro Havířov i v zájmu zlepšení stavu ovzduší
ve městě zásadní investiční akcí. [15]
V loňském roce slibovali na ministerstvu školství, že školkám, které přijmou
do výchovy dvouleté děti, zaplati chůvy. Mateřské školky však dodnes žádný příspěvek
nedostaly. V Havířově se tento problém týká osmnácti mateřských školek. Jednou z nich je
MŠ Lípová. Už na začátku prosince roku 2016 tu obdrželi rozhodnutí o tom, že dotace je
schválena. Peníze dodnes nedorazily. Půjčka, kterou získala školka od města, stačila pokrýt
náklady od září do prosince. Pokud peníze z ministerstva nedorazí, bude muset ředitelka školky
znovu spočítat finanční náklady a zvažovat další žádost o půjčku, případně mimořádnou zálohu
na provoz. Vedoucí odboru školství havířovského magistrátu Martina Dresslerová informovala
o tom, že město je připraveno na požádání poskytnout mimořádnou provozní zálohu na rok
2017. Ministerstvo školství sdělilo, že k proplácení zálohových plateb by mělo dojít do konce
února. [16]
Skupina Kryštof ohlásila už druhý koncert na fotbalovém stadionu. Sedmnáctého
září letošního roku se setkají členové kapely se svými fanoušky na Strahově. Předprodej začal
v úterý 14. února. Řekli si totiž, že právě teď je ten správný čas, když letos slaví pětadvacet let
trvání kapely. Frontman Richard Krajčo přiznal, že v současnosti prožívá skupina své nejlepší
období. Bude pracovat i na svém snu vystoupit na fotbalových Bazalech. [17]
Už rok se řeší problém se zajištěním lékařské péče pro děti a mladistvé
v Havířově-Prostřední Suché. Lékaři se do této vyloučené lokality nehrnou a rodiny s dětmi
musí jezdit k lékařům do města. Stížnosti se hromadí také na radnici, lidé posílali dotazy nejen
na občanskou komisi, ale také na radu města, na zastupitelstvo, jak se bude situace řešit. Situace
by se měla změnit a do Havířova-Prostřední Suché by měla nastoupit Lenka Hustáková,
praktická lékařka pro děti a dorost. [18]
Na Karvinsku během zimy umrzli už dva bezdomovci. K prvnímu úmrtí
bezdomovce v důsledku podchlazení došlo v Karviné na počátku ledna a v únoru byl nalezen
bez známek života 59 letý bezdomovec v Havířově. I v tomto případě zdravotní pitva prokázala,
že příčinou úmrtí bylo podchlazení. Strážníci MP společně se sociálními pracovnicemi
pravidelně vyrážejí do míst, kde se bezdomovci zdržují a nabízejí jim pomoc. Ti ji však striktně
odmítají. Důvody k tomu mají různé, někteří nesnášejí uzavřené prostory, někteří ze zvyku,
někteří nemají kam dát psy. Všechny služby, které bezdomovci mohou využít a díky kterým se
mohou ukrýt v teple před mrazem, vyžadují určitý režim. Týká se hlavně požívání alkoholu
a to tito lidé nehodlají respektovat. [19]
Školáci 7., 8. a 9. ročníku ze ZŠ Na Nábřeží si užívali lyžařský kurz v beskydském
středisku Bílá. V polovině kurzu je navštívil ředitel školy se svým zástupcem a redaktorem
Deníku. Mladí lyžaři se zrovna chystali relaxovat ve wellness centru, zaplavali si ve vyhřátém
bazénu a odpočívali ve vířivce. S lyžařským zájezdem byli velmi spokojeni. Kromě lyžování
mají připravený i další program, hrají hry a dobře se baví. Na Bílé pořádá škola lyžařský zájezd
už poněkolikáté. Jsou zde výborné sněhové podmínky a zázemí. Ostatně na jiném středisku tu
absolvovali lyžařský kurz také žáci ZŠ Moravská. [20]
Od 1. února letošního roku mizí z povědomí více než 90 tisíc nájemníků Společnost
RPG byty, největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v České republice. Změnila si
totiž název na Residomo. Otázka, která ovšem nájemníky zajímá, zní, zda to pro ně bude změna
k lepšímu. Jednatel společnosti Martin Ráž tvrdí, že společnost Residomo se orientuje více
ke zvýšení kvality údržby bytů a bytových domů. Ve většině domů jsou domovní správci, kteří
jsou v úzkém kontaktu s nájemníky a jejich potřebami. Funguje služba Servis 48, jedná se
o opravy závad vstupních dveří, zámků, zvonků, domácích telefonů či osvětlení společných
prostor ve zrychleném režimu do 2 pracovních dnů. Společnost chce rozšířit aktivity
pro podporu seniorů a zdravotně postižených prostřednictvím projektu eHELPER,
o elektronického přítele seniorů a osob se zdravotním postižením, který kontaktuje blízké
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v případě neobvyklé a nebezpečné situace (pády, zdravotní komplikace, otevřené vchodové
dveře, nezvaní hosté či podezřelé jednání v bytě a okolí). Do Havířova je rozšiřování také
projekt Senior asistent určený seniorům nad 60 let. [21]
V řadách Městské policie Havířov slouží něco málo přes stovku strážníků. Jen stěží
se však daří udržovat stav naplněný. Zkušení strážníci a mladí rekruti často přecházejí k armádě.
Řekl to na slavnostním vyhodnocování roku 2016 ředitel havířovské městské policie Bohuslav
Muras. Nábory nováčků se proto musí téměř nepřetržitě opakovat. Město není schopno
konkurovat Armádě ČR v nabídce náborových příspěvků a sociálních jistot. Strážníci
přecházejí také k hasičům nebo Policii České republiky. I tady jsou jim nabízeny větší výhody.
V Karviné podobné problémy nemají, ale s nedostatkem strážníků se potýkají například
ve Frýdku-Místku. Tady zvažují možnost vytvoření civilní strážní služby, která by s městskou
policií spolupracovala. [22]
Město zavedlo novou službu pro seniory, někteří si však pletou odvoz k lékaři
s taxíkem zdarma. Žena si nechala zastavit u spořitelny, že doktor je nedaleko. Pravda byla
taková, že si šla do spořitelny vybrat peníze. Někteří senioři si myslí, že auto Českého
červeného kříže jezdí jako taxi a mohou do něj kdykoli a kdekoli nastoupit. Drtivá většina
seniorů však využívá dotovanou přepravu podle nastavených pravidel. Zájem je velký
od prvního dne, kdy ho využili senioři na 8 jízd, druhý den už na 12 jízd, což je téměř maximum,
které se dá zvládnout. Obsluha striktně kontroluje, zda jedou senioři k lékaři, ověřují si, zda
lékař opravdu ordinuje v určené době. Doposud využilo službu 69 seniorů. Nejčastějším cílem
jejich cest jsou nemocnice, zdravotní centra na Karvinské, Kochové ulici a Dlouhé třídě. [23]
Poměrně přísné tresty ve výši 10 a 11 let uložil Krajský soud v Ostravě dvěma
mužům z Havířova a Orlové, kteří se zapletli s mezinárodním gangem pašujícím kokain
z Panamy do Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím dalších osob byly zásilky podávány
u spedičních společností a expedovány do České republiky od dubna do září roku 2014. Každá
zásilka obsahovala přibližně kilogram čistého kokainu, který se poté u nás ředil a dále
distribuoval. Oba muži se přiznali a projevili lítost. Rozsudek není pravomocný, oba obžalovaní
i státní zástupkyně si ponechali lhůtu k vyjádření. [24]
V proluce naproti restauraci Beskyd v centru Havířova, v místě, kde stávala školní
jídelna a trafostanice, chce město vybudovat nové sportoviště se skateparkem nebo lezeckou
stěnou. Soukromý investor chtěl původně plochu využít pro stavbu obytného komplexu
s podzemními garážemi. Tento projekt zkrachoval, místo chce radnice proměnit na lokalitu
pro aktivní odpočinek. Zahrnovat bude malý skatepark, dráhu pro jízdu na bruslích nebo
koloběžkách, lezeckou stěnu, workoutové hřiště, dětské hřiště a odpočinkové plochy se zelení
a občerstvením. Hotová je vizualizace zamýšleného projektu, vybrán už je i projektant. [25]
Dětem ve věku od 6 do 15 let v nepříznivé sociální situaci a těm, které jsou ohroženy
rizikovým způsobem života, nabízí pomoc, radu a podporu při řešení osobních, rodinných nebo
školních problémů nízkoprahový klub Bumerang. Provozuje ho Armáda spásy
v Havířově-Šumbarku. V provozu je každý den odpoledne. [26]
Od roku 2008 reguluje Havířov počet holubů. O odchyt se starají ochránci přírody.
Snaha a práce částečně přicházejí vniveč, protože lidé holuby ustavičně krmí. Málokdo si
přitom uvědomuje, že vědomé znečišťování veřejného prostranství může být potrestáno
pokutou. Holubi, kteří jsou pravidelně krmeni, se rozmnoží, obsadí celou půdu domu
a znečišťují trusem celé prostranství. Jeden pár holubů přivede na svět ročně minimálně šest
mladých. Stížnosti občanů na znečištěné balkony a prostranství kolem domů se hromadí
i na radnici. Vedoucí odboru komunálních služeb Zdena Mayerová tvrdí, že občané, kteří
holuby krmí, porušují vyhlášku a hrozí jim pokuta. Tu můžou udělit strážníci Městské policie
Havířov. [27]
Výuky na Střední odborné škole v Havířově-Prostřední Suché se místo učitelů,
na které jsou studenti běžně zvyklí, ujali zahraniční vysokoškoláci. V rámci projektu EDISON
75

seznamují mladé lidi s kulturou, přírodou a tradicemi svých zemí. Stážisté pocházejí z Indie,
Indonésie, Číny, Egypta a Gruzie. Stráví v Moravskoslezském kraji 6 týdnů výukou na několika
středních a základních školách. Zavítají také do mateřských škol. Ubytováni jsou v rodině žáků
a zapojují se do místního života. Cílem projektu, který funguje ve světě od konce 2. světové
války, je přiblížení kultur, poznání nového životního stylu, získávání nových přátel,
odbourávání předsudků a v neposlední řadě posílení výuky jazyků. [28]
První kolo masters ligy mužů pořádal Vzpěračský klub Baník Havířov. Přijelo
10 družstev. Nejvíce se dařilo vzpěračům ze Slovenska. Druzí skončili borci z Prahy a domácí
závodníci obsadili 3. místo. Domácí vzpěrač Miroslav Cichý už patří mezi veterány a svůj tým
skvělým výkonem podržel, i přesto, že ho velmi bolela záda. [29]
Jedna z budov, která v uplynulých letech vyvolávala vášně, je zcela určitě budova
vlakového nádraží v Havířově. Deník píše o tom, že v budoucnu projde rozsáhlou modernizací.
V plánu jsou demolice, ale dominantní výpravní hala zůstane zachována. Nový majitel nádraží,
Správa železniční dopravní cesty, připravuje dvě části modernizace. Jedna se týká nádraží
(zhruba 50 milionů korun) a druhý projekt, mnohem nákladnější a technicky náročnější,
zahrnuje modernizaci železniční stanice, včetně technologií. Jedná se o tom, zda se bude
nejdříve opravovat nádraží a následně rekonstruovat stanice, nebo zda se oba projekty provedou
současně. Jako reálnější se jeví druhá varianta. V přípravě modernizace okolí budovy pokračuje
i město Havířov. Už brzy začne rekonstrukce podjezdu pod tratí, na ni naváže přestavba
přednádražního prostoru. Jsou zde naplánována nová parkoviště, zastřešené autobusové
zastávky a přístup k nim od výpravní haly. [8]
Vláda nařídila od ledna dopravcům zvýšit minimální mzdy řidičům autobusů.
Dopravci toto navýšení naúčtují obcím a krajům. V Havířově se jedná o více než 10 miliónů
korun. Kraj bude muset dopravcům ztrátu zaplatit z peněz na opravy silnic. Havířovská radnice
ročně doplácí na městskou hromadnou dopravu přes 50 miliónů korun. Nyní tuto prokazatelnou
ztrátu společnost dopravce ještě navýší o dalších 11 miliónů korun, protože dle nařízení vlády
musí řidičům zvednout platy. Havířovská radnice je v jednání s krajským úřadem, pokud bude
možnost získat navýšení ze státního rozpočtu, určitě se pokusí ji využít. Je však jisté, že
městům, která mají smlouvy přímo s dopravci, kraj finančně pomoci nemůže. [7]

Počasí v únoru 2017

Zimní počasí v únoru pokračovalo. Přesně podle úsloví „Únor bílý, pole sílí“. Krásná
zasněžená romantika působila starosti řidičům, zledovatělé chodníky děsily chodce. Z okna to
vypadalo krásně. Ovšem často se stávalo, že bílou krásu zakryla šedá mlha. Český
hydrometeorologický ústav v regionu opět vyhlásil smogovou situaci. Havířov patří
mezi města, která jsou dlouhodobě zatížena emisemi z průmyslových podniků (například
Arcelor Mittal) a také emisemi z Polska. Hlavní dopravní tah mezi Ostravou a Českým Těšínem
prochází středem města.
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Na území Havířova se nenacházejí stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které by se
na znečišťování ovzduší přímo podílely. Stav ovzduší je nepřetržitě monitorován. O smogové
situaci v Havířově jsou informováni občané, školská zařízení i domovy seniorů. [1]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Středa 1. února 2017 za budovou Komerční banky, místo kde se od nepaměti sáňkovalo.
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8.3 KRONIKA BŘEZEN 2017
To víš, sny zůstanou
a možná může nás hřát
zas dál pár slůvek Tvých,
když poznáš stůl a nůž.
Už náruč znáš,
jak chutná prázdná číš,
přijď zas k nám, ať sám už víš,
jak ve dvou dá se žít,
až přijdeš zpátky k nám. [2]

Úvod

Měla jsem původně jiný záměr, psát o tom, že nám krásně rozkvétá jaro, chceme ho vítat
a sluníčko nás po dlouhé zimě začíná hřát. Že si užíváme společných setkání a těšíme se
na velikonoční svátky a vůbec, jak se nám to tady všechno daří… Pak přišla zpráva o smrti paní
Heleny Štáchové, principálky legendárního Divadla Spejbla a Hurvínka, představitelky
Máničky a Lízy Simpsonové. A aby toho nebylo málo…

… Přišla neděle 26. března 2017. Zemřela Věra Špinarová. Drobná žena s obrovským hlasem,
který začali okamžitě všichni přirovnávat „Hlasu Ostravy“. Ano, protože Věrka byla typickou
představitelkou tohoto kraje, rázná, živelná, ale s obrovským srdcem, které dala do všech svých
písniček. Staly se součástí našich každodenních životů, přinášely nám radost, při mnoha
příležitostech zněly i na havířovských pódiích. Věra zamířila do dobré společnosti hudebního
nebe. Tady u nás na Zemi bylo v tu chvíli hodně smutno. Ale písničky zůstaly a v nich se k nám
bude stále vracet.

Březen v časovém sledu
Středa 1. března 2017

Od středy 1. března 2017 si mohli lidé elektronicky podávat žádosti
o tzv. „kotlíkovou dotaci“ na tepelná čerpadla, kotle na biomasu. Konečný termín podání
žádostí byl 31. březen 2017. Krajští radní schválili vyhlášení doplňkového dotačního programu
ve výši 55 milionů korun. Zahrnoval pouze výměnu stávajících starých neekologických kotlů
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na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají obnovitelné
zdroje energie, tedy pouze na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu, tak
to vyplývá z podmínek rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. „Z prostředků, které máme
k dispozici, chceme primárně uspokojit žadatele, kteří podali žádost o dotaci na tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu v předchozím velkém kotlíkovém dotačním programu
a vzhledem k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků se na ně nedostalo. Těch je zhruba
190. Pokud podají řádně a ve stanoveném termínu zjednodušenou žádost do nyní
vyhlašovaného dotačního programu, získají dotaci. Zbývající prostředky jsou určeny
pro žadatele nové, kterých budeme moci uspokojit zhruba 200," řekla náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Dalších obcí, které se zapojily
do spolufinancování kotlíkových dotací, bylo celkem 74. [1]
Urologická ambulance havířovské nemocnice s poliklinikou byla slavnostně
otevřena po celkové rekonstrukci za přítomnosti zástupců vedení Moravskoslezského kraje,
města a nemocnice. Rekonstrukce probíhala v prosinci 2016 a celkové náklady činily
2,246 milionů korun. Z dotace Moravskoslezského kraje byly uhrazeny náklady ve výši
1,950 milionů korun, zbytek hradila nemocnice z vlastního rozpočtu.
Pracoviště bylo kompletně vybaveno novým mobiliářem, ultrazvukovým a urodynamickým
přístrojem, který významně zlepší vyšetřovací a diagnostické podmínky. [4]

Čtvrtek 2. března 2017
Fotografie a autogramy všech 60 žen, které se vydaly na cestu do vesmíru,
představil na čtvrteční vernisáži výstavy „Ženy ve vesmíru“ v Galerii Maryčka
v KD Petra Bezruče pan Jaroslav Navara z Havířova. První panel byl věnován Valentině
Vladimirovně Těreškovové, která v roce 1963 započala historii letů žen do kosmu. Letos
v březnu první kosmonautka světa oslavila 80. narozeniny. Pan Navara představil její dvě
náhradnice pro let Irinu Solovjovou a Valentinu Ponomarevovou. Nechyběly fotografie
a autogram Světlany Savitské, první ženy, která vystoupila do volného kosmického prostoru.
Většinu podpisů a fotografií získal pan Navara korespondenční činnosti. Patří mezi ně i podpisy
žen, které zahynuly na palubě raketoplánu Challenger v lednu roku 1986 krátce po jeho startu.
Nesmírně zajímavá výstava představila také astronautky z Japonska, Francie, Jižní Korei, Itálie,
Číny, Kanady a další z Ruska a USA. Byla k vidění do pátku 31. března 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Pan Jaroslav Navara zahájil v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče výstavu „Ženy
ve vesmíru“. Kosmonautika je jeho životním koníčkem.
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Sobota 4. března 2017

V Městské sportovní hale se uskutečnil „Den plný futsalu“. Hrál se závěrečný turnaj
futsalové havířovské ligy, která má v Havířově dlouholetou tradici. Po vzájemných zápasech
jednotlivých týmů se stal letošním mistrem tým Premium Stonava.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

V sobotu 4. března 2017 se v Městské sportovní hale hrál závěrečný turnaj Havířovské
futsalové ligy.

Pátek 10. března 2017

Vedení Havířova bylo přizváno k jednání s ministrem životního prostředí
Richardem Brabcem na radnici Ostrava Jih. Jednání se zúčastnili primátorka města Jana
Feberová, náměstek Josef Bělica a vedoucí odboru životního prostředí havířovského magistrátu
Jana Návratová. Tématem bylo životní prostřední Moravskoslezského kraje. Ministr považoval
za závažnou problematiku, vedle znečištěného ovzduší, také sucho a hospodaření s dešťovou
vodou. Po období zimních inverzí v kraji se hovořilo o obměně prašných kotlů za ekologičtější
topidla. [5]

Neděle 12. března 2017

Ve Výstavní síni fary evangelického kostela v Havířově-Bludovicích vystavil své
fotografie Josef Talaš, známý havířovský fotograf (v Havířově žije už od roku 1956). Výstavu
fotografií prezentoval pod názvem „Voda a kámen“ s podtitulem „Fotografie do alba mé ženy“.
Průvodním slovem ji zahájil pastor Vladimír Volný, představil autora i výstavu, pohovořil
o síle kamene a životadárnosti vody, která se o něj tříští, ale trpělivě ho po staletí mění.
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Vystavené fotografie vznikaly v rozmezí 4 let při pobytech autora a jeho ženy v krásných
slovenských horách (navštěvovali společně Vysoké Tatry, Malou Fatru a hory Slovenského
ráje). Potěšil jimi oko i duši návštěvníků, byla mezi nimi i náměstkyně primátorky pro sociální
rozvoj Alena Zedníková, ale zároveň splatil dluh své ženě, která odešla už před dvěma lety
po těžké nemoci a nedočkala se tak vybraných fotografií do svého bohatého cestovatelského
alba.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Josef Talaš na vernisáži výstavy „Voda a kámen“ ve Výstavní galerii fary evangelického
kostela.

Pondělí 13. března 2017

Na Karvinsku začaly jarní prázdniny. Církevní středisko volného času sv. Jana
Boska připravilo do pátku 17. března 2017 ve svých střediscích příměstské tábory pro děti.
V Majáku v Havířově-Šumbarku to byl Veselý tábor, na ulici Haškové Všeználek na cestách.
Prázdnin si užívaly také děti ve středisku na ulici Lomené v Havířově-Šumbarku. Právě ty se
vypravily na vycházku a navštívily děti na Haškové.

Děti z Církevního střediska volného času sv. Jana Boska na Lomené ulici se vypravily
na vycházku do města, navštívily i kamarády na Haškové.
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Středa 15. března 2017

Paní Milada, která je již 4 roky klientkou Domova seniorů Havířov, střediska
Luna, oslavila 105. narozeniny. Dočkala se gratulací nejen od své snachy
a spolubydlících z domova. Navštívit ji a popřát přišli také zástupci vedení města Havířova.
Dárek předali náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková a radní Bohuslav
Niemiec spolu s vedoucí odboru sociálních věcí Bernardou Urbancovou. „Oslavenkyně je až
neuvěřitelně vitální, má velmi pozitivní přístup k životu a ohromný smysl pro humor. Přeji jí,
ať si tento postoj k životu udrží, ať ji co nejméně trápí zdraví a ať je jí společně s dalšími seniory
tady v domově Luna hezky," řekla náměstkyně Zedníková. Paní Milada probrala se svými hosty
svou lásku k jídlu, pivu a ke psům, postěžovala si na politiku a zavzpomínala na své dětství
a život, který prožila v Ostravě, v Šalamounově kolonii. Po celou dobu gratulanty bavila svým
hezkým vyprávěním, svými postřehy a názory. [6]

Paní Milada oslavila ve středu 15. března 2017 své 105. narozeniny se svými hosty. (Foto
z archivu Magistrátu města Havířova).
Středa 15. března 2017 připadla na smutné výročí obsazení Československa nacisty
v roce 1939. Jedinečná příležitost připomenout si jednu z nejvýraznějších postav naší literární
a výtvarné scény, Josefa Čapka. Působivý a nezapomenutelný „Rozhovor s Josefem Čapkem“
připravili návštěvníkům oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov Milada
Kaďůrková a herec Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Miroslav Rataj.
V literárním pořadu přiblížili život Josefa, staršího bratra Karla Čapka, jeho literární
a novinářskou tvorbu, zásadový nesmiřitelný postoj k totalitnímu fašismu, který se plně projevil
i v jeho výtvarném díle. Josef Čapek, nacisty vězněný od počátku války, zemřel v dubnu 1945
v koncentračním táboře v Bergen-Belsenu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Miroslav Rataj, herec NDM v Ostravě, tentokrát v roli Josefa Čapka, středa 15. března 2017.
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Pátek 17. března 2017

V pátek večer přehlédl a srazil 39 letý řidič osobního vozu Seat Toledo chodce
na vyznačeném přechodu za křižovatkou s ulicí Dělnická (ve směru od Hlavní třídy k Národní
třídě). Zraněný chodec ve věku 52 let byl převezen do Fakultní nemocnice Ostrava. Doba jeho
léčení přesáhla šest týdnů. Řidič vozidla se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
s negativním výsledkem. [7]

Sobota 18. března 2017

Havířovští stolní tenisté o víkendu úspěšně zakončili sérii Bodovacích turnajů
mládežnických kategorií ve Vlašimi a v Neratovicích. Z posledních letošních BTM si přivezl
dvě medaile Jan Gorecký (z dvouhry a čtyřhry, kterou sehrál s oddílovým partnerem Vojtěchem
Mynářem). Bronzovými medailemi se ozdobily Gabriela Štěpánová (dvouhry dorostenek
a čtyřhra, kterou hrála se svojí tradiční spoluhráčkou Terezou Pytlíkovou z SKST Vlašim)
a Klára Witoszová (v kategorii starších žaček). Všichni se chystali na blížící se mistrovství
České republiky.

Pondělí 20. března 2017

Pod mostem na Dělnické ulici začala výstavba nové železniční zastávky Havířov
střed. Investor stavby, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), předpokládá celkové náklady
ve výši přibližně 35 milionů korun. Jejich větší část pokryje dotace z evropských fondů. Město
Havířov se na financování nepodílí.
Zastávka bude vybudována v září a první osobní vlaky by měly přímo pod mostem stavět
v polovině prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. K nástupištím povedou čtyři schodiště
a dvě bezbariérové rampy. Prostor bude monitorovat kamerový systém. Pokladny na zastávce
nebudou. Lidé odtud budou mít blíže do centra města, k nákupní zóně či do nemocnice.
V dosahu jsou zastávky městské a příměstské dopravy. Náměstek primátorky Josef Bělica
uvedl, že město chce zahájit jednání také se zástupci firmy Regiojet, zda by tuto novou zastávku
nechtěli využívat pro své rychlíky. [8]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

U mostu na Dělnické ulici (u supermarketu Kaufland) se začala budovat nová železniční
zastávka Havířov střed.

Středa 22. března 2017

Centrum volnočasových aktivit na Horymírově ulici se ve středu 22. března 2017
stalo útočištěm pro všechny, kteří si chtějí zazpívat, ale nemají s kým. Největším milovnicím
zpěvu nezabránil v cestě do centra za sbormistryní Dagmar Heroutovou (která vede ženský
pěvecký sbor Šárka v Horní Suché) ani vytrvalý déšť. Pro tuto středu (milovníci zpěvu se tu
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scházejí jednou měsíčně) připravila paní Heroutová krásné evergreeny, jejich text se promítal
z počítače na stěnu, aby byl pro všechny dobře čitelný. Na začátku dnešního setkání dostaly
slovo lidové písně, které zpívá Jožka Černý.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

V Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici se ve středu 22. března 2017 zpívalo
s radostí.

Čtvrtek 23. března 2017

Už VIII. ročník Missis Senior se uskutečnil ve středisku Helios Domova seniorů
Havířov. Tématem byl populární seriál Nemocnice na kraji města. Do soutěžního klání se
přihlásilo 6 soutěžících z domovů v okolí Havířova, které našly odvahu k veřejnému
vystoupení. Všechny adeptky na Missis Senior 2017 doprovodili zaměstnanci i jejich
spolubydlící, kteří byli velkými fanoušky a vytvořili krásnou atmosféru.
Nelehká práce poroty připadla Janě Feberové, primátorce města Havířova, Aleně Zedníkové,
náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, Bernardě Urbancové, vedoucí odboru sociálních
věcí, Milanu Dlábkovi, řediteli Domova seniorů Havířov a Milanu Černému, řediteli Sociálních
služeb města Havířova.
Porota rozhodla o tom, že titul Missis Senior 2017 připadne paní Danuši Mikulové z CSS Český
Těšín, první vicemissis se stala paní Anna Mikolášová z Nového domova Karviná, šerpa druhé
vicemissis náleží paní Emilii Mrózkové z DPS Senior Bystřice. Cenu Missis senior primátorky
udělila primátorka města paní Emilii Böhmové z Domova seniorů Havířov, střediska Luna.
Missis sympatie zaujala diváky mladistvým vzhledem v „džínovém“ a tento titul získala paní
Anna Došlová z Domova seniorů Havířov, středisko Helios. [9]

Pátek 24. března 2017

Uskutečnil se už 17. ročník Halového atletického čtyřboje 2017. Organizátoři ho
přejmenovali na Memoriál Viktora Kalouska, jako vzpomínku na skvělého havířovského
učitele a sportovce. V silné konkurenci několika mistrů České republiky se havířovští sportovci
neztratili. TJ Start Havířov obsadila 4. místo za vítěznou Opavou, Olomoucí a třetím
sportovním oddílem z Ostravy.

Sobota 25. března 2017

V rámci Světového dne vody (od roku 1993 připadá na 22. březen) pozval státní
podnik Povodí Odry zájemce na Dny otevřených dveří na hráze hned několika přehrad. Vedle
Slezské Harty a Morávky se otevřela veřejnosti také Žermanická přehrada, která je hlavním
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dodavatelem vody pro ostravský průmysl. V sobotu 25. března 2017 byla otevřena, do nitra
přehradní hráze se pouštělo po 30 minutách v počtu 80 až 100 lidí. Prohlídka cca 15 % chodeb
trvala asi 15 minut.
Záměr výstavby přehrady ve starém rakousko-uherském programu předpokládal výstavbu
v lokalitě Šumbarku. Jiný profil byl nalezen až v roce 1941 a jako nejvhodnější místo byly
vybrány Žermanice, už v roce 1946 byla stavba zařazena do 1. poválečného programu. Jako
druhá v pořadí v Povodí Odry byla nádrž s přivaděčem vybudována v létech 1951-1956.
Zaplaveny byly obce Soběšovice, část Dolních Domaslavic. Začala nová zástavba obce Lučina.
Přehrada zásobuje nejvýznamnější průmyslové podniky v regionu (Arcelor Mittal, Biocel
Paskov), působí jako ochrana před povodněmi. Vyrábí elektrickou energii dvěma menšími
turbínami (výkon 0,05 a 0,065 MW). K rekreačním účelům slouží střediska umístěna kolem
zátopy přehrady – 15 středisek a 4 kempy.
Přehradní těleso přehrady tvoří klasická tížní betonová hráz o délce 499,5 m, maximální výška
hráze je 31,5 m. Délka zátopy od hráze měří 4,5 km směrem k podhůří Beskyd. Žermanická
přehrada má objem 25,015 milionů m3 vody a dlouhodobý průměrný průtok činí 0,565 m3
za sekundu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Prohlídka hráze Žermanické přehrady v sobotu 25. března 2017. (Foto Zbyněk Šenkýř).

Neděle 26. března 2017

O hodinu kratší neděli ozdobilo další vítání občánků na havířovském Zámku. Paní
zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová přivítala 15 dětí ve 4 obřadech. Krásný program si
připravily pro své malinké kamarády děti ze ZŠ Žákovská. Slavnostní ráz obřadu byl umocněn
i tím, že byl do života přivítán letošní první občánek města Havířova René Hruboň.
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Pamětní kniha byla obohacena o tato jména:
Denisa Pavelková, David Moták, Eliška Fierlová, Filip Oboznenko;
Doninik Čík, František Šmíd, Tereza Smelíková, René Hruboň;
Jeremiáš Hejkrlík, Nela Janíková, Nikol Zotyková, David Zorychta, Felix Šmída;
Viktorie Rojíková, Alex Růžovský, Mikuláš Vavroš.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Vítání občánků v neděli 26. března 2017 na havířovském Zámku, nové občánky vítá
zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová spolu s dětmi ze ZŠ Žákovská.
Hezká nedělní, přitom však tvůrčí atmosféra zasáhla v neděli Hotel Rudolf
(pod havířovským Zámkem). Právě v jeho prostorách se uskutečnil druhý Handmade jarmark,
tentokrát s jarní tématikou. Prodejní výstavu rukodělných výrobků maminek, babiček, sousedek
z Havířova, které se scházejí ve Tvořivých večerech už od roku 2010, uspořádali společně právě
Tvořivé večery Havířov v čele s Alenou Chovancovou a Hotel Rudolf Havířov. K prohlídce
i nákupu jim bylo k dispozici na 35 stánků. Čtyři desítky vystavujících jim nabídly krásnou
podívanou.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č 2 Fotografie)

Stánky na Handmade jarmarku v prostorách Hotelu Rudolf Havířov byly v neděli 26. března
2017 v obležení.
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Pondělí 27. března 2017

K závažné dopravní nehodě došlo v pondělí 27. března 2017 ráno poblíž
havířovské nemocnice ve směru od obchodního centra Elan. Řidička osobního vozidla Peugeot
108 přehlédla a srazila dvě ženy na přechodu pro chodce. Jedna z nich byla převezena
do Fakultní nemocnice Ostrava a druhá zůstala se zraněním v havířovské nemocnici. Zkouška
na alkohol u řidičky byla negativní. [10]

Úterý 28. března 2017

Senátorka Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady, přijela v úterý do Havířova. Na pracovním obědě v restauraci Zámek se sešla
s primátorkou Janou Feberovou, s náměstkyní pro sociální rozvoj Alenou Zedníkovou
a ředitelem Sociálních služeb města Havířova Milanem Černým. Hlavním tématem jejich
pracovní debaty byly problematika sociálních služeb a aktivity havířovských seniorů. Hovořilo
se rovněž o chystané novele zákona o sociálním bydlení, o sociálních službách pro seniory,
o různých volnočasových aktivitách, do kterých se právě starší lidé mohou zapojit. [11]

Čtvrtek 30. března 2017

Ve Společenském domě Reneta byli u příležitosti Dne učitelů oceněni pedagogové,
žáci, studenti a studentský kolektiv. K slavnostnímu zahájení podvečera vyzval moderátor
primátorku města Havířova Janu Feberovou. Všem pedagogům poděkovala za jejich náročnou
práci, popřála učitelům dobré žáky, žákům dobré rodiče a všem, aby měli čas na učení.
Slavnostního ocenění se vedle primátorky města zúčastnili Alena Zedníková, náměstkyně
primátorky pro sociální rozvoj, Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj,
Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku a poslankyně Parlamentu
České republiky Milada Halíková.
V kategorii Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia byli oceněni za 1. místo v krajském
kole soutěže mladých zoologů Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanczyk, Jakub Zatloukal
a Kamil Menšík z Gymnázia Havířov Podlesí.

Primátorka města Jana Feberová a její náměstkyně Alena Zedníková oceňují studenty
víceletého Gymnázia Havířov Podlesí, čtvrtek 30. března 2017.
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Ocenění žáci základních a středních škol: Nela Vonsíková (Gymnázium Havířov-Město,
ulice Komenského), Aneta Kochanová (ZŠ 1. Máje), Vojtěch Trech (ZŠ Moravská), Daniel
Donoval (ZŠ Jarošova).

Ocenění žáci a studenti s primátorkou a náměstkyní pro sociální rozvoj.
Pedagogové byli představeni v krátkých videoprojekcích. Ocenění získali Alena Kubíčková
(ZŠ M. Pujmanové), Lucie Tulejová (ZŠ Gorkého), Dorota Stanková (ZŠ 1. máje), Naděžda
Mayerová (ZŠ Gen. Svobody), Renata Navrátilová (ZŠ Moravská), Marie Petrová
(SŠ Havířov-Prostřední Suchá, kpt. Jasioka), Alexandr Hloušek (VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,
odloučené pracoviště Moravská), Aleš Chupáč (Gymnázium Havířov-Město, Komenského).

Ocenění pedagogové s primátorkou města, náměstkyní pro sociální rozvoj a náměstkem
pro hospodářský rozvoj, čtvrtek 30. března 2017.

Ocenění pedagogové s představiteli vedení města ve čtvrtek 30. března 2017.
(Další fotografie jsou k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)
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Pátek 31. března 2017

Město Havířov se prezentovalo se sdružením obcí Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady v rámci veletrhu GLOBalnie 2017. V polských Katowicích společně
představili návštěvníkům turisticky nejatraktivnější místa v regionu. Letos se zde představilo
na 200 vystavovatelů převážně z Polska a Slovenska. V pátek 31. března 2017 se slavnostního
zahájení zúčastnili vedoucí představitelé města i mikroregionu. „Díky poloze města vůči
polským hranicím se pro zdejší turisty stáváme stále lákavějším městem. Nejen v letních
měsících zaznívá na turisticky atraktivních místech, jako je havířovské koupaliště či blízké
přehrady, nebo během kulturních akcí, polský jazyk stále častěji. Návštěvnost města polskými
turisty se pro Havířov stává stále významnější,“ uvedla havířovská primátorka Jana Feberová.
Návštěvníci veletrhu získávali informace o regionu v samostatném stánku, mohli si odtud
odnést množství vícejazyčných tiskových propagačních materiálů či drobných propagačních
předmětů. Jednalo se o publikaci o architektonickém stylu Sorela, o turistického průvodce
městem nebo o zcela novou brožuru o nejzajímavějších místech Havířova i mikroregionu.
K dispozici byla cyklomapa území od Havířova až po podhůří Beskyd, podrobná mapa
s cyklotrasami i možnostmi ubytování a vícejazyčné mapy. Pro děti byly připraveny hry,
pastelky i plastelína ke tvoření. [12]

Město Havířov se prezentovalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GLOBalnie
v polských Katowicích. (Foto z archivu Magistrátu města Havířova).
Odbor školství a kultury Magistrátu města Havířov ukončil příjem přihlášek
na rekreační tuzemské pobyty pro děti pořádané Střediskem volného času ASTERIX. Místem
pobytu budou jižní Čechy – Penzion Rota Písečné v malebné jihočeské obci Písečné nad Dyjí.
Dvanáctidenního pobytu ve dvou turnusech se v roce 2017 zúčastní 72 dětí s trvalým pobytem
v Havířově narozených v létech 2003 až 2009. Tématem prvního turnusu budou Olympijské
hry a druhý turnus ponese název Strašidla a hastrmani. Město přispěje na pobyt dětí ze svého
rozpočtu částkou přesahující 450 tisíc korun. [14]
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Členové Okresního mysliveckého spolku Karviná ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Havířov uspořádali chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ve Vinametu
na Dělnické ulici. „Jaro je v životě myslivců významným obdobím nejen v rámci péče o zvěř.
Jaro je obdobím bilancování uplynulého roku a zamyšlení se nad nadcházejícím novým
mysliveckým rokem. Myslivečtí hospodáři kromě běžných mysliveckých a administrativních
povinností shromažďují od úspěšných lovců trofeje zvěře, ulovené v uplynulé lovecké sezoně,
aby je předložili k hodnocení a vystavili je na chovatelské přehlídce trofejí," uvádí předseda
spolků Václav Přeček. Výstava trvala do neděle 2. dubna 2017. [15]

Výstava mysliveckých trofejí v havířovském Vinametu začala v pátek 31. března 2017.
K vidění byla také trofej daňka.
Městská knihovna Havířov se už tradičně připojila k celonárodní akci Noc
s Andrsenem. V letošním roce spaly děti v dětských odděleních na ulicích Svornosti
a Šrámkové v noci z pátku 31. března 2017 na sobotu 1. dubna 2017. Ku pomoci jim byly
postavičky z oblíbeného Čtyřlístku. Na pobočce Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkové
spalo 10 dětí a 2 knihovnice. V dětském oddělení na ulici Svornosti spalo 19 dětí ve věku
6 až 11 let a 4 knihovnice.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Nocležníci z knihovny na ulici Šrámkové, Noc s Andersenem 2017.
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Strohá řeč čísel

V Havířově na Úřadu práce bylo k 31. březnu 2017 evidováno celkem
5 420 uchazečů o zaměstnání (z toho 2 578 žen). Dosažitelných uchazečů ve věku 15 – 64 let
bylo celkem 5 079 (z toho 2 382 žen). Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel města činil
10,4 %. Bez práce bylo celkem 135 absolventů a mladistvých a 603 osob se ZP. Nárok
na podporu v nezaměstnanosti vznikl u 1 032 uchazečů o zaměstnání.
Do psího útulku bylo v březnu odchyceno v ulicích města 29 psů, 6 koček,
1 hrdlička a 1 holub. Nový domov v prvním jarním měsíci našlo 23 pejsků a 7 kočiček.
K původním majitelům se vrátilo 25 psů. K poslednímu březnu měli v havířovském psím útulku
Max Technických služeb Havířov 57 psů, 11 koček a 2 drobná zvířata.
V havířovské porodnici se v průběhu března narodilo celkem 50 dětí (23 chlapců
a 27 dívek). Bydliště Havířov mělo v rodném listě zapsáno 29 narozených dětí (15 chlapců
a 14 děvčat). V nemocnici bylo hospitalizováno 1 161 Havířovanů.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje zasahovala v prvním
čtvrtletí u 1 850 událostí.

Napsali o nás

Vzhledem k tomu, že město přiřklo pořadatelům oblíbeného Havířovského zlatého
kahance, motocyklových závodů na Těrlickém okruhu, dotaci ve výši 200 tisíc korun
(pořadatelé žádali o 1,3 miliony korun), není zatím jisté, jestli se letošní ročník závodů vůbec
pojede. Pořadatelé se zatím snaží s touto realitou vyrovnat, shánějí sponzory (celkový rozpočet
závodů činí 3,4 miliony korun). Termín závodů je stanoven na 1. a 2. července 2017. O tom,
zda se Kahanec letos pojede, musí pořadatelé rozhodnout do poloviny letošního června. [16]
V plné práci byly počátkem března metly a kartáče, aby se co nejdříve uklidil
posypový materiál ze zimní údržby chodníků. Na náměstí Republiky zametali pracovníci
veřejně prospěšných prací a potom pokračovali v údržbě dalších ploch. Zametacím strojem
Technických služeb města Havířova se uklízelo pěší korzo a cyklostezky v parku Na Nábřeží.
[18]
V obřadní síni v Těrlicku se rozloučili sportovci a další veřejnost s učitelskou
a sportovní legendou Viktorem Kalouskem, dlouholetým ředitelem specializované sportovní
základní školy v ulici M. Kudeříkové. [19]
V lokalitě Dukla, v místech bývalé autoprodejny a servisu, chce město Havířov
postavit novou dotříďovací linku komunálního odpadu. Na posledním zastupitelstvu to potvrdil
hospodářský náměstek primátorky Karel Šlachta. Třídírna má zajistit snížení množství odpadu,
který je vyvážen na skládku. [20]
Technici nainstalovali další zařízení úsekového měření na Národní třídě ve směru
z centra města do Bludovic. Důvodem, proč byl vybrán právě tento úsek, jsou především kolize
s chodci, kteří musejí překonávat čtyři jízdní pruhy. K většině nehod tu dochází
za situace, kdy jedno vozidlo dá chodci přednost, zatímco druhý řidič nestačí včas zareagovat
a nezastaví. Úsek byl vybrán vedením města na základě údajů o nehodovosti a měření rychlosti.
V tomto úseku je zapotřebí dopravu zklidnit. Zařízení je nainstalováno a brzy bude spuštěn
zkušební provoz. Stejně jako na Dělnické ulici, bude i zde radar měřit pouze automobily,
nutným znakem pro zařízení je totiž přední registrační značka. Motorkáři se tedy postihu obávat
nemusejí. [21]
Prostranství před KD Leoše Janáčka zanedlouho projde potřebnou obnovou. Bude
vyměněna dlažba, omlazena zeleň a bude instalován nový mobiliář, tedy lavičky či odpadkové
koše. [22]
V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně byla v březnu k vidění výstava
Typografie, jejímž autorem byl grafik a designér písma Marek Chmiel z Havířova. Absolvent
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Katedry vizuální komunikace na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě žije a pracuje
v současnosti v rodném Havířově. V mladém věku má za sebou už několik znamenitých
úspěchů. V loňském roce projektoval písmo pro Kancelář prezidenta Slovenské republiky. [23]
Radní města vyhověli žádosti a vyvěsili před magistrátem 10. března 2017 vlajku
Tibetu. Mezinárodní akce Vlajka pro Tibet se koná vždy v den výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu 10. března 1959. Zemřelo tehdy více než 80 tisíc Tibeťanů
a přes milion jich zahynulo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. [24]
Nájemníci městských bytů, ve kterých doposud nebyla vyměněna stará dřevěná
okna, se konečně dočkali. Pracovníci, kteří mění okna na několika domech najednou, mají
rozvrženu práci až do listopadu. Třetí etapa výměny oken se dotkne 1 575 bytů v 174 domech.
Hodnota díla je 169 897 366 korun. Přestože výměna zejména v chladnějších dnech znamená
krátkodobé nepohodlí, jsou nájemníci rádi a těší se, že se zlepší tepelná pohoda v bytech. [25]
Havířovská nemocnice se i v letošním roce připojila ke Světovému dni ledvin.
Nefrologická ambulance praskala ve čtvrtek doslova ve švech, zdravotníci stihli vyšetřit na dvě
stovky pacientů. Prováděli rozbor cukru v krvi, měřil se krevní tlak. Po změření všech hodnot
mohli lidé využít i konzultaci s lékaři. [26]
Pár březnových dní trávil doma v Havířově Pavel Maslák, česká atletická
megastar. Začátkem měsíce si připsal v Bělehradě na konto už třetí halový evropský titul
v běhu na 400 metrů. Přímo do srbské metropole ho přijela podpořit i rodina. Termínový
kalendář havířovského atleta je nabitý, proto je tak rád, když se na pár dní dostane domů.
Znamená to pro něj odpočinek, návštěvy příbuzných, známých a kamarádů. Chystalo se
i setkání s organizátorem Havířovské desítky, kterou by Pavel Maslák velmi rád podpořil. [27]
Ve vybraných lokalitách, zejména v místní části Šumbark a Prostřední Suchá,
přibudou kamery i nová mobilní služebna pro strážníky. Právě v těchto čtvrtích si lidé
pravidelně stěžují na nepořádek a rušení nočního klidu. Primátorka města Jana Feberová
potvrdila, že město má v plánu zabezpečit také zrekonstruovaný podjezd u nádraží ČD. [28]
Zástupci havířovské ADRY doručili nejchudším obyvatelům ukrajinského
Mukačeva 21 t hladké mouky. Stalo se tak po vyřízení všech formalit nutných pro převoz
humanitární pomoci na Ukrajinu. ADŘE vyšel vstříc také výrobce mouky, který každé balení
opatřil nálepkou s informacemi o zboží v ukrajinštině. Další sponzor zapůjčil zdarma kamion
s řidičem. Čeští dobrovolníci v této oblasti pomáhají už několik let. ADRA podporuje děti
z nejchudších rodin. Pořádá pro ně letní tábor, platí jim školní obědy a zajišťuje i dodávky
základních potravin. [29]
Město chce vybudovat park pod budovou havířovského soudu. V plánu je vodní
divadlo s amfiteátrem, veřejný gril, počítá se s různými atrakcemi. Součástí parku by mělo být
i bludiště a havířovští by zde mohli pořádat netradiční svatební obřady v nočních hodinách.
Vzhledem k tomu, že město plánuje netradiční způsob financování, na zvelebení prostoru by se
měli podílet sponzoři a soukromí dárci, nese park pracovní název Park sponzorů. Lidé už dnes
využívají tuto zajímavou plochu k odpočinku. Město bude nyní zjišťovat, zda se lidé budou
chtít na financování podílet a jaká investice by zůstala na bedrech města, či zda by se radnice
mohla ucházet o dotaci. [30]
Česká televize plánuje v letošním roce natočit celou řadu filmů a seriálů. Jedná se
o historické snímky, detektivky i komediální seriál z dílny Petra Zelenky. Zkušený režisér
David Ondříček připravuje dvoudílný film Dukla 61. Jednu z hlavních rolí si zahraje Marek
Taclík. [31]
Technické služby Havířov se budou po mnoha letech starat také o údržbu
havířovské zeleně. Díky tomu musí společnost zakoupit zcela nové stroje (technika by měla
dorazit do konce dubna) a zaměstnat dalších 17 lidí (společnost přistavěla jedno patro budovy,
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kde budou mít pracovníci šatny a sociální zázemí). Posledních 20 let se o zeleň ve městě staraly
soukromé firmy. Radnice ale již několik let zastává názor, že určité činnosti by si město mělo
zabezpečit vlastními silami. A tak se Technickým službám postupně vracejí činnosti, které jim
byly odebrány. Před 5 lety se tak vrátilo do správy Technických služeb veřejné osvětlení,
následovala kanalizace a od 1. června letošního roku to bude polovina městské zeleně. [32]
Nově budou otevřeny o Velikonočním pondělí některé lékárny v sedmi krajských
nemocnicích, také v té havířovské. Toto opatření přispěje k lepší dostupnosti lékárenské péče
ve dnech, kdy jsou zavřeny lékárny ve velkých nákupních centrech. Nemocniční lékárny letos
otevřou též v pondělí 8. května na Den vítězství, 28. září na Den české státnosti a 26. prosince
o 2. svátku vánočním. [33]
Podle údajů Armády spásy z listopadu 2016 je více než 15 % obyvatel naší
republiky ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Jedná se často o starší lidi, ale také
mladé rodiny s dětmi, hlavně samoživitelky. Následováníhodný projekt praktikují
na ZŠ Gorkého v Havířově. Spolupracují tu již několik let s manžely Evou a Vojtěchem
Filsákovými. Již od roku 2012 financují obědy 14 školákům, roční částka činí kolem 85 tisíc
korun. „Pomoc je pokaždé cílená na konkrétní dítě. Je to citlivý problém. Máme upřímnou
radost, že jsme přispěli na dobrou věc. Děti jsou základem společnosti," uvedl Vojtěch
Filsák. [34]
Vedoucí celek moravskoslezské fotbalové divize žen FK Gascontrol Havířov je
připraven na jarní část sezóny. Děvčata završila zimní přípravu, absolvovala tři mezinárodní
halové turnaje za účasti ligových týmů. V Olomouci, v Ostravě a v Třinci havířovský tým
triumfoval. V jarní části divize chce tým navázat na své výkony z části podzimní, kdy ani
jednou neprohrál. Jejich výkon byl navíc korunován oceněním pro nejlepší kolektiv a trenéra
roku 2016 při slavnostním vyhlašování nejlepších sportovců města Havířova. [35]
Krajští radní vybrali nového ředitele nemocnic v Havířově, Orlové a Karviné.
Podle očekávání ji povede i nadále Jiří Matěj, který byl do funkce dosazen v únoru po odchodu
Josefa Grochola. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 uchazečů. [36]

Počasí v březnu 2017

První jarní měsíc byl až na pár výjimek příslibem hezkého jara. Den ze dne bylo
tepleji, sluníčko začalo prohřívat Zemi a vytáhlo jarní krásu, aby ozdobilo zelenou trávu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Neděle 5. března 2017, ulice 17. listopadu 37, pozůstatky nočního větrného řádění, lampu
veřejného osvětlení museli hasiči odstranit z vozovky.
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8. 4 KRONIKA DUBEN 2017
Pohádky – to je kouzlo života. [12]

Úvod

Kratičká věta Stelly Zázvorkové, která by letos v dubnu oslavila 95. narozeniny, vystihuje
duben v Havířově. Miniteatro Jiřího Tibitanzla letos už po šestadvacáté rozzářilo dětské oči
a vykouzlilo úsměv na tváři mnoha dospělých. Týden plný pohádek, kouzel, která koření náš
život moudrostí, jemností a šťastnými konci, kterých se v reálném životě někdy nedostává. Je
radost vidět, že festival řídí mladý muž, který dýchá pro nádherný svět loutek od raného dětství,
jeho největším hrdinou byl Hurvínek, kterého si doma na koleně vyráběl. David Velčovský.
Dneska principál divadla Svět loutek, dětská duše mu zůstala.

Aprílových žertíků mělo v dubnu počasí v zásobě na celý měsíc. Svátky jara připomínaly
podzim a dny následující čas vánoční v našich nejkrásnějších představách. Kdo na Velikonoční
dvanáctiminutovce neběhal, mrznul. Dubnem jsme se protančili hned na dvou velkých
soutěžích.

Duben v časovém sledu
Sobota 1. dubna 2017

Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě (RaD)
uspořádaly v souvislosti se Světovým dnem povědomí o autismu první ročník oslav Dne
autismu v Havířově. Záštitu nad podpůrnou akcí u obchodního centra Elan přijala primátorka
města Jana Feberová, která přišla podpořit všechny zúčastněné osobně. Své služby tu
prezentovaly všechny organizace, které pracují s osobami trpícími autismem: již zmíněné
Poradenské středisko pro rodinu a dítě, zapsaný spolek ADAM – autistické děti a my.
MŠ Paraplíčko, ZŠ a SŠ Havířov-Šumbark, Podané ruce – osobní asistence, Benjamín – Domov
pro osoby se zdravotním postižením.
„Cílem akce bylo informování veřejnosti, že město Havířov má vytvořenu síť služeb, která je
zaměřená na pomoc a podporu osob s poruchou autistického spektra (PAS),“ zmínila Renáta
Vališová, vedoucí Poradenského střediska RaD Sociálních služeb města Havířova. Návštěvníci
se dověděli, co je to autismus, jak se projevuje a co autistům pomáhá. Děti si mohly zábavnou
formou vyzkoušet, jak se učí a jak si hrají jejich autističtí kamarádi, jak se dá komunikovat
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beze slov. Informace doplnila výstava fotografií, ukázka speciálních pomůcek a představení
jednotlivých organizací, které služby autistům a jejich rodinám poskytují. Součástí bylo
nasvícení Kulturního domu Petra Bezruče v týdnu od 3. do 9. dubna 2017 modrou barvou, tedy
barvou komunikace a sebevyjádření, oblasti, se kterou mají lidé s autismem největší potíže.
Letošní 3. ročník Festivalu studentských filmů probíhal v období od 1. září 2016
do soboty 1. dubna 2017. Amatérští filmaři z řad středoškoláků soutěžili ve třech kategoriích:
spot, dokument, skorocelovečerní film. Porota vybrala z přihlášených 23 snímků z celého
Moravskoslezského kraje do finále v každé kategorii 3 nejlepší snímky a jednomu udělila
divokou kartu. Sobotní finále 1. dubna 2017 v kině Centrum bylo navíc obohaceno soutěží
o nejhezčí filmový plakát. 318 diváků zhlédlo na finálovém večeru celkem deset soutěžních
snímků a 3 nesoutěžní projekce.
Festival studentských filmů pořádalo Gymnázium Komenského v Havířově, prezidentem
festivalu byl David Polák a výkonným ředitelem Josef Štefl. Partnery festivalu bylo Město
Havířov, Moravskoslezský kraj, Městské kulturní středisko Havířov a Wayfarer.cz. Porotě
předsedal pan Dušan Rapoš, o vítězích dále rozhodovali Jarmila Kučerová, Daniel Gwóźdź,
Miroslav Beinhauer, Jan Ohnmacht.
Kategorii spot vyhrál snímek „Den na ho*n*“ autorského týmu Filmový kolotoč, režiséra
Matěje Šumbery z Gymnázia Studentská v Havířově. V kategorii dokument nejvíce zaujal
snímek Nikoly Liberdové ze Střední školy Bohumín nazvaný „Bez přírody jsme ničím“.
Vítězství v kategorii skorocelovečerní film udělila porota filmu „Kluk“ autorského týmu
Filmový kolotoč, režiséra Matěje Šumbery z Gymnázia Studentská v Havířově. Byla udělena
zvláštní cena poroty za kameru, střih a hudbu. Divácky nejúspěšnějším filmem a celkovým
vítězem festivalu se stal snímek „2040“ Tvůrčí skupiny Radka Lugsche z Polského gymnázia
v Českém Těšíně [1]

Vítězný plakát Festivalu studentských filmů Poker Masters týmu Borretex Flm Production
z Gymnázia Studentská v Havířově.
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Neděle 2. dubna 2017

Mistrovství republiky v trojbandu na velkém stole začalo v Billiard Clubu Havířov
už ve čtvrtek 30. března 2017. Zúčastnilo se ho celkem 32 hráčů. Svůj první mistrovský titul
v kariéře si odvezl do Jablonce Jan Hudak. Miroslav Bača z Havířova získal 2. místo. Další dvě
místa putovala do Prostějova (Zdeněk Galíček) a Brna (Martin Boháč).
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Mistrovství republiky v trojbandu na velkém stole v Billiard Clubu na Seifertově ulici.

Pondělí 3. dubna 2017

Byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce podjezdu pod železniční tratí
u vlakového nádraží v úseku od malého kruhového objezdu před podjezdem až po kruhový
objezd u prodejny Lidl. Práce se neobešly bez dopravních omezení, spočívaly zejména
v omezení kapacity průjezdnosti komunikace U Nádraží. Průjezd zůstal v obou směrech
zachován vždy v jednom jízdním pruhu.
Rekonstrukce zahrnovala kompletní úpravu povrchů stěn podjezdu, instalaci nového
LED osvětlení či kamerového systému v podjezdu napojeného na systém sledování Městské
policie Havířov. Město nechalo vybudovat nový spojovací chodník a cyklostezku, včetně
pevných zábran mezi chodníkem a silnicí. Důležitá byla oprava dešťové kanalizace, protože
podjezd bývá často zaplavován během přívalových dešťů. Práce budou trvat do konce roku
2017. Vzhledem k tomu, že po komplexní přestavbě se zvýší bezpečnost chodců a cyklistů,
bude větší část rekonstrukce financována z evropských dotací, které pokryjí 90 % plánovaných
nákladů ve výši přesahující 15 milionů korun. [11]

Začala rekonstrukce železničního podjezdu, doprava je stažena do jednoho jízdního pruhu.
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Správa sportovních a rekreačních zařízení nově vybavila bývalou tělocvičnu
ZŠ Palackého lezeckou stěnou. Její provoz byl slavnostně zahájen v pondělí 3. dubna 2017
a zúčastnila se ho náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková. Stěna byla
od počátku přístupná široké veřejnosti. Ředitel SSRZ Radomír Kácal řekl, že její využití bude
nabízeno také školám v rámci tělesné výchovy. Nové sportoviště přišlo na 173 tisíc korun. [2]

Úterý 4. dubna 2017

Tradiční Den zdraví propukl v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Dopoledne
patřilo zejména dětem 1. až 5. ročníků základních škol. Na dětském oddělení je přivítaly
sestřičky pod vedením Bohumily Čurdové. Seznámily je s tím, co všechno by je mohlo potkat
během hospitalizace a jak funguje jednotka intenzivní péče. Pro děti byla připravena
3 stanoviště. Na prvním si mohly osahat všechny přístroje, se kterými často během pobytu
v nemocnici přijdou do kontaktu. Druhé stanoviště obsluhovali studenti a studentky Střední
zdravotnické školy v Karviné a děti se tu učily zásadám základní první pomoci. Na stanovišti
třetím čekali lékaři a řidiči z rychlé záchranné služby a předvedli malým návštěvníkům
rozvozovou i „rychlou“ sanitku. V rámci dětského dne otevřených dveří přišlo 150 dětí.
Svoji činnost dospělým zájemcům předvedli zdravotníci ve 14 stáncích. Několik stovek hostů
mělo možnost nejen postoupit vyšetření (na stánku interního oddělení provedli během celé akce
přes 860 vyšetření, nejčastěji tu měřili glykémii), ale také ochutnat zdravé dobroty
u nejnavštěvovanějšího stánku nutričních terapeutek (během 4 hodin tudy prošlo
192 návštěvníků). [3]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Děti ze ZŠ K. Světlé navštívily havířovskou nemocnici. Sestřičky jim ukazují přístroje,
se kterými se tu během hospitalizace mohou setkat.
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Ve Výstavní síni V. Wünsche v KD Leoše Janáčka byla zahájena výstava
amatérských fotografů fotoklubů z Karvinska, Frýdeckomístecka a Těšínska nazvaná
„Regionfoto 2017“. Svá fotografická dílka, která zachycují nejrůznější oblasti našeho života,
vystavilo více než 80 autorů. Čestným hostem výstavy byl fotograf Antonín Válek. Výstava
trvala do 28. dubna 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Předsedové fotoklubů zahájili výstavu „Regionfoto 2017“ slavnostním přípitkem.

Úterý 6. dubna 2017

Primátorka města Havířova Jana Feberová se zúčastnila odborného setkání
se zástupci partnerských měst na polském velvyslanectví v Praze. Města Havířov, Karviná
a Jastrzębie-Zdrój realizují odborná setkání od roku 2011, diskutují o možnostech příhraniční
spolupráce. Spolupráce tří největších měst Euroregionu Těšínské Slezsko má už 20 letou tradici.
Havířovská primátorka připomněla, že za tu dobu bylo uvedeno do života několik desítek
projektů a aktivit, výsledky jsou patrné na obou stranách hranice.
Jana Feberová si s primátorkou polského města Jastrzębie-Zdrój Annou Hetman
a karvinským náměstkem primátora Lukášem Razsykem vzájemně představili další možnosti
partnerské spolupráce a její podobu v praxi. Projednávaly se také možnosti česko-polské
turistické nabídky. „Partnerské město Jastrzębie-Zdrój a Polsko samotné vnímáme jako místo
s kulturním dědictvím, množstvím tradic a památek a specifickým kulinářským uměním a takto
ho chceme přiblížit i našim občanům,“ uvedla primátorka Feberová. [4]

Představitelé tří partnerských měst Euroregionu Těšínské Slezsko na Velvyslanectví Polské
republiky v Praze.
98

Stříbrná souprava Revolution Train se vrátila na 4 pracovní dny na havířovské
vlakové nádraží. Nabídla zájemcům z řad dětí i dospělých sugestivní příběh feťáka a jeho
okolí. Unikátní 5D projekce vtahuje do děje a provází až k tragickému konci vypravěče celého
příběhu. Sklízí skvělé ohlasy od dětí, rodičů i učitelů na českých i zahraničních tratích. Silné je
zejména to, že pojímá problém užívání drog komplexně a nahlíží na něj z úhlu pohledu všech
zúčastněných, tedy i těch nejbližších, například rodičů, ale i policistů a dalších osob. Navíc
prezentuje všechny méně či více tragické okolnosti, které se nabalují na problém aktivního
užívání drog.
Vlak byl otevřen dopoledne školám a odpoledne veřejnosti v pracovní dny až do úterý
11. dubna. Díky podpoře města Havířov a Moravskoslezského kraje vycházelo vstupné
na 20 korun. [5]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Protidrogový Revolution Train opět zastavil na havířovském nádraží ve čtvrtek 6. dubna 2017
a zdržel se do úterka 11. dubna 2017.

Pátek 7. dubna 2017

S podtitulem „Pohled do zrcadla“ odstartoval finálový večer 25. ročníku
MISS Reneta ve velkém sále KD Leoše Janáčka. Mezinárodní soutěž studentek středních škol
pořádala Střední škola v Havířově-Prostřední Suché. Moderování večera se ujal opět Jan
Čenský.
Dvanáct finalistek (do soutěže se přihlásilo 150 dívek) se představilo ve společenských šatech,
v rozhovoru s Vladimírem Hronem, předvedly taneční umění v zrcadlovém tanci a nechyběla
tradiční promenáda v plavkách. V průběhu večera získala Anna Saganová ze Slovenska titul
Miss Reneta Foto, publikum ocenilo havířovskou Simonu Kněžíkovou a v internetovém
hlasování zvítězila Simona Kubiasová ze Smiřic. Vítězná korunka a šerpa s titulem MISS
RENETA 2017 nakonec ozdobila Xénii Gregušovou, 17 letou studentku z Bilingvního
gymnázia T. Růžičky v Žilině. Titul PRVNÍ VICEMISS náleží 18 leté Dianě Šeděnkové
z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a titul DRUHÁ VICEMISS 16 leté Kateřině Kučerové
z Gymnázia Šumperk.
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Ředitel soutěže Libor Lenčo byl s úrovní letošní soutěže, včetně finálového večera, velmi
spokojen. Právem, protože se skutečně vydařil. [6]

MISS RENETA 2017 Xénia Gregušová a její dvorní dámy Diana Šeděnková a Kateřina
Kučerová. (Foto Aleš Mazur)
V nevlídném počasí začal na náměstí Republiky bohatý program Velikonočního
městečka. Ve výtvarném skleněném stánku se postupně představily organizace Středisko
volného času Asterix, Santé, Církevní středisko sv. Jana Boska. Až do středy 12. dubna 2017
byly pro děti připraveny pohádky, dětský ranč, na jevišti se vystřídala celá řada kapel, které
předvedly dobrou muziku navzdory studenému počasí. Program byl namíchán pro všechny
věkové kategorie.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Velikonoční městečko v Havířově se ani letos neobešlo bez živých zvířat.
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Sobota 8. dubna 2017

Za účasti primátorky města Havířova Jany Feberové byl zahájen už
17. Havířovský turnaj v integrované boccie, který tradičně s doprovodnou paralympiádou
uspořádal Handicap sport club Havířov. Úvodního exhibičního turnaje s vysvětlením pravidel
se zúčastnili paralympionici z her v Londýně 2012, kteří vyhráli stříbrnou medaili v párech.
Letos soutěžilo 24 týmů, turnaj zahájilo 6 skupin po 4 družstvech (v každém z nich hrál nejméně
jeden handicapovaný sportovec), Vyhrál tým Jer53y, druhé místo vybojovali The Gunners (oba
hráči hráli za HSC Havířov) a 3. v pořadí Old dream team dorazil z Brna.
Havířovská paralympiáda byla zahájena zapálením paralympijského ohně. Všichni měli
možnost vyzkoušet si florbal a basketbal na vozíčku a další aktivity, díky kterým mohli
nahlédnout do života handicapovaných spoluobčanů. Všichni se navečer v dobré náladě sešli
na afterparty v 1. havířovském minipivovaru.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

V Městské sportovní hale se uskutečnil už 17. Havířovský turnaj v integrované boccie
za účasti úspěšných paralympioniků.
Havířov v posledních letech získává výborné renomé díky klubu milovníků bridže.
Bridžoví hráči všech věkových kategorií z mnoha koutů naší republiky i ze zahraniční se sešli
na Velké ceně Havířova O pohár primátorky města. Uskutečnil se o víkendu 8. a 9. dubna 2017
v restauraci U Jelena. Zahájení turnaje se ujala paní primátorka Jana Feberová, ceny v neděli
předával náměstek primátorky pro ekonomiku Josef Bělica.
Mezi 42 zúčastněnými páry projevili velikou snahu a zapálení začínající hráči z Bridžového
spolku Havířov. Setkali se zde s těmi nejlepšími hráči z České republiky, Polska
a Slovenska.
Nejvyšší příčku v párové soutěži i v turnaji družstev obsadili polští hráči. Nejlepší domácí
hráčkou byla na 7. místě Lucie Kohutová. Nejlepšími juniory byli na 11. místě domácí Adam
Pyszko a Zdeněk Tomis. Definitivně si tak řekli o nominaci na letošní mistrovství Evropy
v kategorii U21. V turnaji družstev dosáhli na medaile absolventi Havířovské bridžové
akademie, stříbrnou plaketu získal Erik Klemš a bronzovou Markéta Dudková a Kamil Žylka.
Díky podpoře města mohli být oceněni i další hráči ze speciálních kategorií, kteří ještě
nedosahují tak výrazné výkonnostní úrovně.
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Týden po Velké ceně se dočkali havířovští dalšího úspěchu. Hráči domácího klubu Kohutová,
Pyszko a Tomis spolu s hráčkou Uherského Hradiště Otradovcovou vybojovali vítězství
na tradičním mezinárodním turnaji třinácti dorosteneckých reprezentačních týmů Frankfurt
Cup.

Ocenění hráči bridže s náměstkem primátorky Josefem Bělicou. (Foto z archivu Bridžového
spolku Havířov).

Neděle 9. dubna 2017

Na havířovském Zámku přivítala zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová
nejmenší občánky do života. Kulturní program pro své malé kamarády a jejich rodiny
připravili žáci ze Základní a mateřské školy Frýdecká v Havířově-Bludovicích. Do pamětní
knihy byly zapsány děti:
Kryštof Višvader, Šimon Šaraj, Daniel Pinkava, Elena Márová, Jakub Juřica;
Julie Koziorková, Tereza Vojtasová, Amálie Rodková, Jakub Mládek, Marie Foldynová;
Andrea Veselá, Nela Padyšáková, Rozálie Klichová, Roman Skácel.
Do Sportovní haly na Žákovské zamířila Czech dance tour 2017, která si stanovila
za cíl na své cestě roztančit Česko. Pořadatelé v Havířově zjistili, že v našem městě je největší
taneční základna napříč celou republikou. Představilo se tu 22 tanečních skupin
v 73 choreografiích baby, art dance, disco dance, freestyle, street dance, street show, art show
či v plesových choreografiích. V malé hale předvedlo své umění 795 tanečníků. Závěrečné kolo
regionální postupové taneční soutěže podpořili primátorka města Havířova Jana Feberová
a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Pětičlenná porota poslala do dalších kol Tari
Dance Company Havířov (baby), Limit DC Havířov (baby, street show), TŠ Horizonty Havířov
(baby, disco dance), Tari Dance Company Havířov (art dance a art show), Victory Dance
Havířov (freestyle), Step by Step Havířov (street show).

Vítězná choreografie Dole v dole, Czech dance tour 2017 v neděli 9. dubna 2017.
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Pondělí 10. dubna 2017

Město vyhovělo místní občanské komisi v Havířově-Životicích a uvolnilo
z rozpočtu 7 milionů korun na vybudování nového multifunkčního hřiště za hasičskou
zbrojnicí. Bude sloužit k výuce tělesné výchovy žáků nedaleké mateřské a základní školy
Zelená, občané zde budou moci rozvíjet své volnočasové aktivity a hřiště poslouží také sboru
dobrovolných hasičů, jejichž budova se nachází v těsné blízkosti. Hřiště s umělým trávníkem
o celkovém rozměru 22 × 42 metrů, navržené jako víceúčelové, umožní provozování míčových
sportů. Vedle hřiště je naplánována rozběhová dráha s doskočištěm pro děti z nedaleké školy,
nebude chybět terasa se zahradním altánem a workoutové hřiště. Pro děti se zabudují pružinové
lavice, hrazdy, lanové prolézačky, pružinová houpadla a šplhací týče. [7]
Český olympijský výbor ocenil v rámci školních cen fair play celoživotní přínos
trenéra Daniela Gwóżdźe. Již 25 let působí jako středoškolský pedagog tělesné výchovy
a základů společenských věd. Od roku 2001 pracuje jako dobrovolný trenér atletiky. Děti vede
k čestnému sportovnímu jednání a propaguje zdravý životní styl. Od prvních atletických krůčků
vedl celých 9 let Pavla Masláka. [8]
Velikonoční koncert Hudba pravdy se rozezněl v pondělí večer v evangelickém
kostele v Havířově-Bludovicích. Ensemble Flair baroque s Janem Rokytou nabídl setkání
s láskou, vírou a nebem. Výtěžek koncertu, na kterém zazněly lidové písně z Valašska,
Horňácka, skladby s texty Petra Bezruče a Jana Amose Komenského, Josefa Kaluse či Karla
Jaromíra Erbena, byl věnován na záchranu zdejších varhan. Vládla sváteční, velikonoční
atmosféra.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Na velikonočním koncertě v evangelickém kostele vystoupily Magdalena Múčková
a Klára Blažková.

Úterý 11. dubna 2017

Dětské dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku se v úterních odpoledních hodinách
proměnilo v prostor plný zábavy, her, soutěží a odměn. Komise Rady města Havířova
pro bezpečnost silničního provozu pořádala zábavné sportovní odpoledne. Děti si mohly
prohlédnout policejní a hasičský vůz, sanitku. Komise BESIP však pamatovala
i na rodiče a připravila pro ně zábavný vzdělávací test.
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Cílem povedené akce bylo přiblížit dětem, rodičům i pedagogům možnost trávit volný čas
na dětském dopravním hřišti, které je otevřeno v sezóně od dubna do října. [9]

Na dětském dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku byla zahájena další sezóna Dětským
odpolednem s BESIPem.

Neděle 16. dubna 2017

Na stadionu Městského fotbalového klubu v Havířově-Prostřední Suché byly
slavnostně otevřeny nové prostory kulturně společenského zázemí pro sportovce, rodiče a děti.
Spolu s funkcionáři klubu přestřihl slavnostní pásku náměstek primátorky pro hospodářský
rozvoj Karel Šlachta. Podívat se přišli také hráči a fotbalový potěr klubu Indiánů. Po slavnostní
chvíli následoval zápas s hráči Šumperka.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Náměstek primátorky Karel Šlachta slavnostně otevřel nové prostory kulturně společenského
zázemí pro sportovce, rodiče a děti.
Ani studené počasí o Velikonoční neděli neodradilo skalní příznivce tradiční
Velikonoční 12minutovky. Sešli se na atletickém ovále u Městské sportovní haly Slavia.
Desátý ročník běžeckého závodu organizovala Havířovská desítka. K 10. narozeninám
připravili pořadatelé milé překvapení v podobě účasti skvělé české atletky, překážkářky Denisy
Rosolové z nedaleké Orlové. Předávala ceny vítězům, došlo na společné focení se zájemci
a na příjemné velikonoční povídání. Ceny věnoval také Pivovar Hoppy Dog.
104

Nejdelší trasu za 12 minut uběhl havířovský atlet Stanislav Záleský (3500 m), následovali ho
Martin Pěch a Michal Broda. V ženách zvítězila Ivana Zbořilová (3080 m), za ní se umístily
Adéla Pěchová a dvojice Sára Vámošová a Neli Michopulu. Děti si vysloužily ocenění všechny
za vůli a snahu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Jubilejní ročník Velikonoční 12minutovky. Nejrychlejší ženy z atletického oválu s Denisou
Rosolovou.

Úterý 18. dubna 2017

Začala oprava prostranství před KD Leoše Janáčka. Její součástí bylo předláždění
celé plochy, výsadba sedmi nových stromů a rozšíření zeleně o 100 m2, zabudování nových
laviček. Na rekonstrukci navázala výstavba cyklostezky podél Dlouhé třídy. Město vyčíslilo
náklady na opravu zhruba na 2 miliony korun. [10]

Začala oprava prostranství u KD Leoše Janáčka směrem k budově soudu.
Spolu se strážníky 32 měst republiky se zapojili strážníci naší městské policie
do celostátní akce Jehla. Pokusili se vyčistit město od infekčního materiálu a rozšířit
povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Městská policie Havířov, přestože
se její strážníci věnují této činnosti pravidelně, vyčlenila pro tuto akci 18 strážníků a 2 asistentky
prevence kriminality. Bylo prověřeno přes 420 rizikových lokalit, dětských mobiliářů,
parkových ploch nebo cyklostezek.
Bylo zajištěno celkem 9 odhozených použitých injekčních stříkaček. Za dodržení hygienických
norem byly sesbírány a uloženy do jednorázových plastových kontejnerů. [13]
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Pátek 21. dubna 2017

Havířovští občané jednali s vedením města a s představiteli jednotlivých složek
Ministerstva vnitra o fungování Pobytového a integračního střediska. Město přizvalo
k jednání představitele Správy uprchlických zařízení, Odboru azylové a migrační politiky,
Policie České republiky a Městské policie Havířov. Spolu se dvěma občany, kteří byli pozváni
na základě jejich interpelací na zastupitelstvu, dorazil i krajský zastupitel Lubomír Volný.
Jedním z řešených témat byly obavy občanů města z pobytu cizinců ve zdejším zařízení
a údajné problémy, které způsobují. Ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras sdělil, že
s lidmi z Azylového pobytového střediska Ministerstva vnitra České republiky, až na malé
výjimky, žádné problémy nejsou. Doplnil, že Městská policie Havířov nemá žádné negativní
poznatky ani o skupině azylantů v bytových domech společnosti Residomo na ulicích Odboje
a Anglická.
Dotazy se týkaly též tajného vládního projektu, na kterém údajně město spolupracuje s vládou.
Jeho cílem je údajně umístit v Havířově blíže nespecifikovaný počet cizinců, kteří imigrovali
do jiných států Evropské unie. Česká republika je údajně plánuje přijmout. „Na žádném
takovém projektu se město nepodílí. Tato informace je zcela nepodložená jakýmikoliv
relevantními zdroji a prezentované postupy, které mají být během realizace údajného projektu
praktikovány, nejsou v souladu s právním řádem České republiky,“ prohlásila primátorka Jana
Feberová. [14]
Na náměstí Republiky slavili školáci havířovských škol Den Země. Město Havířov
pro ně připravilo dopoledne plné zábavy a poučení. S atraktivními ukázkami přišli za dětmi
studenti středních škol, myslivci, sokolníci, junáci, provazochodci. Ekologické aktivity čekaly
i ve stáncích Střediska volného času Asterix a Církevního střediska volného času sv. Jana
Boska. Děti přitahoval stánek Městské policie Havířov s dopravní tématikou, výcvik psů
a ukázka jejich dovedností. Děti si mohly vyzkoušet, jak správně zapálit oheň ve volné přírodě,
jak si vyrobit elektřinu vlastní silou. Dozvěděly se rovněž zajímavé informace o včelařství,
pěstitelství a chovatelství. Um a zručnost děti uplatnily v dovednostních soutěžích. Ve stánku
Městské knihovny Havířov čekaly na nové majitele vyřazené knihy a děti vyráběly záložky
do knížek.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Knižní jarmark ve stánku Městské knihovny Havířov na oslavách Dne Země na náměstí
Republiky.
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Mezinárodní soutěž amatérských zpěváků populární hudby Talent 2017
vyvrcholila slavnostním Galakoncertem v KD Petra Bezruče. Do prvního výběrového kola
v pátek 3. března 2017 bylo přihlášeno 134 zpěváků z České republiky a z partnerských měst
Turčianských Teplíc a Jastrzębie Zdrój. Soutěžili ve 4 věkových kategoriích. Do semifinále
v pátek 10. března jich postoupilo 50 a ve finálovém klání zpívalo 20 nejúspěšnějších
semifinalistů. V odborné porotě soutěže zasedl jako předseda skvělý muzikant a vedoucí
havířovského Jazz Clubu Jiří Bořuta.
V kategorii 6 – 9 let zvítězila Victoria Pustelak (Jastrzebie Zdrój) před Martinou Kuchařovou
(Střítež) a Karolínou Jandovou (Havířov) a Natálií Voštinákovou (Turčianské Teplice).
V kategorii 10 – 12 let si vyzpívala vítězství Anna Janulek (Jastrzebie Zdrój), druhé místo
putovalo do Turčianských Teplíc Natálii Lettrichové. Třetí skončila Valerie Kaňová (Havířov).
Agnieszka Brzykcy (Jastrzebie Zdrój) zvítězila v kategorii 13 – 15 let. Druhé místo získala
Sofia Michalopulu (Horní Bludovice). Třetí místo si odvezl Matyáš Cabák do Lišova u Českých
Budějovic.
Kategorii 16 a více let vyhrála Adina Večeřová (Havířov). Druhé místo získal Miroslav Macáš
(Vítkov). Třetí příčka zůstala Havířovu díky Kristýně Kolárové. [16]
Vítězkou internetové soutěže Talentu 2017 se stala Natálie Voštináková s 1 679 hlasy. [15]

Sobota 22. dubna 2017

Festiwal Piosenki Dziecięcej (Festival dětské písně) se v Havířově koná už
20 let. V KD Petra Bezruče se odehrálo finále jeho 5. řady. Vystoupili v něm žáci polských
základních škol z celé České republiky a populární zpěvačka Ewa Farna. Z původních
140 zpěváků postoupilo do finále v Havířově 16 sólistů, 2 dueta a 2 pěvecké skupiny.
Vítěze v jednotlivých věkových kategoriích vybírala porota a v případě nejmladších
vystupujících z 1. až 3. tříd diváci. Kategorii vyhrála Justyna Navratil z polské základní školy
v Bystřici. V kategorii 4. až 6. tříd se porotě nejvíce líbil projev Julii Macury, žákyně základní
školy Třinec-Terasa. Tacjana Trznadel z polské základní školy v Českém Těšíně zvítězila
v kategorii 7. až 9. tříd. Aneta Nowak a Zuzana Sebel z polské základní školy v Hnojníku si
vyzpívaly vítězství v duetech a vítěznou skupinou se stal Uśmiech.
Líheň, hudební klání amatérských skupin, se v havířovském Jazz clubu a dalších
klubech na severu Moravy (Olomouc, Třinec a Ostrava) rozhořela už po šestnácté ve čtvrtek
16. února 2017. Historicky poprvé nesla oficiální název Wayfarer Líheň 2017 a počtem
948 přihlášených skupin z České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí se stala největší
středoevropskou klubovou soutěží hudebníků. Fanoušci muziky si užili 9 soutěženích kol
a velké finále ve Stolárna clubu v Havířově. To vypuklo v sobotu 22. dubna 2017. Na jevišti se
vystřídaly kapely Backstage pass (z polského Krakowa), Šoulet (z Prahy), Folya (z polského
Kielce) a Penzistor (z Přerova). Finalisté přinesli těžký kovový rock, libé tóny ukulele, housle
tuby a dalších méně tradičních nástrojů.
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Odborná porota čítala 27 členů a rozhodla o vítězi letošního festivalu, který bude moci vystoupit
na atraktivních festivalech včetně Masters of Rock a Colours of Ostrava. Na stupni nejvyšším
stanula skupina Šoulet z Prahy.
Tradiční pořadatel úspěšného hudebního klání, havířovská produkční agentura Viking agency,
pozval v letošním roce jako patrona soutěže Kamila Střihavku se skupinou Leadres. [17]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Skupina Šoulet zvítězila v 16. ročníku Wayfarer Líhně 2017. (Foto Honza Bartusek, Viking
agency).

Neděle 23. dubna 2017

Nové havířovské občánky přivítal na Zámku Josef Bělica, zastupitel. Komise
pro občanské záležitosti při Radě města Havířova připravila 4 obřady. Hezký program
z písniček a básniček si pro své malé kamarády připravily děti ze ZŠ F. Hrubína. Do pamětní
knihy města Havířova byly zapsány děti:
Emma Albičuková, Kryštof Bulava, Kristýna Truhlářová;
Jakub Andiel, Nela Kaplánová, Natálie Vámošová, Lukáš Konečný;
Michal Tichánek, Kamila Hečková, Tadeáš Chráska, Andreas Candulas,
Jakub Letocha, Kristýna Zajacová.

Vítání občánků v neděli 23. dubna 2017, jedna z ceremoniářek, zastupitel Josef Bělica a děti
ze ZŠ F. Hrubína.
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Pondělí 24. dubna 2017

K závažnému trestnému činu došlo v dopoledních hodinách v Havířově-Prostřední
Suché. Žena středního věku byla nalezena bez známek života po fyzickém útoku a s poraněními
způsobenými bodnořezným nástrojem. Policisté intenzivně vyšetřovali všechny skutečnosti.
Obvinili muže, který měl k ženě rodinné vazby. Podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí
do vazby. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo také výjimečný
trest. [18]

Středa 26. dubna 2017

V KD Radost se rozezněl další z komorních koncertů, návštěvníci si vyslechli
klavírní recitál Ivo Kahánka. Mladý český pianista, rodák z našeho kraje, má pověst jednoho
z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Vítěz mezinárodních soutěží, absolvent
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, pražské Hudební akademie múzických umění, absolvent
jednoho semestru postgraduálního studia na prestižní londýnské Guidhal School of Music
and Drama zahrál nadšeným havířovským posluchačům klavírní skladby z repertoáru Ludwiga
van Beethovena, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Fryderyka Chopina. Jeho bravurní
interpretace byla odměněna dlouhým potleskem.

Ivo Kahánek zahrál havířovským milovníkům hudby ve středu 26. dubna 2017 v KD Radost.

Čtvrtek 27. dubna 2017

Padla první klapka a v Havířově na zimním stadionu se začal natáčet pilotní díl
internetového seriálu „Lajna“ z hokejového prostředí. Tiskové konference za přítomnosti
vedoucích představitelů města se zúčastnil hlavní protagonista Jiří Langmajer. V dalších rolích
seriálu si zahráli Zdeněk Piškula, Hanka Vágnerová, Marek Taclík, Norbert Lichý. Vedlejší
role si střihli hokejisté AZ Havířov. Seriál režiséra Vladimíra Skórky zhlédnou diváci v květnu
2017 v čase mistrovství světa v ledním hokeji.
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Město natáčení seriálu podporuje. „Tuto novou formu moderní propagace města vítáme.
Vnímáme, že doba papírových letáčků a brožurek ustupuje do pozadí a veškerá komunikace se
přesouvá do online prostoru,“ uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Josef Bělica. [19]

Tisková konference s představiteli města a tvůrci internetového seriálu Lajna z hokejového
prostředí. (Foto z archivu Magistrátu města Havířova).

Sobota 29. dubna 2017

Pohádkový týden začal v neděli 23. dubna 2017, vyvrcholil předáním cen.
V Havířově skončil 26. ročník festivalu dětských amatérských divadel Miniteatro Jiřího
Tibitanzla 2017. Uspořádaly ho Městské kulturní středisko a spolek MiniTeatro Havířov, dotací
ho podpořilo Město Havířov. Tradičně oživily pohádky loutkový sál KD Petra Bezruče.
Festivalem provázel Strašfuňák z divadla Loutkový svět Ostrava Davida Velčovského,
předsedy spolku MiniTeatro. Na jevišti loutkového sálu jsme přivítali Divadlo Andromeda
z Prahy („Nezbedné pohádky“ O červené Karkulce a neposlušných kůzlátkách), Divadýlko
Kuba z Plzně („O línem Honzovi a chytré princezně“), hudebně-divadelní skupinu Rybníkáři
z Českých Budějovic („Vodnické vyprávění“), Divadlo Bajka z Českého Těšína („Pohádka
pro peřinu“), Divadlo dětského diváka z Přerova („Z pohádky do pohádky s Budulínkem“).
O dobrou náladu se v předsálí starali Rybníkáři.
Cenu za ženský herecký výkon si do Přerova odvezla Michaela Borošová. Cena za nejlepší
mužský herecký výkon putovala do pražského Divadla Andromeda Dodu Slávikovi. Cenu
za hudbu převzali bezkonkurenční Rybníkáři. Režisérská cena se ocitla v rukou Tomáše
Volkmera z Divadla Bajka v Českém Těšíně. Nejlepší scénář přivezlo do Havířova Divadlo
Kuba z Plzně, získali i cenu za nejlepší výpravu. Byla udělena také speciální cena za ženský
pěvecký výkon Věrce Studené z Vodníků. Diváci nejvíce ocenili vodnickou kapelu Rybníkáři
za Vodnické vyprávění. Cenu dětské poroty si převzali oblíbení Strašfuňák (David Velčovský)
a Funilka (Katka Svobodová) ze Světa loutek v Ostravě.
Vodnická kapela z Českých Budějovic potěšila svým zpěvem ve čtvrtek 27. dubna 2017
nejmenší pacienty v havířovské nemocnici.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Rybníkáři a Vodníci se postarali o dobrou náladu v předsálí.
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Neděle 30. dubna 2017

Vedení Základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem pozvalo všechny
na Den otevřených dveří spojený s jarní oslavou Stavění máje. Počasí se umoudřilo
a dopřálo užít si hezkých setkání venku v bezprostředním okolí školy. Voněly báječné koláče
i jiné dobroty. Stavba máje, kterou věnovala paní Urszula Kolorz, byla perfektně připravena
a pánům různého věku se podařilo postavit ji na první ráz, zcela bezpečně. Moderní školkou
a školou provedl zájemce Roman Kaderka, ředitel školy. Děti si připravily pro návštěvníky
vystoupení plné muziky.
Setkání pokračovalo netradičním florbalovým zápasem. Utkaly se školní děti s týmem
Japonska (dospělí v kimonech). Ve vyrovnaném zápase nakonec vyhrály děti v poměru 10:9.
A všechno završila dobrá zábava.
(Další fotografie k dispozici v Příloze 2 Fotografie)

Na hřišti Základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem se v neděli
30. dubna 2017 stavěla máje.

Strohá řeč čísel

Na havířovském Úřadu práce evidovali k 30. dubnu 2017 celkem 5 389 uchazečů
o zaměstnání (z toho bylo 2 580 žen). Práci nemělo 5 088 uchazečů ve věku od 15 do 64 let
(žen bylo nezaměstnaných 2 409). Bez práce bylo 132 absolventů a mladistvých a 611 osob
se ZP. Nárok na podporu v nezaměstnanosti byl přiznán 979 uchazečům o zaměstnání. Podíl
nezaměstnaných na počtu obyvatel města činil 10,42 procent.
V psím útulku MAX našlo nový domov 20 pejsků, 2 kočky a 2 drobná zvířata.
K původním majitelům se během dubna vrátilo 21 pejsků. K 30. dubnu 2017 bylo v útulku
62 psů a 8 koček.
V havířovské porodnici přivedli na svět celkem 56 dětí (27 chlapců a 29 dívek).
Narodilo se 36 nových havířovských občánků (16 chlapců a 20 děvčátek).
V Nemocnici s poliklinikou hospitalizovali v dubnu 1 029 pacientů z Havířova.

Napsali o nás

O Zlatou vařečku bojovali ve středu 5. dubna 2017 budoucí kuchaři ze středních
škol Moravskoslezského kraje. V kuchyni ZŠ a SŠ Školní v Havířově-Šumbarku se sešlo
24 studentů středních škol s kuchařskými obory. Tématem letošního 16. ročníku putovní
soutěže byly sýrové variace. Vlastní pokrm představilo 24 žáků ze 12 škol. Jedna porce byla
určená na výstavku a druhá na degustaci přísné porotě. Porotci bodovali přípravu jídla a celkový
dojem. Zlatá vařečka putovala s Evou Štěpánkovou na OU a PrŠ do Lipové Lázní. Jediný bod
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ztratila Michaela Moravčíková z OU a PrŠ v Novém Jičíně. Třetí místo obsadil Mario Švancara
ze SOŠ Bruntál. [21]
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo provedeno zřízení
soukromé Montessori základní školy Úsměv v prostorách ZŠ M. Kudeříkové v Havířově
od 1. září 2017. Škola určila termín zápisu dětí na 26. dubna 2017. Ve třídě bude menší počet
dětí, dva vyučující, výuka bude probíhat v trojročí (1. – 3. ročník). Učitel se stává průvodcem
učení v relativním tichu, při práci se speciálními pomůckami. Děti jsou slovně hodnoceny, důraz
je kladen na práci s chybou a spolupráci s rodiči. Hlavní je motto Marie Montessori: „Pomoz
mi, abych to dokázal sám“. [22]
Náborovými příspěvky chce Moravskoslezský kraj řešit nedostatek lékařů
na Karvinsku, kam by potřeboval přilákat především další internisty. Pro lékaře, který
ve výběrovém řízení získá místo v nemocnici v Karviné-Ráji, Havířově nebo Orlové, je
připraven stotisícový příspěvek. Primář může získat dvojnásobek. Kraj chce nalákat
i absolventy, jimž nabízí stipendium v posledních dvou letech studia. [23]
Menší dopravní komplikace způsobila ve čtvrtek 13. dubna 2017 odpoledne srážka
služebního vozu městské policie s jiným osobním automobilem v centru města u OC Elan.
Nikdo nebyl zraněn, účastníci se shodli na zavinění a křižovatku za několik minut uvolnili.
Policisté z obvodního oddělení provedli u obou řidičů orientační dechovou zkoušku na alkohol,
která prokázala, že nebyli pod jeho vlivem. Jednačtyřicetiletý řidič Fordu Fokus vjel
do křižovatky z Dlouhé třídy na červenou. Na zelenou v tu dobu do křižovatky vjelo vozidlo
městské policie. Škoda na obou vozidlech nebyla vysoká. Policejní vůz přišel k několika
škrábancům v přední části, o registrační značku a mlhové světlo. [24]
Josef Pintér přináší rozhovor s předsedkyní spolku INNA v Havířově paní Martou
Marčovou. Onkologická organizace INNA vznikla z iniciativy Anny Stráníkové v březnu roku
1997 pro ženy po ablaci prsu. U zrodu tehdy stála také zdravotní sestra Marta Marčová spolu
s Ilonou Rumlovou. Nyní sdružuje pacienty se všemi diagnózami nádorového onemocnění
a má 40 členů. Název INNA znamená – iniciativa, nápady, názory, aktivita. [25]
Tradiční Havířovské farmářské trhy začaly na náměstí Republiky. Trhovců bylo
měně než v létech minulých, město si totiž vymínilo, že farmářské trhy nebudou komerční.
„Chceme, aby se na farmářských trzích nabízely produkty farmářů, nikoli klasických trhovců,"
vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska Yvona Dlábková. Na farmářských trzích už
lidé nenajdou stánky s bižutérií, keramikou nebo kuchyňským nádobím a nářadím. Přednost
mají výrobci všelijakých potravin, pěstitelé, kořenáři nebo například včelaři. Farmářské trhy se
budou v centru města konat každých 14 dnů až do konce října. [26]
Poškozené trakční vedení po nehodě bagru bylo důvodem zastavení dopravy
na železniční trati mezi Havířovem a Albrechticemi u Českého Těšína ve čtvrtek 20. dubna
a v pátek 21. dubna 2017. Nehoda se stala v úseku, kde se staví nová železniční zastávka.
Vykolejil zde jeden stavební stroj. Veškerá doprava, kvůli stavby svedená na jednu kolej, tak
byla zastavena úplně. Cestující mezi stanicemi převážely autobusy. Dálkové vlaky (včetně
Pendolina ČD) jezdily odklonem přes Bohumín. Omezení se dotklo také expresů RegioJetu,
které nekončí v Havířově podle jízdního řádu, jezdily rovněž odklonem přes Bohumín. [27]
Ve středu 19. dubna jednala primátorka Havířova Jana Feberová s představiteli
Správy uprchlických zařízení. Vedoucí představitelé města na podobná jednání dochází
pravidelně, udržují si tak neustálý přehled o fungování Pobytového a integračního střediska
v Havířově. V rámci těchto setkání navíc získávají cenné informace a poznatky od dalších obcí
a měst, kde fungují azylová zařízení pro cizince. Město Havířov spolupracuje v rámci řešení
otázek azylové a migrační politiky se všemi složkami Ministerstva vnitra České republiky, které
se těmto otázkám věnují. V rámci setkání s představiteli jednotlivých složek Ministerstva vnitra,
věnujících se otázkám azylu a migrace, řešila primátorka města azylovou politiku a související
legislativu i bezpečnostní otázku související s pobytem cizinců. "Ministerstvo vnitra chystá
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investiční program pro města a obce, kde se nachází azylová zařízení Správy uprchlických
zařízení. Dosáhnout bychom mohli na částku 2 miliony korun, za kterou bychom chtěli pořídit
nový kamerový systém a mobilní služebnu městské policie," sdělila primátorka. Představitelé
jednotlivých měst a obcí vzájemně diskutovali problematiku spojenou s fungováním azylových
zařízení. Součástí jednání byla prohlídka zařízení přijímacího střediska Ruzyně. [28]
Mohutný javor platanolistý, starý přes 80 let, přežil díky zákroku specialistů. Byl
zachráněn speciální svazovací technikou. Město ho přihlásí do letošního ročníku Strom roku.
Strom roste v parku před havířovským Zámkem. Nebýt náročného zákroku specialistů, byl by
na jeho místě 16 let jen pařez. „Javor měl příliš košatou a tím pádem těžkou korunu. Vlivem
extrémních výkyvů počasí pukl jeho kmen a hrozilo, že se zcela rozpadne a uhyne. Tak se tomu
stalo u několika jiných stromů, ale u tohoto javoru před zámkem jsme si řekli, že ho zkusíme
zachránit. A jak se zdá, podařilo se," řekla vedoucí odboru komunálních služeb havířovského
magistrátu Zdena Mayerová. „Do puklin v kmeni byl vnesen stromový balzám, který měl rány
zcelit. Srůstání pomáhalo svázání jednotlivých větví lany, která se podle potřeby stahovala nebo
povolovala," vysvětlila Mayerová. Přestože je javor zachráněn, stále vyžaduje pravidelné
kontroly. „Ověřujeme, zda jsou úvazky v koruně v pořádku, jestli se třeba nezařezávají, nebo
jestli nejsou volné," dodala. [29]
Nová opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a politiků,
přijali na havířovském magistrátě. Budova radnice je od počátku roku volně přístupná v době
úředních hodin. Mimo tyto hodiny se všechny vchody uzamykají a dovnitř se lze dostat pouze
s použitím elektronického čipu. Dosud byla radnice chráněna kamerovým systémem a stálou
hlídkou městské policie. „Hlavním důvodem je zvýšení pocitu bezpečnosti zaměstnanců
magistrátu v době před zahájením úředních hodin a po jejich ukončení. V minulosti zde došlo
k
drobným
krádežím
nebo
k
vandalským
projevům,"
vysvětlil
tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík. Větší bezpečí si vyžádali také nejvyšší
představitelé města. Bez předchozího ohlášení od dveří na chodbě se nikdo nedostane ani k
sekretářkám primátorky nebo jejich náměstků. Dosud průchozí patro bude uzamčeno a každý,
kdo bude chtít vstoupit do levého nebo pravého traktu druhého patra, se bude muset ohlásit
pomocí zvonku. Dveře mu pak otevře elektrický zámek. „Zabezpečen bude odbor primátorky,
kde instalujeme zvonek s interkomem," potvrdila mluvčí magistrátu Jana Dybová. Patra s
úředníky takto chráněna nejsou. Naopak, každý návštěvník radnice se může přijít podívat, jak
pracují, protože dveře jejich kanceláří byly už dříve opatřeny skly právě proto, aby do nich bylo
vidět. [30]
Taneční orchestr Z. Bittmara ZUŠ B. Martinů, jazzový soubor Jamsight a Školní
orchestr ZUŠ L. Janáčka pod vedením Jany Prefetové získaly ocenění v krajském kole
soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry, kterou pořádala ZUŠ L. Janáčka.
Postup do celostátního kola soutěžní přehlídky, které se bude konat v Litvínově, získal Školní
orchestr ZUŠ L. Janáčka pod vedením Jany Prefetové. Soutěže se zúčastnilo 17 souborů
ze základních uměleckých škol z Moravskoslezského kraje. [31]
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Počasí v měsíci dubnu 2017

Duben dostál své pověsti, dočkali jsme se letos rozličných legrácek v podobě krásných
jarních dnů, sněhového nadělení, které obalilo květy stromů a v závěru měsíce chladna a dešťů,
které zvedly hladiny řek, včetně Lučiny. Sluníčko se po dlouhém zamračeném týdnu objevilo
až o posledním dubnovém víkendu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 bylo zataženo i v Havířově-Dolních Datyních.

114

8. 5 KRONIKA KVĚTEN 2017
„Čmeláčci chvilku frkali všelijak, než chytili správnou notu.
Ale když Tatýrek s maminkou začali znovu zpívat,
foukli do trumpetek a šlo jim to krásně.“ [8]

Úvod

Podobný čmeláččímu koncertu byl i květen, než se přes bouřlivé boje s chladem, deštěm
a kolísáním teplot zabydlel v příjemném jarně letním počasí. Rozkvetlé nádheře vévodily
šeříky, které stále více než cokoliv jiného připomínaly výročí osvobození a konce 2. světové
války. S hrdostí jsme si vzpomenuli na datum 27. května 1942, kdy pánové Kubiš, Gabčík
a Opálka dali světu najevo, že se dokáží postavit totalitě a v Praze postřelili nenáviděného
Reinharda Heydricha. Zastupující říšský protektor na následky zranění zemřel. Němci se
za morální sílu českého národa mstili zuřivě a tragicky. Morální sílu neuznává žádný diktátor,
co svět světem stojí. Osud díla Jána Amose Komenského O všenápravě věcí lidských by taky
asi vypadal jinak a nebyl před lidmi tajen dokonce ještě na přelomu 20. a 21. století, kdyby se
ho mocní nebáli. Nadčasovou knihu přijeli v květnu do Havířova představit Štěpán Rak a Alfréd
Strejček.
První máj sebou nese, ať se nám to líbí nebo ne, kromě jiného i přívlastek svátek práce. Letošní
skutečná oslava přišla jen o pár dní později, Havířov zaznamenal důležitý okamžik
v novodobých dějinách. V průmyslové zóně Dukla byla otevřena nová výrobní hala na výrobu
jednorázových chirurgických setů.

Květen je v Havířově tradičně měsícem pichlavé, leč dech tající krásy. Kaktusáři a sukulentáři
předvádějí plody své piplavé práce ve Společenském domě Reneta. Výlohy ve městě ozdobila
studentská tabla, aby připomenula, že se blíží konec školního roku a maturantům končí jedna
životní etapa. V krásném kvetoucím jaru jsme se rozloučili s autorkou Hajaji Olgou Hejnou
a také s dalším autorem kouzelných příběhů pro děti Jiřím Kahounem. Jeho včelí medvídci nás
uvádějí do květnového dění.
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Květen v časovém sledu
Pondělí 1. května 2017

Havířovské náměstí Republiky ožilo tradičními Májovými slavnostmi. Letošní
program zahájil havířovský folklorní soubor Vonička. Následovaly rytmy dechovek Valašky
z Valašských Klobouk a Veselé trojky, kterou znala většina návštěvníků z TV Šlágr. Své
příznivce potěšila také cimbálová muzika Friš a příjemnou nostalgii přivezl Petr Rezek.
Všechny přítomné pozdravila primátorka města Jana Feberová. Připomněla 1. máj jako svátek
práce, svátek lásky, ale také svátek jara, který se slaví v Řecku, či nezvykle svátek alergiků.
Neopomenula ani nádherné Máchovo dílo Máj. Hovořila o lásce jako o krásném vřelém
mezilidském vztahu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Všechny přítomné pozdravila primátorka města Havířova Jana Feberová, spolu s ní přišla
na slavnosti náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
V Chomutově skončilo Mistrovství České republiky basketbalistek do 14 let.
Mladé basketbalistky BK Havířov obsadily vynikající 5. místo, zároveň se staly nejlepším
týmem Moravy a Slezska. Trenérka týmu Martina Šindlářová považovala za obrovský úspěch
už postup mezi 8 nejlepších týmů a řekla, že umístění dívek je senzační, v této věkové kategorii
havířovské družstvo nikdy tak vysoko nedosáhlo. Havířovské basketbalistky hrály celým
srdcem a prezentovaly se vyrovnanými výkony. V boji o páté místo porazily KP Brno a dívky
z Jičína. O pár dní později se na Mistrovství České republiky vypravily do Litoměřic
basketbalistky do 13 let. Havířovské žákyně sbíraly důležité zkušenosti a obsadily 11. místo.
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Úterý 2. května 2017

V ulici V Zátiší (za marketem Hruška) otevřel Naturprodukt novou příjemnou
restauraci Pasta & Café Romana. Nabízí sladké dobroty, vůni bylin, chutné kávy, příjemné
posezení uvnitř i venku. Otevřeno je denně od rána do večera, lze tu posnídat, poobědvat
i povečeřet.

Na novou restauraci si lidé rychle zvykli, nabídka je široká a posezení příjemné.

Čtvrtek 4. května 2017

Na dětském dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku se poprvé uskutečnilo
městské kolo soutěže Mladý cyklista. Na organizaci úspěšné soutěže se podílely
ZŠ Gen. Svobody a komise BESIP při Radě města Havířova. V kategoriích starší a mladší žáci
soutěžilo 96 dětí ze 13 havířovských základních škol. Své umění předvedli soutěžící
ve 3 disciplínách: zdravověda, test dopravní výchovy, jízda zručnosti. Nakonec byla
vyhodnocena družstva a 3 nejlepší jednotlivci v každé kategorii.
V mladších žácích se nejlépe umístili Vítek Mihajlo (ZŠ Moravská), Lucie Žídková
(ZŠ Gorkého), Daniel Fussek (ZŠ Moravská). Ve starších žácích patřila první tři místa Matěji
Urbanikovi (ZŠ Moravská), Kateřině Bilské (ZŠ Moravská) a Lucii Kyškové (ZŠ Moravská).
V družstvech v obou kategoriích vyhrály týmy základních škol Moravská, Gorkého a 1. máje.
V okresním kole v Bohumíně reprezentovalo Havířov družstvo vítězné ZŠ Moravská.

Městské kolo soutěže Mladý cyklista na Dětském dopravním hřišti ve čtvrtek 4. května 2017
se vydařilo i přes nepřízeň počasí. (Foto z archivu komise BESIP při Radě města Havířova).
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V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče byla otevřena výstava nazvaná
„Vzpomínky na dětství“. Děti i dospělí mohli do 26. května 2017 obdivovat loutky, které
vytvořil Karol Kurjan. Všichni vystavení dřevění hrdinové hráli ve zdejším loutkovém divadle
od 60. let 20. století. Děti si mohly připomenout klasické pohádky O Červené Karkulce,
O Smolíčkovi, O Jeníčkovi a Mařence a O neposlušných kůzlátkách.

Pátek 5. května 2017

Představitelé města a různých organizací uctili památku padlých u příležitosti
72. výročí osvobození a konce 2. světové války v roce 1945. Pietní akt se uskutečnil u kostela
sv. Anny v Havířově-Městě. Kytice byly následně položeny u památníků:
v Havířově-Šumbarku u Pomníku obětem 2. světové války a vzpomínky obětem 1. světové
války;
v Havířově-Prostřední Suché u Pomníku padlým rudoarmějcům;
v prostorách hřbitova v Havířově-Prostřední Suché u Památníku padlým hrdinům 1. světové
války;
v Havířově-Prostřední Suché u Památníku zahynulým a popraveným německými fašisty
v koncentračních táborech;
v Havířově-Prostřední Suché u Náhrobku zastřelených horníků u Dolu Barbora
a u Hromadného hrobu sovětských zajatců;
v Havířově-Životicích u Pomníku neznámého vojína SSSR a u společné hrobky obětí životické
tragédie;
v areálu ZŠ Selská u Pamětní desky obětem 2. světové války. [3]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Pietní akt u příležitosti 72. výročí konce 2. světové války u kostela sv. Anny v pátek 5. května
2017. (Foto Štefan Šamal).

Úterý 9. května 2017

Ve výstavní síni Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka byla otevřena výstava, která
připomenula již celé třicetiletí největšího výstavního prostoru v Havířově. Samotný kulturní
dům byl otevřen v říjnu 1987. Od té doby tu mohli zájemci zhlédnout na tři stovky výstav.
Připomínaly je fotografie, plakáty, propagační materiály, novinové články. Prezentovány byly
také knihy plné zápisů spokojených, méně spokojených či snad i pobouřených návštěvníků.
Výstava mapující historii výstavní síně Viléma Wünsche trvala do 30. června 2017.
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Čtvrtek 11. května 2017

Vedení havířovské radnice v čele s primátorkou Janou Feberovou přijalo studenty
Střední průmyslové školy stavební, kteří získali pohár za vítězství v republikové postupové
soutěži ve florbale. Prošli úspěšně od městského kola až k vypjatému finálovému zápasu, který
se odehrál na konci dubna v Jindřichově Hradci. Primátorka města a náměstkyně pro sociální
rozvoj Alena Zedníková úspěšným mladým sportovcům pogratulovaly a předaly jim dárky jako
poděkování za reprezentaci města. Florbalisté obdrželi finanční poukaz. [4]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města Jana Feberová ocenila mladé florbalisty ze SPŠS v Havířově. (Foto
z archivu Magistrátu města Havířova).

Úterý 16. května 2017

Po rekonstrukci, která zahrnovala výměnu oken, doplnění stálé expozice, instalaci
nových vitrín a obměnu exponátů (například místo tradičního těšínského kroje teď vítá
návštěvníky stálé expozice lašský svatební ženský kroj), byl otevřen Musaion, havířovská
pobočka Muzea Těšínska. Zdejší novou výstavu nazvanou „Zkamenělé stopy“ uvedl Petr
Zajíček a vydal se s přítomnými návštěvníky do světa paleontologie a ichnopaleontologie
(ichno znamená řecky stopa). Vystavené exponáty jsou ichnofosilie, tedy zkamenělé stopy.
Výstava vznikla už v roce 2009 a na její tvorbě spolupracovalo Muzeum a galerie v Prostějově,
Vlastivědné muzeum v Olomouci a Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Jejími autory byli Vladimíra Jašková a Tomáš Lehotský. Výstava
v havířovském Musaionu trvala do 29. září 2017.

Zaměstnanci Muzea Těšínska v havířovské pobočce Musaion otevřeli další zajímavou
výstavu „Zkamenělé stopy“ v úterý 16. května 2017.
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Krásný umělecký zážitek připravili návštěvníkům posledního komorního koncertu
letošní sezóny v KD Radost kytarista Štěpán Rak a herec Alfréd Strejček. Koncert pro kytaru,
lidský hlas a orffovský instrumentář „Vivat Comenius“ byl sestaven z textů největšího
z Moravanů Jana Amose Komenského, jehož 425. výročí narození jsme si letos připomenuli.
Hluboký dojem zanechal v návštěvnících etický dopad Komenského „Obecné porady o nápravě
věcí lidských“ a zejména její nadčasovost. Stejně tak nelehký osud stěžejního díla velkého
českého filozofa umocnil v posluchačích údiv a podivnou směsici dojmů, kniha totiž neměla
na růžích ustláno ani na konci 20. století. Vše podtrženo jednoduchostí, krásným hlasem
a přednesem pana Strejčka a bravurní kytarovou hrou pana Raka. Koncert už tradičně uvedly
havířovské hudební naděje, tentokrát ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Štěpán Rak a Alfréd Strejček po krásném vystoupení v KD Radost v úterý 16. května 2017.

Středa 17. května 2017

V průmyslové zóně Dukla v Havířově-Dolní Suché byl slavnostně zahájen provoz
továrny na výrobu jednorázových chirurgických setů Mölnlycke Health Care. Slavnostního
otevření se kromě představitelů vedení společnosti Mölnlycke zúčastnila také Victoria Li,
velvyslankyně Švédska v České republice. Přijeli Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského
kraje a Jana Feberová, primátorka města Havířova. Hosté vystoupili s krátkými projevy.
Emmanuel Chilaud, generální ředitel výrobních závodů Mölnlycke ProcedurePak, připomenul
česky tragédii horníků, kteří v dole Dukla zahynuli v roce 1961. Vyjádřil naději, že právě
na tomto místě se bude dařit výrobě produktů, které budou lidem vracet zdraví. V závěru
slavnostního ceremoniálu byla v blízkosti vchodu do továrny zasazena švédská bříza a přítomní
měli možnost komentované prohlídky moderního provozu.
Nová výrobní hala švédské společnosti, která působí v Karviné už 15 let, vyrostla
za bezmála 15 měsíců na rozloze 24 000 m2. Nový závod nabídne více než 200 a v roce 2018
další stovku pracovních míst.
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„Dnešní den je pro město Havířov dnem velmi významným. Otevřením nové výrobní haly
společnosti Mölnlycke začínáme novou éru průmyslové zóny Dukla. Rozšíření produkce
společnosti znamená pro Havířov obohacení a oživení pracovního trhu pro naše občany, zvláště
pro ženy. Za toto společnosti Mölnlycke děkujeme,“ ocenila příchod nového investora
primátorka města Havířova Jana Feberová. [5]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ostré skalpely rozřízly pásku, výrobní hala Mölnlycke je oficiálně otevřena.

Čtvrtek 18. května 2017

Klienti Domova seniorů ze střediska Helios poprvé navštívili chotěbuzské Stáje
Meridian Team. V následujícím půlroce zde mohli každý měsíc okusit příznivé účinky
hipoterapie, tedy přímého kontaktu se zvířaty. Koně si mohli hladit, krmit je či kartáčovat. První
návštěvy se spolu s klienty domova zúčastnila náměstkyně primátorky města Havířova
pro sociální rozvoj Alena Zedníková s ředitelem Domova seniorů Milanem Dlábkem. Projekt
hipoterapie, která má na psychiku starších a často nemocných lidí příznivý vliv, se uskutečnil
díky podpoře Nadace OKD. „Projekt Hipoterapie a kultura pro seniory vznikl na základě
požadavku našich klientů, kteří rádi tráví čas se zvířaty. Jeho součástí jsou kromě návštěv stájí
také čtyři kulturní vystoupení v domově. Grant OKD pokryje osmdesát procent nákladů
projektu," sdělil ředitel domova Milan Dlábek. [6]

Pátek 19. května 2017

Na Bartošůvce v Havířově-Dolní Suché byla dokončena oprava přibližně 4 metry
vysoké opěrné zdi, která byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a při dopravní nehodě
v roce 2015 byla částečně stržena. Po nehodě už neměla zbývající část opěrné zdi dostatečnou
stabilitu a nemohla zajišťovat přilehlý svah. Navíc při deštích ohrožovala pozemky vlastníků
zahrádek pod svahem. Díky opravě byl zajištěn bezpečný pohyb chodců.
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Originální zeď z kamenných přírodních kvádrů byla nahrazena zcela novou železobetonovou
zdí dlouhou téměř 30 m. Její římsu osadili ocelovým zábradlím. Terén před opěrnou zdí byl
nově zatravněn. Původní povrch komunikace z panelových dílců nahradili pracovníci vybrané
firmy povrchem z asfaltobetonu. [7]

Nově opravená opěrná zeď Na Bartošůvce skýtá všem větší bezpečí. (Foto z archivu
Magistrátu města Havířova).

Sobota 20. května 2017

Odpoledne plné her, zábavy i poznání připravili havířovským Technické služby
Havířov. Už po druhé se konal v areálu hřiště Městské sportovní haly Den Technických služeb.
Určen byl všem bez rozdílu věku. Kdo přišel, si ho náležitě užil. Ve žlutém vystoupila ostravská
kapela Kuba band. Její bubenická show nenechala nikoho v klidu, navíc dokázala všem, že
popelnice mají velmi rozmanité využití.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet techniku, se kterou pracují zaměstnanci Technických služeb
ve městě, prohlédli si vůz psího útulku Max, hráli zábavné kvízy, velké stolní hry podporující
postřeh i trpělivost, stavěli vysoké věže z dřevěných hranolků, přitahovala je světelná stěna.
Děti se mohly vyfotit s pracovními přilbami, metlami, popelnicí apod. Všichni měli možnost
zúčastnit se soutěže o pobyt v horském hotelu Čeladenka, stačilo absolvovat zadané aktivity
a odpovědět na otázku, kolik odpadu celkem vyprodukovali občané Havířova v roce 2016.
Správná odpověď zněla 16 016 tun. Během hezkého odpoledne se 3 500 návštěvníků seznámilo
se službami poskytovanými společností města, která je jedním z důležitých zaměstnavatelů.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Technické služby Havířov představily v sobotu 20. května 2017 svoji techniku návštěvníkům
Dne Technických služeb v areálu Městské sportovní haly.
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Neděle 21. května 2017

Monika Havlíčková, zastupitelka města Havířova, přivítala v obřadní síni
havířovského Zámku nejmenší občánky našeho města v pěti obřadech. S hezkým programem
vystoupily děti ze ZŠ Mládežnická. Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Aneta Borková, Sofie Jana Špinarová, Vítek Šlapeta, Jakub Surovec;
Adéla Hrabcová, Magdalena Milatová, Štěpán Koždoň;
Teodor Menšík, Marek Lukaštík, Markéta Lehocká, Kevin Daniel, Viktor Faruzel;
František Chromec, Elizabeth Vejražková, Jonáš Skoč, Sebastian Dressler;
Filip Lysák, Jiří Koutný, Adam Durčák, Adam Třaslín, Roderik Pišťáček.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Zastupitelka Monika Havlíčková na vítání občánků v neděli 21. května 2017.

Pondělí 22. května 2017

V hudebním oddělení Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti byl slavnostně
ukončen letní semestr virtuální univerzity III. věku. Pamětní list z rukou ředitelky knihovny
Dagmar Čuntové převzalo 31 studujících seniorů, absolventů oborů cestování a genealogie.
Všichni přítomní s nadšením vyslechli zajímavou přednášku, která oba studijní obory
propojovala. Vlastimil Ciesar, pastor Slezské církve evangelické v Gutech, přiblížil historii
rodu Huttů a jeho prostřednictvím se všichni vypravili na pomyslnou cestu z Mnichova do Tyry.
Hovořil o pramenech, které při svém bádání využil. Pro všechny byla jeho prezentace velmi
inspirativní.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ředitelka Městské knihovny Havířov předává pamětní listy v pondělí 22. května 2017.
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Středa 24. května 2017

V pobočce Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici se uskutečnil
už 17. ročník populární EKOLYMPIÁDY. Soutěž o ekologii pro žáky základních škol,
v rámci projektu „Buď eko s knihovnou“ z grantového programu Radegast lidem, byla určena
tříčlenným družstvům starších žáků od 12 do 15 let. Téma letošního ročníku „Zpátky na stromy
nebo vpřed s technologiemi?“ postihovalo další vývoj celé společnosti.
Vítězné družstvo AgNeMa ze ZŠ Hnojník bylo oceněno krásným ekodortem Rozkvetlá louka,
diplomy, karimatkami a hrou. Druhé místo patřilo týmu Nejlepších ze ZŠ Žákovská v Havířově,
členové týmu získali poukázky na nákup knih, hru a sladkosti, příslušníci třetího Klubu trapáků
ze ZŠ Gorkého v Havířově zase svítilny, hru a sladkosti. Nikdo z 39 dětí z Karviné, Hnojníku
a z Havířova, které se letošní EKOLYMPIÁDY zúčastnily, neodešel s prázdnou, pro všechny
byly připraveny drobné ceny.

Vítězný tým EKOLYMPIÁDY ve středu 24. května 2017.

Čtvrtek 25. května 2017

Vedení města Havířova se sešlo s vedením Správy železniční dopravní cesty. Cílem
jednání bylo nastavení spolupráce při koordinaci rekonstrukce přednádraží a opravy budovy
vlakového nádraží v Havířově. „Otevření debaty je zásadní krok k tomu, abychom došli
ke společnému řešení a celý proces přípravných prací na rekonstrukci vlakového nádraží tak
urychlili. Nastavili jsme základní parametry a časový harmonogram spolupráce, kterého
bychom se chtěli držet. Budeme koordinovat naše přípravné práce opravy přednádraží
a projektovou dokumentaci SŽDC na rekonstrukci nádraží,“ uvedl náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica.
Město naplánovalo opravu přednádražního prostoru na rok 2018 za zhruba 50 milionů korun.
Oprava samotné budovy je v kompetenci SŽDC, která se chce s městem domluvit, jak by mohla
být budova využívána. Ze strany města se hovořilo kupříkladu o služebně městské policie přímo
v budově nádraží, o zázemí pro cestující s možností kulturního, společenského či sportovního
vyžití. Představitelé vedení města ocenili možnost částečně ovlivnit rekonstrukci nádražní
budovy. [9]
Primátorka města Havířova Jana Feberová svolala veřejnou schůzi s občany
v Havířově-Dolní Suché. Obyvatelé této části města mohli v prostorách místní mateřské školy
projednat s vedením města a zástupci odborů magistrátu aktuální problémy. Zdejší občanská
komise navrhla k projednání několik bodů.
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Jedním z nich byl termín dobudování veřejného osvětlení v ulici Nad tratí. Vedoucí odboru
komunálních služeb města objasnila místním řešení černých skládek, požadavek na zpomalující
retardéry na ulici Prachatické, hovořila také o potřebě zrcadla na staré orlovské cestě.
Důležitým tématem jednání byla dostavba kanalizace. S její realizací však město v letošním
rozpočtu nepočítalo. K problému opravy budovy místní školky se vyjádřila Marcela Kasalíková
z odboru školství a kultury: „Podlahy v herně pro děti budou opraveny již během letních
prázdnin. Rekonstrukce části stropu nad chodbou ve druhém patře budovy a sanace základů
přístavku, kde je umístěno sociální zařízení, chceme zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok.“
Zástupci města přislíbili občanům z Havířova-Dolní Suché, že projednají se Správou silnic
Moravskoslezského kraje a s dopravní policií jejich požadavek přechodů pro chodce
na Orlovské ulici v místech, kde se přechází k autobusovým zastávkám. V závěru schůze byli
přítomni informováni o průběhu kontroly topenišť a o blížící se druhé výzvě kotlíkových dotací.
[10]
Tradiční výstava Klubu kaktusářů a sukulentářů při MKS Havířov začala
v poschodí Společenského domu Reneta ve čtvrtek 25. května 2017. Deset členů letitého
klubu vystavilo v letošním roce na 5 tisíc exponátů rozličných velikostí a květů. Návštěvníci
mohli obdivovat kaktusy z jižní, střední a severní Ameriky, sukulenty z Afriky (Madagaskaru)
a také z jižní Ameriky. Největší vystavený kaktus, padesátiletý echinocactus gruzonii, bývá
lidově nazýván tchynina stolička.
Klub kaktusářů a sukulentářů při MKS Havířov má v současnosti 17 aktivních členů, kteří se
scházejí každé druhé pondělí v KD L. Janáčka. Jejich oblíbená a hojně navštěvovaná výstava
trvala do soboty 27. května 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Výstava kaktusů a sukulentů je dokladem toho, že pohled na krásu způsobuje dobrou náladu.
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V domově seniorů GrandPark v Havířově-Šumbarku oslavili druhé výročí jeho
založení s novým rakouským vlastníkem. Od května je součástí nadnárodní společnosti
SeneCura. Klientům a celému GrandParku přišly popřát děti z havířovské mateřské školy
Resslova. Za své vystoupení plné básniček a písniček sklidily velký potlesk. Seniorům
a seniorkám rozdaly jako dárek vlastnoručně vyrobené kytičky. [11]

Děti z MŠ Resslova přišly potěšit seniory GrandParku u příležitosti 2. výročí jeho založení.
(Foto z archivu GrandParku).

Sobota 27. května 2017

Ženský pěvecký sbor Canticorum při Městském kulturním středisku oslavil
desetileté výročí svého trvání spolu se svými posluchači na jubilejním koncertu ve velkém
sále KD Petra Bezruče. Pod vedením sbormistra Vítězslava Soukupa připravil přítomným
nádherný umělecký zážitek oceněný potleskem ve stoje. Koncert byl namíchán z lidových písní,
spirituálů, církevních skladeb, filmových melodií. Klavírní doprovod obstaral Martin Čáp,
slovem provázel Rastislav Širila.
Za dobu své existence absolvoval soubor 112 vystoupení. Jeho repertoár představuje více než
140 skladeb různých žánrů. Soubor nastudoval a zrealizoval s orchestrem a sólisty Českou mši
vánoční Jana Jakuba Ryby. Za deset let se stalo toto hudební těleso jedním z pilířů havířovské
kultury. V Canticoru zpívalo 93 zpěvaček a 4 zpěváci a pracovali zde 3 korepetitoři.
Správa sportovních a rekreačních zařízení otevřela svá sportoviště dokořán celým
rodinám. Za sportem si vyrazila necelá tisícovka lidí. Ve víceúčelové hale se hrál badminton
a bowling. Na minigolf se vypravilo 207 sportovců. V Městské sportovní hale se hrál florbal.
Sportovní hala na Žákovské přivítala 19 návštěvníků. Zájem přitáhla tělocvična bývalé
ZŠ Palackého s novou lezeckou stěnou. Zahrát si fotbal do městského fotbalového areálu
zavítalo 24 milovníků sportu. Živo bylo také na hřištích SSRZ (Pujmanová, Gen. Svobody,
Dolní Datyně a Dětské dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku).
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Počasí popřálo i havířovskému koupališti. Bylo otevřeno první den v sezóně a zaznamenalo
návštěvu 250 milovníků koupání. Pro nejmenší děti bylo připraveno nově rekonstruované
brouzdaliště.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Do víceúčelové haly si v sobotu 27. května 2017 přišli velcí i malí zahrát badminton.

Neděle 28. května 2017

Tým havířovských fotbalistek FK Gascontrol završil na stadionu Městského
fotbalového klubu v Havířově-Prostřední Suché úspěšnou sezónu. Už před zahájením
závěrečného utkání v Moravskoslezské divizi bylo jasné, že havířovské hráčky jsou vítězkami
a postupují do Moravskoslezské ligy. Dívky převzaly pohár z rukou primátorky města Havířova
Jany Feberové a náměstka pro hospodářský rozvoj Karla Šlachty.
Havířovský celek pod vedením trenéra a zároveň prezidenta FK Gascontrol Radomíra
Zábranského zvítězil s přehledem 10:0 nad týmem FK Loděnice.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Havířovské fotbalistky FK Gascontrol postoupily o stupínek výše do Moravskoslezské ligy.

Úterý 30. května 2017

ZUŠ L. Janáčka a Bohuslava Martinů se připojily k celostátní akci ZUŠ OPEN
podporované proslulou mezzosopranistkou Magdalenou Koženou. Akce byla zaměřena
na propagaci činnosti základních uměleckých škol. V ZUŠ L. Janáčka připravili hned dvě
vystoupení. Zahráli divadelní představení Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší
v MŠ E. Holuba. Rozezněl se také absolventský koncert žáků hudebního oboru a vernisáží byla
otevřena výstava absolventských prací v komorním sále školy.
Dvanáct dětských sólistů vybraných ze ZUŠ B. Martinů se podílelo na koncertě na ostravské
konzervatoři. Koncert vysílala i stanice Vltava Českého rozhlasu.

127

Středa 31. května 2017

V hudebním oddělení Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti otevřeli
v rámci hudebního večera společnou výstavu 16 členů a členek výtvarného kroužku Centra
volnočasových aktivit na Horymírově ulici. Za členy výtvarného kroužku promluvil Petr Havel,
čtyři a půl roku života ve výtvarném kroužku nastínila jeho vedoucí paní Máří Magdalena
Čechová.
Otevření výstavy obrazů, keramiky a šperků předcházel další z koncertů projektu
„Beethoven 2017“. Vedle skladeb Beethovenových zazněla též Arabeska č. 7 Bohuslava
Martinů a Španělská symfonie op. 21 č. 1 Edouarda Lalo. Obě zmíněné skladby zahrála spolu
se souborem Ensemble Moravia talentovaná houslistka Naďa Bubancová.
Výstava byla otevřena do 23. června 2017.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Na vernisáži výstavy členů výtvarného kroužku CVA na Horymírově ulici se představili
členové souboru Ensemble Moravia.

Strohá řeč čísel

Na Úřadu práce v Havířově evidovali k 31. květnu 2017 celkem 5 290 uchazečů
o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 2 558 žen. Nezaměstnaných v dosažitelném věku
16 – 64 let bylo celkem 4 973 (2 381 žen). V evidenci bylo celkem 131 absolventů
a mladistvých a 622 osob se ZP. Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel Havířova
činil v květnu 10,38 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikl u 924 uchazečů.
Do psího útulku Max Technických služeb Havířov bylo během měsíce odchyceno
39 psů (z toho 1 fena se 4 štěňaty a 1 březí fena, která porodila v útulku 5 štěňat), 8 koček
a 7 drobných zvířat (jednalo se o zakrslé králíky, papouška). Přijati byli také tři zranění holubi,
mládě rorýse a racek. Ptáci byli ihned předání do Záchranné stanice Bartošovice. Nový domov
našlo v květnu 18 pejsků, 4 kočičky a 2 zakrslí králíčci. K původním majitelům se vrátilo
15 psů a 1 kočka. V útulku bylo na konci května 71 psů, 5 koček.
V porodnici Nemocnice s poliklinikou přivedli na svět celkem 49 dětí (25 děvčátek
a 24 chlapečků). Narodilo se 27 nových občanů města Havířova (11 chlapců a 16 dívek).
V nemocnici v květnu hospitalizovali 1 062 pacientů z Havířova.
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Napsali o nás

Krajský soud v Ostravě potvrdil podmíněné tresty pro otce a matku čtyř synů
z Havířova. Byli tolik zaslepeni vírou v Boha, že své potomky vychovávali tak tvrdě, až je
týrali. Museli být plně oddáni otci, v izolaci od okolního světa a ven mohli vycházet jen
v doprovodu rodičů. S jinými dětmi se stýkali na akcích církve a do školy docházeli pouze
na přezkoušení, rodiče je vyučovali doma. Až na střední škole dva synové utekli na sociálku
a popsali, jak byli doposud vychováváni a jaké tresty jim byly ukládány. Mezi nejpřísnější
patřily hladovky, stání na kostkách z dětské stavebnice. Po přezkoumání situace byly děti
z rodiny odebrány. Rodiče vinu odmítají, tvrdí, že vychovávali své syny, jak nejlépe uměli.
Chlapci jsou doposud umístěni v dětských domovech a rodiče mají styk s nimi omezen. [12]
Karel Knap přibližuje čtenářům osobnost hvězdy NHL i hokejové reprezentace
Davida Pastrňáka a jeho maminky Marcely. Jako všechny „hokejové“ maminky obětovala
svému synovi kus života. Když byly Davidovi 3 roky, zůstala sama se dvěma malými kluky.
Je pyšná na svého syna, hlavně když ho vidí v reprezentačním dresu (v květnu 2017 byl oporou
českého týmu na MS ve Francii). David se prosadil do NHL jako dosud jediný z Havířova
a stal se tak vzorem pro další děti, ukázal jim, že to jde. David navíc dovede ocenit, co všechno
pro něj maminka udělala. Když ho draftovali do NHL, řekl jí: „Maminko, už nemusíš pracovat.
Já se o tebe postarám.“ Maminka Marcela ho samozřejmě neposlechla, protože nečinnost by ji
zabila. Ale David se o ni skutečně stará. [13]
Dobré jméno města Havířova šíří v letošním roce v cizině také karatisté SKK Budo
a TJ Start. Pod hlavičkou české reprezentace se představili na mistrovství světa v bulharské
Varně (šampionátu se zúčastnilo 1 200 závodníků z 32 zemí světa). Na Petra Navrátila, Marka
Kalendu, Samsona Grigorjana a Filipa Chmelíčka čekal obrovský maratón, na tatami se
odehrálo 1 400 utkání během 4 dnů. Získat medaili v celosvětové konkurenci nebylo vůbec
jednoduché. Mladí Havířované zúročili dlouholetý trénink a zkušenosti z mnoha těžkých
turnajů. Nakonec je ozdobily 4 cenné kovy. Petr Navrátil (do 61 kg) získal stříbrnou medaili
ve WKF kumite a bronz v shobu ippon kumite. Marek Kalenda (junior, nad 76 kg) si odvezl
bronz ve WKF kumite a stříbro v shobu ippon kumite. Ostřílený závodník Samson Grigorjan
měl velikou smůlu a musel kvůli zdravotním problémům odstoupit. [14]
Rozsáhlé borcení břehů řeky Lučiny se projevilo po posledních deštích.
V podmáčených lokalitách pokračuje. S vodou bojovali i stavbaři, kteří budují stezku pro pěší
a cyklisty poblíž Letního kina. Voda se při deštích vylila z koryta a stezku zaplavila.
Zaplavování se přitom bude opakovat pokaždé, když vydatně zaprší, větším škodám zabraňuje
Žermanická přehrada, bez které by se korytem při jarním tání nebo deštích valilo
mnohonásobně více vody. Bez úhony přečkala poslední velkou vodu nová lávka pod altánkem,
voda tam odplavila jen část drobnějšího kameniva zpevňujícího břeh. V jiných místech ale voda
břehy podemlela tak, že hrozí jejich borcení. „Meandry řeky Lučiny jsou chráněny právě
pro svůj neustálý přirozený vývoj. Jedná se o bezzásahovou lokalitu,“ řekl vedoucí oddělení
ekologie krajiny a ochrany přírody havířovského magistrátu Jan Smola. [15]
Libor Běčák si všímá ve svém článku nešvaru, na který si lidé zvykli po instalaci
plastových oken, která mají mnohem lepší izolační schopnosti. Spolu se zateplením pláště
domů lidé zjistili, že nemusí zapínat radiátory a mohou tak šetřit teplo. Pokud však nevětrají,
zamezují úniku vlhkosti, která se sráží v bytech a vznikají nepříjemné a zdraví ohrožující plísně.
Nejúčinnější obranou proti vlhku v bytě je správné větrání a topení v místnosti. [16]
Autobusový přepravce ČSAD Havířov ocenil své řidiče, kteří najeli tisíce
kilometrů bez jediné dopravní nehody. Byli mezi nimi i zaměstnanci, kteří měli na kontě
přes 2 miliony najetých kilometrů. Tomáš Vavřík, generální ředitel společnosti 3ČSAD řekl, že
řidičů je celkem 20 a dohromady najeli přes 27 miliónů kilometrů. Jezdí pro firmu desítky let
a jsou pracovníky neocenitelnými. Pan Jan Domes nastoupil u ČSAD v patnácti letech jako

129

učeň, jezdí od 21 let, plných 48 let. Neměl jedinou dopravní nehodu a na tachometru se skví
2 250 000 kilometrů. Právě on je jedním z oceněných řidičů. [17, 18]
Ostravsko a Karvinsko jsou lokality atraktivní pro domácí i zahraniční filmaře.
Kvitují to Břetislav Uhlář a Tomáš Januszek. Připomínají dva nové televizní projekty. Jedním
z nich je dvoudílná televizní minisérie Dukla 61 o havárii v Dole Dukla v Havířově-Dolní
Suché, kde v roce 1961 zahynulo 108 horníků. Režisérem je David Ondříček, který do hlavních
rolí obsadil Marka Taclíka a Marthu Issovou. Některé části filmu se budou určitě natáčet
na Ostravsku v podzemí, štáb však bližší podrobnosti zatím neuvedl.
Režisérka Tereza Kopáčová se chystá umělecky ztvárnit události metanolové aféry z roku 2012,
při které u nás a v Polsku zahynuly desítky lidí a mnozí utrpěli trvalé poškození zraku či jiné
následky. [19]
Kamerový systém v regionu, který pomáhá mírnit kriminalitu ve městech,
se rozšiřuje rychlým tempem. Havířov investoval do kamerového systému v uplynulých dvou
letech cca 2 miliony korun. Ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras řekl
Havířovskému deníku, že do budoucna se zvažuje další rozšíření v lokalitě kolem uprchlického
střediska nebo u nového železničního viaduktu. [20]
Brněnská AZ Tower má od startu až do cíle 30 pater a 631 schodů. Jedná se
o nejvyšší budovu Česka a mnozí mají problém ji vyjít. Nejrychlejší běžci ji však zdolali tak
rychle, jak někde jezdí výtah. Nejrychlejší z nich ji tuto květnovou neděli zvládnul
za 2,5 minuty (5 sekund na jedno patro). Obdivuhodnou fyzickou kondici opět prokázal
Jaroslav Gaman (82 let) z Havířova, který běžel, jako tradičně běhává, se svoji fenkou Lilinkou.
Do svých 50 let hrál fotbal, hokej a ragby. Poté začal běhat a běhá pořád. „Zeměkouli jsem už
oběhl mnohokrát. Jen maratónů jsem už dal asi 150 a závodů na 50 km nepočítaně,“ upřesnil
pan Gaman. Na AZ Tower se vypravil poprvé. [21]
Seniory k počítačům a k internetu přivádějí děti a vnoučata, touha zůstat
s potomky v kontaktu. Uživatelé PC vyššího středního i seniorského věku často propadnou
kouzlu dalších možností, které svět počítačů poskytuje. Knihovny jsou jedním z míst, kam lidé
uvedených věkových skupin míří, aby se s technikou naučili pracovat. A velmi si tuto možnost
pochvalují, zejména proto, že knihovnice je učí co nejvíce individuálně, postupně
a beze spěchu. Tak to vnímá Lenka Teperová, která má na starost počítačové kurzy v Městské
knihovně Havířov. V Moravskoslezském kraji má 21 procent populace dobré nebo velmi dobré
znalosti práce s počítačem, 36 % vykazuje střední znalosti a 20 % žádné znalosti. Počítač
v domácnosti má na severu Moravy 78 % populace, alespoň jeden notebook 59 % a alespoň
jeden tablet vlastní 26 %. [22]
Den zaměřený na ekologii měli žáci ZŠ Karoliny Světlé v Havířově-Podlesí.
Uklízeli školní areál a lesopark v blízkosti školy. V lesoparku za Merkurem se účastnili soutěže
s přírodní tématikou. Protože lesopark uklízely děti letos poprvé, byly upozorněny, jak se
chovat při nálezu nebezpečného odpadu. Školáci byli sami překvapeni, co všechno našli (pivní
lahve, obaly, papíry, obaly od léků, sklo) a to i přesto, že všude kolem jsou odpadkové koše.
Děti však našly i injekční stříkačky, které nahlásily paní učitelce. V lesoparku za Merkurem
procházely skupiny školáků trať podle mapy a plnily úkoly na 12 stanovištích. Poznávaly
stromy, zvířata, ochutnávaly bylinné nápoje. [23]
Prvoligový hokejový klub AZ Havířov připravil již čtvrtý ročník sportovně
zábavného dne ve víceúčelové hale a v prostorách před budovou. Akce se těšila velkému
zájmu dětí i dospělých. V programu byla komentovaná prohlídka zimního stadionu, exhibiční
utkání výběru mládeže AZ Havířov s Torpedem Havířov. Vystoupila Taneční škola Horizonty.
Dostupné byly testovací jízdy autem Škoda, ukázka hasičské techniky Hasičského záchranného
sboru Havířov, nejmenší děti si vyhrály ve výtvarných dílničkách ve stánku občanského
sdružení ADAM. [24]
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V Domově seniorů, středisku Helios, se uskutečnil už 10. ročník turnaje
ve hře „Člověče, nezlob se! Štěstí ve hře pokoušeli senioři z domova spolu s žáky 5. ročníku
nedaleké ZŠ Marie Kudeříkové. Úspěšní účastníci postupovali ze základního kola
do čtvrtfinále, semifinále a finále. Setkání u hry si pochvalovali obyvatelé domova i děti. [25]

Počasí v měsíci květnu 2017

Sluníčko na houpačce, dalo by se říci o letošním květnu. Teploty se střídaly během
dnů jako na apríla. Nejnižší ranní teplota v 6:30 h byla zapsána ve středu 10. května 2017,
teploměr si povyskočil na 2,2 °C. Naopak nejvyšší teplota 17,6 °C v tuto hodinu byla naměřena
v úterý 30. května 2017 a ve středu 31. května 2017. Horké a dusné úterý navíc skončilo bouří
a prudkým přívalovým deštěm.

Čtvrtek 4. května 2017, odpoledne, meandry řeky Lučiny, po ranním dešti je hezké slunečné
počasí.
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8. 6 KRONIKA ČERVEN 2017
„Někdy si říkám, že je soumrak poezie.
To je možné, vždycky musí přijít soumrak,
aby opět mohlo začít svítat.“ [4]

Úvod

Krásná a veskrze pozitivní slova z pera Josefa Kainara, který se narodil v červnu 1917, uvozují
měsíc červen. Zlomil jaro v léto a patřil dětem už od počátku, voněl jahodami a medem. Medem
doslova, protože med přivodil kronikářce města jedinečný a nezapomenutelný zážitek.
Neskončil sice v perníčkách a na chlebu, jak původně zamýšlela, ale v tašce mezi doklady,
mobilem, fotoaparátem a kronikářským zápisníkem. Při úklidu celé kalamity jí bylo popřáno
medového kosmetického zásahu, několikadenního pocitu ulepenosti a skutečné vůně medové.
A tak se stalo, že aspoň někdo nežehral na příšerné uplakané a studené počasí té soboty. Být
teplo a slunečno, všechny včely ze Zámeckého dvora od Ambrožíků by si našly nový úl.

Užili jsme měsíc milých setkání, sportovních výkonů, školních akademií a těšení na prázdniny.
Dokonce jsme honili zločince, byla to naštěstí jen příjemná sportovní legrace. Červen se
i přes deštivé a dusné rozmary počasí v Havířově vydařil. David Pastrňák, hokejový
odchovanec Havířova, získat titul nejlepšího českého hokejisty za rok 2017, stal se vítězem
ankety Zlatá hokejka.
Rozloučili jsme se s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem a sochařem
Olbramem Zoubkem.

Červen v časovém sledu
Čtvrtek 1. června 2017

Oslavy dětského svátku připravili společně (v duchu zavedené tradice) havířovští
hasiči a policisté ve dnech 5. až 7. června 2017. Dětem otevřeli dokořán své služebny a garáže
v areálu na ulici Karvinské. Příslušníci Městské policie Havířov, Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru připravili dětem různá stanoviště, kde se nejen pobavily, ale také
se dověděly spoustu zajímavého z práce ochránců veřejného pořádku a bezpečí. Téměř
tisícovka dětí z havířovských mateřských a základních škol si prohlídla auta a další techniku,
kterou používají při práci. Děti si osvěžily znalosti o povinné výbavě kol a povinnostech
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cyklistů. Přichystán byl výcvikový prostor služebních psů, kde psovodi prezentovali nejen
poslušnost psů, ale i jejich připravenost při zajišťování veřejného pořádku v rámci velkých
kulturních a sportovních akcí nebo při zásazích proti pachatelům trestné činnosti.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Děti obdivovaly techniku, se kterou pracují hasiči.

Pátek 2. června 2017

V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov se sešli dobrovolníci
havířovského Dobrovolnického centra a další spolupracující s ADROU se socioložkou Jiřinou
Šiklovou. Hovořila s nimi o mezigeneračních vztazích, o posledních věcech člověka a tabuizaci
smrti. Sami dobrovolníci se dotazovali na to, jak účinně pomoci rodinám s umírajícími
v hospicové péči. Dělili se s renomovanou socioložkou a publicistkou o své zážitky a poznatky
z praxe. Paní Šiklová představila svoji knihu „Vyhoštěná smrt“ a na závěr setkání připravila
autogramiádu.
Dobrovolnické centrum ADRA s akreditací Ministerstva vnitra v Havířově zajišťuje několik
dobrovolnických projektů (působí v denním stacionáři a v respitní péči Sociálních služeb města
Havířova, v Nemocnici s poliklinikou, Santé, Help klubu, ve Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením, v Benjamínu, v charitativních obchůdcích a v sociálních šatnících).
Program Dobrovolníci do domu je naplňován od září 2014. Dobrovolníci nenahrazují sociální
službu, přicházejí si spíš popovídat, hrát, předčítat, pro klienty by mělo být setkání s nimi
radostí. Obohacuje však často obě strany.
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Dobrovolníci se rekrutují z řad studentů (na Karvinsku je jich 33 %), nezaměstnaných (23 %),
seniorů (20 %). Dobrovolnické činnosti se však věnují také lidé zaměstnaní, či maminky
na mateřské dovolené. Dobrovolnické centrum pořádá pro své dobrovolníky semináře
a 3krát ročně supervize s psychologem. Je s nimi v neustálém kontaktu. Na konci března
pracovalo v havířovském Dobrovolnickém centru 125 dobrovolníků.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Socioložka Jiřina Šiklová zavítala mezi havířovské dobrovolníky z ADRY.

Neděle 4. června 2017

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala zastupitelka města Havířova Milada
Halíková další nově narozené občánky. Hezký kulturní program pro své malé kamarády
připravily děti ze ZŠ Karolíny Světlé. Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Šimon Novák, Patrik Caruk, Natálie Drlíková, Jan Fajnor;
Michael Banot, Mateo Foretník, Michaela Stallmachová; Monika Klimszová;
Vilém Bajtek, Ema Vincenecová, Dominik Mydliar, Samuel Krčma;
Michaela Škobrtalová, Vilém Bulawa, Viktor Vajčovec, Tomáš David, Karolína Jelenová.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Svědkové se podepisují, paní zastupitelka Milada Halíková gratuluje rodičům, vítání
občánků v nedělí 4. června 2017.
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Úterý 6. června 2017

Nastínit své prezidentské vize přijel svým případným voličům profesor Jiří
Drahoš, bývalý předseda Akademie věd České republiky. Na jeho turné po republice ho
doprovázela jeho žena Eva a jako moderátor astrofyzik Jiří Grygar. Kandidaturu rodáka
z Jablunkova přijel do plného loutkového sálu KD Petra Bezruče podpořit cestovatel Víťa
Dostál, který objel na kole celý svět. Zaplněný byl vestibul loutkového sálu v kulturním domě,
tady mohli příznivci podepsat archy na podporu svého kandidáta.

Profesor Jiří Drahoš se svojí chotí Evou a doktor Jiří Grygar na setkání s občany.

Čtvrtek 8. června 2017

Dům pod svahem Armády spásy v Havířově-Dolní Suché poskytuje službu
následné péče mužům, kteří propadli alkoholové a hráčské závislosti. Autorské čtení životních
příběhů klientů i absolventů (dorazilo jich 12) nazvané „Quo vadis“ bylo příležitostí
k poděkování všem dárcům, donátorům a přátelům Armády spásy. Všechny přítomné přivítal
Tomáš Kolondra, ředitel Armády spásy v Havířově. Monika Powiesniková, terapeutka, podala
základní informace o službě následné péče.

Pátek 9. června 2017

V rámci Noci kostelů se otevřel veřejnosti kostel sv. Anny. Podvečer byl zahájen
mší svatou za zvuku zvonů. Byly připraveny komentované prohlídky, o historii a současnosti
kostela vyprávěl farář římskokatolické farnosti Marcel Krajzl. Zkrátka nepřišly ani děti, plnily
kvízové úkoly, aby našly správné odpovědi, musely obejít celý kostel.
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Přítomné čekala nejen možnost nahlédnout do míst, kam běžně vstoupit nemohou, ale užili si
také hezký kulturní program. Zpívaly soubory Meandry a Lucinka, Dolce violini. Zazněla
poezie v podání Ivony Vlčinské za hudebního doprovodu Adély Plankové. Vystoupili mladí
nadaní umělci, zazpívala Karolína Plawná, na kytaru ji doprovodil kytarista Jiří Šoltis.
V kostele nechyběly ani tóny královského nástroje. Začala noc a v kostele se rozezněly písně
při svíčkách.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Kostel sv. Anny v Havířově v pátek 9. června 2017, Noc kostelů přilákala do tohoto
svatostánku hodně zájemců.

Pondělí 12 června 2017

Podle výkonových výkazů o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání bylo ukončeno
přijímací řízení do všech městem zřizovaných 20 mateřských škol s právní subjektivitou
a do 9 mateřských škol, které jsou odloučenými pracovišti škol základních. Podle údajů
z evidence obyvatel by mělo ve školním roce 2017/2018 plnit povinnou předškolní docházku
666 dětí. Zapisovalo se 684 dětí, zamítnuto bylo 66 žádostí a neuzavřený zůstal zápis u 69 dětí.
Celkem bylo zapsáno 549 dětí. Znamená to také, že kapacita mateřských školek nebyla zcela
naplněna.

Úterý 13. června 2017

Taneční škola Horizonty patří 38 let ke stálicím havířovského (a nejen
havířovského) tanečního nebe. Její tanečníci (dnes navštěvuje školu 140 dětí) připravili
krásnou závěrečnou akademii v KD Petra Bezruče jako výraz poděkování všem, kteří pomáhají
v nelehké řeholi, která tanec provází.
Dynamický program s videoprojekcí přiblížil život v Horizontech a největší letošní úspěchy.
Představili se nejúspěšnější sólisté, dua a soubory různých věkových kategorií
s nejpodařenějšími choreografiemi. V programu vystoupili hosté Limit DC a Maniak Aerobic.
Závěr večera patřil poděkování rodičům, trenérům (kteří se často rekrutují z absolventů taneční
školy), sponzorům, hostům a tvůrcům přitažlivé taneční show. Tanečníci z Horizontů získali
v letošním roce dva tituly mistrů České republiky, vicemistra České republiky, v pěti případech
excelovali na mistrovství Moravy, přivezli 3 tituly vicemistra Moravy. Poprvé se soubor
zúčastnil také Mistrovství světa, dětská formace „Respect us!“ získala čtvrté místo, formace
hlavní věkové kategorie se umístila na 13. místě.
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Své taneční akademie v závěru roku připravily i další havířovské taneční skupiny. V pátek
16. června 2017 Limit DC. Taneční soubor Victory Dance Havířov se rozloučil s úspěšnou
sezónou ve středu 21. června 2017 vystoupením pro rodiče, přátelé a veřejnost. Závěrečnou
akademii předvedly soubory tanečního oboru ZUŠ L. Janáčka.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Vedoucí TŠ Horizonty Tereza Olšarová poděkovala trenérům jednotlivých souborů, taneční
show v úterý 13. června 2017.

Středa 14. června 2017

Žáci ZŠ Školní v Havířově-Šumbarku již po čtrnácté darovali finanční dar
dětskému oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov. Děti získaly peníze sběrem starého
papíru v soutěži jednotlivých tříd. Pomáhali jim také senioři z okolí školy, kteří mají zájem, aby
částka byla co nejvyšší a tak přispěli dobré věci. Finanční dar předali nejlepší sběrači
v doprovodu paní učitelky Heleny Lukové. [1]

Pátek 16. června 2017

V Musaionu Havířov, pobočce Muzea Těšínska, si povídala o příslovích s dětmi
mateřských a I. stupně základních škol bývalá paní učitelka, malířka a spisovatelka Marie
Szottková. Nejprve vyprávěla pohádky, které děti posléze samy hrály. Na pohádkových
příbězích rozebíraly jednotlivá přísloví, která se v nich nacházela. Při této příležitosti četly své
vítězné práce z literární soutěže mladých talentů děti i paní učitelka ze ZŠ Žákovské.
Přísloví nebyla jedinou příležitostí k setkání s paní Szottkovou. Ve čtvrtek 8. června 2017
besedovala se stejně starými dětmi o tom, co je dobro a co je zlo v pohádkách a v životě. Hostem
setkání byla paní Rozálie Kožušníková, dlouholetá pracovnice Českého rozhlasu Ostrava. Oba
programy byly podpořeny Statutárním městem Havířov.
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Sobota 17. června 2017

Letošní Havířovské dvorky rozbalily bohatý program v parku za KD Leoše
Janáčka a je třeba říci, že ho dodržely do puntíku. Zamračeno, vlhko, mrholení a déšť… Nic
z toho neodradilo 450 návštěvníků, kteří se přišli podívat na prodejní stánky, workshopy,
radostí si tu užily i děti. Filmy a koncerty se odehrály v Jazz clubu. Dvorky se konaly za finanční
podpory města.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Havířovské dvorky letos navštívili vyznavači moudra: „Není špatného počasí, je pouze
nevhodné oblečení“. V sobotu 17. června 2017 jich přišlo do parku za KD L. Janáčka na 450.

Neděle 18. června 2017

Zastupitelka města Havířova Eva Šillerová přivítala v obřadní síni havířovského
Zámku do života nově narozené děti. Do pamětní knihy byli zapsáni:
Michal Želinský, Melánie Michalcová, Viliam Švrček, Viktorie Švrčková;
Elena Pšánská, Maxmilián Žížek, Francesco Carnevale, Filip Mockovčiak;
Daniel Dušek, Jáchym Bohuš, Teodor Szász, Veronika Porembská;
Alexandr Haluška, Agáta Halušková, Nina Pavlicová, Alexandr Porcer;
Stella Válková, Laura Pytlíková, Eliška Zemanová, Tobiasz Bura.

Středa 21. června 2017

Navzdory horku skvělá nálada, chuť zabojovat sám se sebou a přispět na dobrou
věc, to všechno přivedlo běžce na start 2. ročníku T-Mobile Olympijského běhu. Bylo jich více
než v loňském roce, připojili se k 70 tisícům běžců v celé republice, kteří se v 18.00 vydali
na start. V Havířově byla připravena hlavní pětikilometrová trasa, děti do 10 let soutěžily
v běhu na 500 m a děti od 10 do 15 let v běhu na 1 000 m. Organizace se obětavě ujala Lucie
Szotkowská.
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Mezi muži byli nejrychlejší Richard Helcel, Martin Kulhánek a David Hartig. První trojice žen
doběhla v pořadí Ivana Zbořilová, Hana Haroková, Lucie Peterková. V kategorii dětí do 10 let
zvítězil Ondřej Martinček a v kategorii starších dětí do 15 let Adam Adamovský.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Vítězové podle stopek z řad žen a mužů na stupních vítězů ve středu 21. června 2017.

Sobota 24. června 2017

V letošním 3. ročníku přehlídky havířovských amatérských kapel Festiválek
v Letním se představilo 6 soutěžních kapel. Soutěžilo se o to, která ze skupin bude otevírat
zářijové Havířovské slavnosti. Vstupenky s vyplněnými čísly oblíbených kapel fanoušků
končily v zapečetěné bedýnce, aby mohly být po ukončení soutěže spočítány. Představily se
formace různých hudebních žánrů od punku, přes pop či rock a grunge. Na jevišti se postupně
vystřídaly Střepy (hrající poprockovou muziku), Butterfly Kiss (kapela s žánrově
nezařaditelnou hudbou koncertující od roku 2010), IQ:60 (punkový soubor, jehož počátky
sahají do let 1981 a 1982 mezi studenty gymnázia), Sorefingers (grunge-rocková kapela vznikla
počátkem roku 2010), Světlo (oblíbená havířovská kapela založená v roce 2015) a Vixlaivant
(baví veselým punkrockem z drsného kraje). V závěru vystoupila nesoutěžní skupina z Opavy
KOFE-IN.
Počasí přálo, slunce hřálo, pivo chutnalo, stejně jako bramboráky a jiné pochoutky. Na zářijové
slavnosti nakonec poslali diváci (postupně si koupilo vstupenku 397 milovníků muziky) kapelu
Vixlaivant (s velkým náskokem, 139 hlasů).
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Vítězná skupina Vixlajvant na Festiválku v Letním v sobotu 24. června 2017.
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Úterý 27. června 2017

Skončila Havířovská liga základních škol. V letošním školním roce se jí zúčastnilo
aktivně 19 základních škol, soutěžilo se ve 26 disciplínách. Jednotlivé soutěže (přespolní běh,
stolní tenis družstev, plavání, šachy, florbal, šplh II. st., basketbal, vybíjená I. st., minivolejbal,
šplh I. st., sálová kopaná, atletický X-boj, laťka mládeže, volejbal, master aerobik, pohybové
skladby, vybíjená II. st., pohár rozhlasu, atletický čtyřboj, discgolf, atletický trojboj, orientační
běh, stolní tenis jednotlivců, softtenis, ragby, štafetový běh) pořádaly spolu se Střediskem
volného času Asterix základní školy, sportovní kluby (například Ragby club Havířov, Klub
stolního tenisu). Po sečtení všech výsledků se na prvních třech místech umístili reprezentanti
základních škol M. Kudeříkové, Gen. Svobody a M. Pujmanové.

Pátek 30. června 2017

Byl poslední den školního roku, děti se s malými dárky a květinami pro paní
učitelky vypravily pro vysvědčení, kterým byla oceněna jejich práce ve školním roce
2016/2017. Povinnou školní docházku dnes v havířovských základních školách (17 ZŠ s právní
subjektivitou) ukončilo 527 žáků devátých tříd. Otevřela se před nimi nová životní etapa.
Vedoucí představitelé města a společnosti EUROVIA CS společně slavnostně
ukončili IV. etapu odkanalizování okrajových částí města. Město nechalo odkanalizovat
lokality v okolí ulici U Jelena a Petřvaldská v Havířově-Šumbarku a ulice Modřínová
v Havířově-Prostřední Suché. Primátorka města Havířova Jana Feberová sdělila, že bylo
vybudováno přes 3 000 m a 90 kusů veřejných části přípojek. „Tím jsme dokončili
odkanalizování města a myslím si, že jsme tak značně přispěli ke zlepšení stavu životního
prostředí v těchto lokalitách a zjednodušili podmínky života občanů, kteří zde žijí.“ Závěrečná
etapa odkanalizování okrajových částí města, zásluhou které mohou být splaškové vody
odvedeny a zlikvidovány v souladu se zákonem, vyšla na 23 milionů korun. [2]

Pátek 30. června 2017 slavnostní ukončení IV. etapy odkanalizování okrajových částí města
Havířova. (Foto z archivu Magistrátu města Havířova).

Strohá řeč čísel

Na úřadu práce evidovali v červnu 5 162 uchazečů o zaměstnání (2 527 žen),
v dosažitelném věku 15 – 64 let jich bylo 4 866 (2 363 žen). Podíl nezaměstnaných
na počtu obyvatel města činil 10,16 %. Bez práce bylo 114 absolventů a mladistvých
a 607 osob se ZP. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 938 uchazečů o zaměstnání.
Do psího útulku přijali v průběhu června 38 psů a 14 koček. Nový domov našlo
10 pejsků, 2 kočičky a 1 papoušek. K původním majitelům se vrátilo 17 pejsků. Štěňátka,
o která se v útulku starali od května, byla dána do nabídky k adopci.
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V havířovské porodnici se narodilo celkem 45 dětí (červen 2017 zapsali matrikáři
do rodného listu 25 chlapcům a 20 dívkám). Bydliště v našem městě mělo 29 narozených dětí
(17 chlapců a 12 dívek).
V Nemocnici s poliklinikou v Havířově bylo v červnu 2017 hospitalizováno 1 016 pacientů
z Havířova.
Lékaři záchranné služby řešili na území města Havířova v období dubna až června
2017 celkem 1 814 událostí. Dominovaly interní obtíže u osob staršího věku (z celkového počtu
jich bylo 65 %).
Napilno měly v prvním pololetí roku 2017 také hasičské záchranné sbory. Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje v Havířově si připsal celkem 62 zásahů u požárů (jen
v Havířově jich bylo 50), 47 u dopravních nehod (v Havířově 35), v 18 případech likvidovali
únik nebezpečné chemické látky (v Havířově 14), ve městě zasahovali u 237 technických
havárií, řešili 20 planých poplachů a 47 neemergentních událostí (zásahová činnost domluvená
předem).
Dobrovolný hasičský sbor Havířov Město se podílel na likvidaci 20 požárů. Dobrovolní hasiči
z Havířova-Životic pomáhali hasit 10 požárů.
Příčiny některých požárů se nepodařilo objasnit, některé zůstaly v šetření, v několika případech
byla prokázána nedbalost, samovznícení a špatné komíny. V Havířově byla při požárech
zraněna 1 osoba, vznikla přímá škoda 466,50 tisíc korun. Hasiči uchránili majetek v hodnotě
1 585,50 tis. korun. Havířovští hasiči se zúčastnili jednoho prověřovacího cvičení u požáru
a jednoho zaměřeného na radiační havárii a nehodu. Absolvovali 5 taktických cvičení u požáru.

Napsali o nás

O tom, že trochu jiný den zažily děti z Dětského domova Sluníčko, se píše
v Havířovském deníku. Městem je provezli motorkáři z klubu Havrani Havířov, kteří
spolupracují s domovem už delší dobu a podílejí se jako patroni na celé řadě akcí. Dětem se
projížďka líbila, některé z nich jely na motorce poprvé. V zahradě domova měly děti připravená
soutěžní stanoviště a spolu s Havrany a vychovateli poseděly u ohně. [5]
Na linkách MHD v Havířově už nebudou používány autobusy s naftovými motory.
Plynové autobusy doplní první tři elektrobusy. V současné době jezdí v Havířově více než
50 autobusů na plyn a další brzy přibudou (Havířov byl od roku 1991 průkopníkem
v ekologizaci veřejné dopravy přestavbou dieselových motorů na plyn). Město prodloužilo
s dopravcem smlouvu, která je podmínkou pro účast v dotačním programu. „S využitím dotace
obnovíme vozový park používaný pro městskou hromadnou dopravu 15 novými autobusy.
Všechny budou nízkopodlažní, z toho 12 s pohonem na stlačený zemní plyn, tři na elektropohon.
Investice bude činit celkem 106 milionů korun, z čehož 78 milionů bude dotace,“ vysvětlil
ředitel osobní dopravy ČSAD Havířov Jakub Vyvial. Elektrobusy budou křižovat havířovské
ulice poprvé a měly by být nasazeny na přelomu nebo na začátku příštího roku. Cestující se
mohou těšit i na další novinky v dopravě. Budou moci platit v autobusech platebními kartami
a k dispozici budou i chytré zastávky s informacemi o příjezdech spojů v reálném čase. [6]
Každé pondělí a úterý je v budově havířovského magistrátu v provozu poradna
Probační a mediační služby ČR. Poskytuje bezplatnou pomoc a poradenství obětem trestných
činů. V pondělí je otevřeno od 13 do 16 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. [7]
Už od roku 2010 se pravidelně navštěvují děti z těrlického dětského domova
a havířovského spolku ADAM – autistické děti a my. Myšlenka netradičního propojení se
zrodila v hlavě psychologa a psychoterapeuta Přemysla Mikoláše, který pro obě organizace
pracuje a je přesvědčen o tom, že se obě skupiny mohou navzájem obohatit. V současnosti se
děti z dětského domova a ty s poruchou autistického spektra vídají třikrát týdně. Jejich příběhu
si všimla organizace Člověk v tísni a ocenila chlapce z Těrlicka cenou Gratias Tibi. Náleží
141

mladým lidem, kteří mění svět kolem sebe k lepšímu. Z netradičního spojení nečerpají pouze
autistické děti, které získaly nové kamarády, ale také chlapci z neúplných a nefungujících rodin.
Přes kontakt s autismem získávají sebeúctu, snaží se být někomu vzorem a nacházejí další
inspiraci. Společná setkání jsou často zaměřena sportovně, děti si společně hrají, povídají. Jsou
smazány hranice, kdo dává a kdo přijímá. [8]
Strážníci Městské policie Havířov prezentovali svoji činnost a techniku na veletrhu
ISET v Brně, který nabídl komplexní prezentaci technologií pro ochranu a bezpečnost života,
informací a majetku. Havířovští strážníci představili odborné i laické veřejnosti nejúspěšnější
projekt z roku 2009, kterým je mobilní operační pracoviště, obytný přívěs, který byl upraven
a přestavěn dle požadavků městské policie na mobilní služebnu. Návštěvníci se mohli ve stánku
havířovských strážníků seznámit s činnostmi, kterými městská policie přispívá k bezpečnosti
a veřejnému pořádku nebo s informacemi o projektech z oblasti prevence kriminality. [9]
Třídu 1. A v ZŠ F. Hrubína navštěvují 4 páry velmi podobných jednovaječných
dvojčat. Jedná se o Šimona a Matouše, Natálii a Valerii, Hanku a Emu a Mirka a Toníka. Děti
se znaly už ze školky a paní učitelka se rozhodla, že do toho půjde. Sourozenecké dvojice jsou
si velmi podobné, odlišují se na první pohled jen v detailech a tak je ve třídě někdy velmi veselo.
„Je pravda, že tolik párů dvojčat učím poprvé. Samozřejmě je složitější, abych je rozeznala.
Na dálku to někdy opravdu nejde. Z blízka už znám některé detaily. U dvou kluků si nejsem jistá
nikdy a dvě děvčátka poznávám jen podle náušnic. Pokud jde o výuku, u dvojčat je citelnější
vazba mezi sourozenci. Pomáhají si a zastanou se jeden druhého," popsala učitelka Michaela
Janíková. Pro jistotu však dvojčata nesedí v jedné lavici. [10]
Aktivisté 15. ročníku „Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog“ vyrazili
z Orlové na trať dlouhou 1 300 km. První zastávku měli v Havířově, navštívili magistrát,
setkání se zúčastnili také havířovští strážníci. Havířov a další města, kde jízdu uvítali, se
symbolicky připojila k myšlence být městem bez drog. Účastníci akce naplánovali nejen setkání
na radnicích, ale také besedy ve školách. [11]
Na psychiatrickém oddělení havířovské nemocnice vznikl ojedinělý projekt, který
má pomoci lékařům a zdravotním sestrám. Kvůli nedostatku zdravotníků musí sloužit přesčasy
a vykonávat více práce, v soukromí se starají o své rodiny a běžný chod domácnosti. Zvyšující
se tempo se projevuje na jejich psychice. Náplní projektu jsou relaxační odpoledne, která se
skládají ze tří částí. Nejdůležitější z nich je relaxace, díky které lze ve zpětné vazbě zjistit, zda
mají zaměstnanci nějaký problém, případně zda by se mohl nějaký vyskytnout. Pokud se ukáže,
že jsou zaměstnanci nemocnice opravdu psychicky vyčerpaní, doporučí tvůrci projektu vedení
nemocnice přijmout psychologa, který by byl zdravotníkům k dispozici a pracoval by s nimi.
[12]
Mladá fronta Dnes přinesla rozhovor s primátorkou města Havířova Janou
Feberovou. Hovoří v něm o výborné dopravní dostupnosti, kulturním vyžití ve městě,
o sportovních úspěších havířovských sportovců, o architektonickém stylu zvaném Sorela.
Havířov vidí primátorka jako město s velmi dobře rozvinutou sítí sociálních služeb. Připomněla
problémy se stárnutím obyvatel a odlivem mladých lidí. Havířov je město, které vzniklo
na zelené louce v souvislosti s rozmachem průmyslu a těžby černého uhlí na Ostravsku. Dnes
řeší, kudy se bude dále ubírat. Primátorka města říká, že ač je důlní činnost v regionu
dlouhodobě v útlumu, radní o budoucnost města strach nemají. Navíc říká, že na zdejší minulost
jsou všichni hrdi. [13]
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Počasí v červnu 2017

Sluníčko bylo jako na houpačce, někdy to bylo jako na apríla, někdy byla vyložená
zima a pršelo (zejména v sobotu 17. června 2017 jsme si užili počasí do nepohody). Nejtepleji
bylo ve středu 21. června 2017, bylo krásné letní počasí.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Nábřeží řeky Lučiny pod nealkobarem Na Vyhlídce ve čtvrtek 1. června 2017 ráno.
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8. 7 KRONIKA ČERVENEC 2017
„Přátelství – to nejcennější, co člověk
může získat.“ [1]

Úvod

Toužebně očekávané zklidnění, které sebou přinášejí letní prázdniny, začalo v Havířově vlastně
obvykle, za řevu motorek, dalším ročníkem Havířovského zlatého kahance. Nastal čas her,
dobrodružství a nových přátelství, která vznikala na táborech už za časů, kdy je vedl pan Foglar.
Havířovské děti i letos našly naplnění svého volného času ve střediscích sv. Jana Boska
a Asterixu. Parčík za KD Radost ožil oblíbenými nedělními pohádkami a promenádními
koncerty. V parných dnech se kroky havířovských často ubíraly ke koupališti. Školy neosiřely
docela. Děti vystřídali řemeslníci a pustili se do oprav, které byly naplánovány. Milovníci
fotbalu přivítali na Městském fotbalovém stadionu hráče Baníku Ostrava v čele s Milanem
Barošem. Vzhledem k nepěkné pověsti skalních „fanoušků“ Baníku bylo pozitivní,
že i přes prohru Baníku, si všichni užili hezký fotbalový svátek.

První prázdninový měsíc byl ve znamení upravených jízdních řádů městské hromadné dopravy,
dovolené si vyžádaly změnu pracovní doby v různých institucích. V podstatě absolutní klid
a zdánlivě se nic důležitého nestalo. Zdání občas klame.
Zasáhly nás i smutné zprávy. Rozloučili jsme se s výtvarníkem Karlem Frantou a loutkářem
a scénografem Petrem Matáskem.
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Červenec v časovém sledu
Sobota 1. července 2017

Začal 34. ročník oblíbené mezinárodní motocyklové soutěže Havířovský zlatý
kahanec. Závodníci ho hodnotili jako jeden z nejlepších závodů. Těrlický okruh měřil 6 100 m
a patřil mezi nejrychlejší u nás. Rychlost závodníků musely krotit zpomalovací retardéry.
Závodník třídy SP 125 ccm Martin Sedlo zaznamenal i nebezpečnou situaci, kterou nemohli
pořadatelé ovlivnit, na trati se objevila 4 malá kachňátka a musel jim uhýbat. Nakonec ve své
kategorii už po čtvrté zvítězil a trať posoudil na vysoké bezpečnostní úrovni.
Absolutním vítězem letošního ročníku se stal Horst Saiger z Lichtenštejnska, který neponechal
nic náhodě a měřil si před závodem i teplotu asfaltu, aby dobře připravil pneumatiky. Populární
závodník, který má u nás také svůj fanklub, byl se závody nesmírně spokojen a domů si odvezl
už šestý kahanec.
Závody, které už k počátku prázdnin v Havířově neodmyslitelně patří, mají spoustu příznivců.
Lidé se přišli na adrenalinový sport podívat i v dešti. Mraky se však v neděli 2. července 2017
daly na ústup a organizátorům už nic nebránilo v odstartování soutěží jednotlivých kategorií.
[2]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Polský závodník Pawel Szkopek byl nováčkem závodů, čtvrté místo v kategorii mu udělalo
velikou radost. (Foto: Deník/Libor Běčák).

Pondělí 3. července 2017

Za školním rokem 2016/2017 se zavřela voda, město začalo s opravami na školách
všech typů. Na ZŠ Pujmanové se rekonstruovala vzduchotechnika ve školní kuchyni,
na ZŠ Kpt. Jasioka vybudovali bezbariérové WC, měnilo se osvětlení v tělocvičně ZŠ K. Světlé.
Celková rekonstrukce s účelem snižování spotřeby energií probíhala na ZŠ Gen. Svobody.
Opravovalo se také v mateřských školách Čelakovského, Přímá (oprava malého nákladního
výtahu), Horymírova (oprava vstupu ke kuchyni, odstranění zatékání), Okružní 1a (oprava
sociálních uzlů), Puškinova, U Jeslí (výměna oken), Sadová (oprava hydroizolace okrasné
zídky a kanalizace), Lípová (výměna elektroinstalace), Občanská a Resslova (opravy
zpevněných ploch).
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Okna se měnila v jednom z pavilonů Vyšší odborné a střední školy Dakol na ulici Moravské
v Havířově-Šumbarku. Velkou rekonstrukcí prošla budova SVČ Asterix v ulici M. Kudeříkové.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Celková rekonstrukce ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku o letních prázdninách 2017.

Čtvrtek 6. července 2017

Internetový seriál Lajna natáčený v Havířově se představil na probíhajícím
52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přizváni byli vedoucí
představitelé města Havířova, které natáčení podporuje. Tiskové konference se zúčastnil
náměstek primátorky Josef Bělica. Řekl, že tuto novou formu moderní propagace město vítá.
„Vnímáme, že doba papírových letáčků a brožurek ustupuje do pozadí a veškerá komunikace
se přesouvá do online prostoru,“ vyjádřil doslova. Přítomni byli též režisér hokejového seriálu,
jehož pilotní díl byl uveden, Vladimír Skórka, scénárista Petr Kolečko, producent Daniel Strejc,
z herců Zdeněk Piškula, Petra Špindlerová a Pavla Dostálová. Večírek, který následoval, nesl
jméno seriálu.
Dalších sedm dílů se natáčelo v září a v říjnu a postupně byly také zveřejněny. [3]

Náměstek primátorky Josef Bělica na tiskové konferenci o hokejovém seriálu Lajna
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2017. (Foto archiv Magistrátu
města Havířova).
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Pátek 7. července 2017

Občané Havířova si připomněli 56. výročí neštěstí na Dole Dukla. Představitelé
města spolu se zástupci Klubu seniorů Dolu Dukla, členy havířovské pobočky Klubu přátel
Hornického muzea Ostrava a dalšími hosty uctili památku 108 horníků, kteří tragicky zahynuli
během největšího důlního neštěstí od konce 2. světové války v tehdejším Československu právě
7. července 1961. Hosté položili kytice u pamětní desky v průmyslové zóně Dukla. Na závěr
slavnostního shromáždění zazněla Hornická hymna. [4, 5]
Oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově obhájila a opakovaně získala
od Ministerstva zdravotnictví České republiky akreditace pro specializační vzdělávání
v daném oboru. Získala oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů, laborantů
a porodních asistentek.
Na 5 let byla prodloužena akreditace pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů
klinické biochemie a odborných pracovníků v laboratorních metodách a v přípravě. Na 6 let
byla prodloužena akreditace k praktické výuce ve zdravotnických bakalářských oborech
pro přípravu porodních asistentek. Na dalších 8 let byla prodloužena platnost akreditace
pro obor specializačního vzdělávání nefrologie, klinické biochemie a dětského lékařství.
Proces příprav k získání oprávnění byl velmi náročný. Akreditace potvrdily kvalitu
zdravotnického zařízení, které poskytuje komplexní péči. [6]

Sobota 8. července 2017

Výstavu psů všech plemen bez i s rodokmenem připravila Česká kynologická
společnost, Základní kynologická organizace v Havířově-Bludovicích. Vořiškiáda se
na kynologickém cvičišti konala již potřetí a přihlášeno bylo celkem 69 pejsků. Nakonec se
předvedlo 55 psů se svými se svými pány v jedné z pěti kategorií. Po předvedení všech pejsků
následovaly různé soutěže (například dítě a pes, jaký pán takový pes, nejlepší psí obleček).
Pro zpestření nachystali organizátoři ze spolku Petilo zajímavý program i pro děti. Mohly střílet
ze vzduchovky, skákat v pytli na čas.
Přestože počasí laškovalo, nálada byla výborná. Vše se vydařilo také díky sponzorům
a příjemnému zázemí kynologického cvičiště v Havířově-Bludovicích.

Pondělí 10. července 2017

Střediska volného času pro děti Asterix a sv. Jana Boska připravily i letos pro děti
příměstské tábory.
V prázdninovém týdnu od 10. do 14. července 2017 prožilo 35 dětí ve Středisku volného času
Asterix Na Nábřeží „Týden v říši pohádek“. Spolu s Vladimírou Hoferikovou ho vedli další
3 vedoucí. Kromě návštěvy dopravního hřiště, besedy s městskými policisty či výletu do ZOO
hrály děti hry motivované pohádkami. Každé ráno na ně čekalo malování a antistresové
omalovánky.
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V Církevním středisku volného času sv. Jana Boska na Lomené ulici zorganizovali pro děti
příměstský tábor „Letem světem“. Ve středisku na Haškově ulici se odehrála Vesmírná odyssea.
S hlavním vedoucím Petrem Němčíkem se každý den vypravily děti na jinou planetu, plnily
úkoly a stavěly si vesmírnou loď. Čtrnáct děti ve věku od 17 do 11 let se vydalo do planetária
v Ostravě.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Po příchodu do střediska Asterix děti hrály stolní hry. Příměstský tábor „Týden v říši
pohádek“ navštěvovaly děti od 7 do 12 let.
Během prvního prázdninového měsíce navštěvovaly děti ve střediscích sv. Jana Boska a Asterix
další příměstské tábory. „Indiánské léto s kovbojem“ si užily 3 desítky dětí
v Havířově-Šumbarku na Lomené ulici od 17. do 21. července 2017. Vedoucí tábora ho
zaměřila na přátelské vztahy a život v přírodě. Děti si malovaly na obličej, vyráběly indiánské
náramky, čelenky, mini totemy a dobové zbraně ze dřeva. Měly velký zájem o indiánské písmo,
stopy zvířat a různé druhy uzlů. Dětem se velmi líbila návštěva ranče Pohoda v Albrechticích.
„Indiánskou stezkou“ se vypravily také děti v Asterixu v termínu od 24. do 28. července 2017.
Tábor nakonec navštěvovalo 29 dětí (neštovice pokazily prázdniny 6 dětem), učily se lásce
k přírodě a její ochraně, poznávaly zvířata, rostliny. Každé dopoledne si vyrobily nějaký
výrobek, vyzkoušely různé textilní techniky (vyvedly se květináče, do kterých si malí Indiáni
zasadili řeřišnici). Aby měly děti jen dobré sny, vytvořily si Lapač snů. Během tábora navštívily
děti též Městskou knihovnu Havířov na ulici Svornosti.

Jízdu na koni si vyzkoušeli Indiáni z příměstského tábora CSVČ sv. Jana Boska na Lomené
ulici v Havířově-Šumbarku. (Foto z archivu CSVČ sv. Jana Boska)
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Úterý 11. července 2017

V Havířově začala výstavba další části havířovské cyklostezky, která propojí
centrum města s Těrlickou přehradou. Město nechalo, v rámci jejího budování podél Dlouhé
třídy, opravit chodníky v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu až po lesopark. „Důvodem
upřednostnění této části výstavby cyklostezky je nejen špatný stav chodníků podél Dlouhé třídy,
ale zejména zásadní přínos stavby z hlediska bezpečnosti pěších a cyklistů. Jedná se o úsek
s významným pohybem chodců,“ sdělil náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel
Šlachta. „Součástí stavby bude dopravní a orientační značení a doplnění veřejného osvětlení
pro chodce v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 17. listopadu a Studentská,“ dodal.
Náklady přesáhly 25 milionů korun. Město na tento projekt zažádalo o evropskou dotaci. [7]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Začala výstavba další části cyklostezky na Těrlickou přehradu, opravoval se chodník podélně
s Dlouhou ulicí u křižovatky s ulicí 17. listopadu.

Středa 12. července 2017

Vedení města Havířova se sešlo s představiteli Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC) na dalším jednání o využití nádražní budovy v Havířově. Havířov předložil
zpracovanou studii, jak by chtěl v budoucnu opravenou budovu vlakového nádraží využívat.
Návrh se u jednajícího partnera setkal s ohlasem.
Nový návrh se výrazně odlišuje od posledního plánu SŽDC, počítá se zachováním všech
architektonicky cenných prvků a s účelným využitím stávající budovy. Odbavení cestujících
a další činnosti SŽDC by se odehrávaly v severozápadní části objektu a největší část budovy
by sloužila k volnočasovým aktivitám a pořádání různých akcí. „Prostor vstupní haly by mohl
fungovat jako samostatný provozní úsek nabízející různé možnosti využití, od instalace
demontovatelné hrací plochy pro sporty jako volejbal, streetball, badminton či jiné sportovní
aktivity. Východní interiérová zeď by mohla fungovat jako lezecká stěna. Reprezentativní
charakter nádražní haly je navíc vhodný pro pořádání společenských událostí, jako jsou
přednášky, divadelní představení, koncerty či galavečery, ale také výstavy či veletrhy,“ přiblížil
hlavní pojetí předkládané studie náměstek havířovské primátorky Josef Bělica. Počítá se
s pronajímatelnými prostorami pro různé kluby a spolky. V západní části budovy vznikne
služebna Městské policie Havířov a nádražní bistro. „Materiál je velmi dobře zpracován a líbí
se mi, jaké nabízí možnosti využití této haly, ať už pro sportovní, kulturní či volnočasové
aktivity. Jednání o havířovském nádraží probíhají více než deset let a jsem rád, že návrh města
Havířova pro využití budovy nádraží nabízí možnost uplatnění části projektu, který již máme
pět let zpracovaný,“ uvedl Gabriel Jursa, ředitel Správy osobních nádraží Olomouc. [8]
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Úterý 18. července 2017

Město zahájilo letošní třetí plošnou opravu chodníků na ulici Mladé Gardy.
Současně byla opravena i cesta. Byly vyslyšeny stížnosti místních obyvatel i vedení Střední
průmyslové školy elektrotechnické v přilehlé ulici.
Poškozenou betonovou dlažbu na obou stranách ulice nahradila nová zámková dlažba,
posunuty byly dvě lampy veřejného osvětlení, které částečně omezovaly dvě parkovací místa.
Aby se zamezilo rozjíždění zeleně, byly zvýšeny silniční obrubníky. Při jednom byl opraven
také asfaltový povrch vozovky. Oprava chodníků vyšla město na více než jeden a půl milionů
korun. [11]

Do původního chodníku se zakously stroje, aby mohla být položena nová dlažba v ulici Mladé
gardy v červenci 2017.

Středa 19. července 2017

Pracovníci Muzea Těšínska se rozhodli oživit tradici zapomenuté bludovické
keramiky. V Kotulově dřevěnce připravili dopoledne nazvané „Hrníček z Bludovic“. Dvě
desítky návštěvníků si mohly přímo na hrníčky namalovat vzory bludovické keramiky, či své
vlastní. Pracovníci oblíbené havířovské pobočky Těšínského muzea jim připomněli, že kdysi
zde byly 3 lokality bohaté na hrnčířskou hlínu (dvě místa v Dolních Bludovicích
a v Dolních Datyních). V 18. století se živilo výrobou a prodejem Bludovické keramiky
na 50 rodin (k nejvýznamnějším patřily rodiny Fukalova a Gawlasova). Keramika vyniká bílou
glazurou, štětečkem se malovaly nejen kytičkové ornamenty, ale také názvy látek, k jejichž
uložení konkrétní nádoba sloužila.
V Kotulově dřevěnce pozvali v červenci hosty také na tvoření hvězdnou technikou tea bag
folding nazvané „Hvězdy na nebi“.

Tvůrčí léto a oživování tradic bludovické keramiky v Kotulově dřevěnce. (Foto z archivu
Muzea Těšínska).
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Pátek 21. července 2017

Memorandum o spolupráci na pilotním projektu Zaměstnanecká mobilita
podepsali náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Jakub Unucka, primátoři
Karviné a Havířova Tomáš Hanzel, Jana Feberová a starosta Orlové Tomáš Kuča. Cílem
projektu Moravskoslezského kraje bylo zastavit odliv lidí z regionu, podpořit migraci
zaměstnanců tak, aby firmy měly dostatek kvalifikovaných pracovníků. Měl by umožnit lidem,
kteří žijí v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností, dojíždět do práce mimo bydliště zadarmo.
„Zaměstnavatelé si stěžují, že nemohou najít dostatek zaměstnanců, protože lidem se nevyplatí
dlouho a draze cestovat. Kvůli dojezdové vzdálenosti a hlavně cenám za dopravu odmítají jejich
pracovní nabídky a raději se stěhují za prací jinam," vysvětlil náměstek hejtmana.
Kraj zaplatí ročně 300 karet ODIS, které stejným dílem rozdělí mezi Karvinou, Havířov
a Orlovou. Žadatelé o bezplatné cestování se budou obracet na radnice těchto měst. Náklady
překročí 1 a půl milionu korun. Představitelé měst Karviná, Havířov i Orlová rozhodnutí vedení
Moravskoslezského kraje přivítali, protože firmy mají omezené možnosti, jak své zaměstnance
motivovat levným bydlením, dotacemi na dopravu nebo rekvalifikačními kurzy. „Máme zájem
nalákat mladé lidi do Havířova a udržet si zde absolventy středních a vysokých škol. V Havířově
máme dostupné bydlení, místo ve školkách i školách. Město má strategickou polohu vůči
ostatním městům a velmi dobrou dopravní dostupnost," uvedla primátorka Havířova Jana
Feberová. Na projektu se spolupodílela společnosti Residomo. Nabízela slevy nájemního
bydlení na Karvinsku pro nové zaměstnance zapojených firem a pro čerstvé absolventy škol.
[12]

Středa 26. července 2017

Osmdesát let starý javor platanolistý přihlášený do národní soutěže Strom roku
získal čestný titul Strom hrdina. Odbornou porotu zasáhl osud stromu, který zdobí zámecký
park v Havířově. V nedávné minulosti bojoval o svou existenci, když vlivem extrémních
povětrnostních podmínek v roce 2001 (nejprve bylo dlouho trvající sucho a potom přišly
přívalové deště) praskl svisle na tři díly od prvních větví po kmenu dolů, prasklina se zastavila
asi 70 cm nad zemí. „Že je strom velmi poškozený, se zjistilo ještě tentýž den a okamžitě byli
povoláni odborníci specializované zahradnické firmy, kteří ho nejprve odlehčili, to znamená,
že ořezali spodní patra větví. Poté prasklý kmen ošetřili speciálním stromovým balzámem
a nakonec větve k sobě svázali lanovým zařízením. To způsobilo, že větve držely pohromadě
a kmen byl ve třech místech svázán tak, aby byl možný postupný srůst způsobených prasklin,“
sdělila Eva Wojnarová z odboru komunálních služeb magistrátu města. Příběh lidského úsilí
o záchranu krásného stromu, který ve svém boji obstál a zůstává ve velmi dobré kondici, porotu
silně zaujal a spolu s dalšími třemi stromy získal titul Strom Hrdina (titul Strom roku získalo
12 stromů). [13]
Na průčelí víceúčelové haly (zimní stadion) bylo umístěno logo nového sponzora
Hokejového klubu AZ Havířov. Hala nese název Gascontrol Aréna.

Víceúčelová hala nese jméno nového sponzora hokejového klubu AZ Havířov.
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Strohá řeč čísel

Havířovská pobočka Úřadu práce hlásila na konci července celkem 5 200 uchazečů
o zaměstnání (2 590 žen), v dosažitelném věku 15 – 64 let jich bylo celkem 4 940 (2 448 žen).
Podíl nezaměstnaných činil v Havířově 10,31 %. Bez práce bylo 617 osob se ZP,
137 absolventů a mladistvých. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vykazovalo v závěru
července 1 008 uchazečů o zaměstnání.
V psím útulku MAX Technických služeb Havířova bylo během července přijato
23 psů, 38 koček. Sedm rorýsů bylo předáno Záchranné stanici Bartošovice. Nový domov našlo
během měsíce 22 psů a 5 koček. K původním majitelům se vrátilo 15 pejsků. K poslednímu
červenci bylo v útulku 68 psů, 33 koček a 1 drobné zvíře.
V porodnici havířovské nemocnice s poliklinikou se v červenci narodilo celkem
61 dětí (33 chlapců a 28 dívek). Bydliště Havířov zapsali na matrice 49 dětem (27 chlapečků
a 22 děvčátek).
V nemocnici bylo hospitalizováno 929 Havířovanů.

Napsali o nás

Nový seriál Lajna z hokejového prostředí natáčený v Havířově pobavil diváky.
První díl byl uveden na internetové televizi Obbod ve druhé polovině června. Registrace je
bezplatná a nabízí třídenní využívání služeb. Za další zhlédnutí se platí jednorázový poplatek
25 korun nebo měsíční předplatné. Reakce jsou vesměs pozitivní a všichni, včetně paní
primátorky, se těší na další pokračování příběhu trenéra Hrouzka v podání Jiřího Langmajera
(v seriálu se objeví také havířovští hokejisté). [14]
Promítání filmu pro děti a dospělé „Já, padouch 3“ v havířovském Letním kině
provázelo zklamání. Přišla zhruba tisícovka návštěvníků a film se technikům nepodařilo
spustit. Při nahrávání filmu do promítačky pronajaté od renomované společnosti zajišťující
techniku i pro karlovarský filmový festival došlo k výpadku proudu a film se nenahrál
v pořádku celý. Pracovníci MKS nedokázali závadu odstranit. Bylo nutné změnit program
a film se promítal v náhradním termínu. [15]
Havířovští zastupitelé začali s přípravami k stavbě vlastní třídírny odpadů.
Po krachu projektu vybudování krajského centra, kde by se odpady spalovaly, není jiná cesta.
Od roku 2024 nebude možné ukládat na skládky nic, co lze ještě využít. Projekt iniciují
Technické služby Havířov, které společně s městem Karviná jednají se společností Veolia ČR,
která v rámci ekologizace svých zdrojů zvažuje výstavbu nového účinného multipalivového
kotle v areálu Tepláren Karviná. Jednoduše lze říci, že co se nepodaří z komunálního odpadu
v Havířově vytřídit, spálí se ve speciálně upraveném kotli v teplárně u Dolu Barbora. Autoři
projektu jsou přesvědčeni, že vybudování takového energetického zařízení by bylo
pro projekt „Třídící linky směsného komunálního odpadu a dotřídění druhotných surovin“
nejvýhodnějším řešením z hlediska ekonomiky (nízké náklady na přepravu) i ekologie (emise
z dopravy, ekologizace velkého zdroje emisí v regionu, náhrada fosilních paliv na výrobu tepla
pro Havířov a Karvinou). Autoři se inspirovali na polském projektu a připravili obsáhlou studii
na třídírnu odpadu, která by dokázala zpracovat odpad z Havířova a z měst a obcí v okolí. Půjde
o plně automatizovaný provoz, vznikne zhruba 50 pracovních míst. Na Karvinsku se ročně
vyprodukuje na 60 tisíc tun odpadu, z toho 20 tisíc tun pochází z Havířova. Stále zůstává
přibližně 50 % tříditelného odpadu, který končí na skládce. Cena skládkování bude 5 až 7krát
vyšší než letos. [16]
Uprchlíci jsou v Havířově kvůli přítomnosti zařízení pro uprchlíky žhavým
tématem. Richard Kutěj píše o tom, že radnice nedávno odmítla návrh na referendum
o umísťování uprchlíků na území města kvůli jeho zbytečnosti. Názor vedení magistrátu je ale
jasný. „Souhlasím s názorem, že nebudeme přijímat žádné další uprchlíky. Nikdo by neměl
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nařizovat, kolik uprchlíků má naše země přijmout a nelze ustoupit od důkladných
bezpečnostních opatření, i za cenu případných sankcí,“ řekla Deníku primátorka města Jana
Feberová. [17]
U příležitosti výstavy Závodní okruh Havířov – Šenov, která je k vidění
v Šenovském muzeu až do 30. září 2017, připomíná Josef Pintér historii slavné éry
automobilového závodu, který měl premiéru ve dnech 12. a 13. května 1971. Byl zařazen
do kalendáře mistrovství Československé socialistické republiky a pořádal ho Autosportklub
Svazarmu Dolu Prezident Gottwald (zaniklý Důl František v Horní Suché). Patřil k velmi
oblíbeným automobilovým podnikům na severu Moravy. U jeho zrodu stáli nadšenci
motoristického sportu z Havířova a okolí. Byl mezi nimi i první ředitel a jeden z hlavních
organizátorů Julius Lešínský. Výrazně přispěly také doly Ostravsko-karvinského revíru,
pomáhaly s propagací, tiskem materiálů, organizací při závodech a s nákupem vstupenek
pro zaměstnance šachet. Pomáhala města Havířov a Šenov. Okruh s asfaltobetonovým
povrchem a výškovým rozdílem 8,6 m měřil 4 320 metrů. Po vylepšeních získal mezinárodní
licenci. To umožnilo pořádat zde vrcholové evropské soutěže. Po 23 letech byla úspěšná
historie automobilového klání okruh Havířov – Šenov ukončena. Posledního závodu se
zúčastnilo 64 jezdců ze šesti zemí. [18]
Děti a mládež vnikají i přes zákaz do budov bývalého hotelového a podnikatelského
komplexu Merkur. Návštěvu uzavřených a zabedněných prostor považují za adrenalinové
dobrodružství. Dění v Merkuru se nelíbí ani vedení města. Město dříve zvažovalo, zda areál
koupit a využít na výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Nápad ale neměl podporu
v zastupitelstvu. Současný majitel byl na zasedání zastupitelstva pozván. Nedostavil se,
nereaguje na telefony ani korespondenci. Přes prostředníka vzkázal, že má do budoucna záměr
budovy rekonstruovat. Neuvedl však termín a Merkur tak dál bude lákat děti, kterým tu hrozí
úraz. [19]
O oslavě zlaté svatby Zdenky a Ludvíka informuje ve svém článku Věra Breiová.
Manželé dříve bydleli v Těrlicku. Společných 50 let oslavili 7. července 2017. Znají se už
od školy a chodit spolu začali v 16 letech. Vzali se za dva roky a narodili se jim syn a dcera.
Svépomocí budovali chalupu, starali se o zahradu a navíc oba večerně studovali. Dělali často
úkoly do školy spolu s dětmi. „Nejhorší to bylo až před devíti lety, když manžel onemocněl.
To jsem na všechnu práci okolo domu i zahrady zůstala sama," povzdechla si paní Zdenka.
V havířovském domově pro seniory žijí už rok, těší se na návštěvy dětí, vnoučat
a pravnuček. [20]
Celní správa Ostrava odhalila skupinu výrobců a distributorů drog, jejímž šéfem
byl 27 letý muž z Havířova. Při dvou záchytech zajistili celníci z ostravského protidrogového
oddělení 11 kg sušené marihuany, 211 kusů vzrostlých rostlin konopí, 25 gramů
metamfetaminu, 13 gramů hašiše a necelých 600 tisíc korun v hotovosti. Muž z Havířova
nakupoval marihuanu od dalších podezřelých osob a následně ji prodával cizincům z Polska.
Hlavní organizátor byl zadržen při předávce 2,5 kg marihuany. Následně zadržela zásahová
jednotka další 3 podezřelé, včetně dalšího muže z Havířova ve věku 22 let. S ohledem na rozsah
trestné činnosti převzal případ vyšetřovatel Krajské správy Policie České republiky
Moravskoslezského kraje v Ostravě. Čtyři hlavní pachatelé jsou stíhaní vazebně. Hrozí jim
tresty odnětí svobody v rozsahu jednoho až dvanácti let. [21]
Sociální služby v Havířově zajišťují respitní péči od roku 2006. Slouží rodinám,
které pečují o seniora a potřebují si na čas odpočinout. O zařízení je enormní zájem zejména
v létě v čase dovolených. Jelikož se jedná o odlehčovací službu určenou pro rodinné
příslušníky, neměl by pobyt v zařízení přesáhnout 3 měsíce. [22]
Krevní centrum v Havířově navštívili mladí včelaři z kroužku Ambrožíci.
Poděkovali dárcům krve za jejich obětavost a předali jim balíčky s medem. Vedoucí kroužku
Jiří Vavřík řekl, že si všichni uvědomujeme, že krev je důležitá pro záchranu lidských životů
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a léčbu nemocných. Protože med svým obsahem podporuje tvorbu krve a krevního barviva, je
pro dárce krve důležitou potravinou. Do balíčků Ambrožíci rozdělili 5 kilogramů medu.
Vedoucí sestra krevního centra Jana Geryková si dárků od dětí velmi považovala a potěšeni
byli samotní dárci.[9]
Na závodech v dálkovém plavání (3,5 a 10 km) se utkali plavci na Těrlické
přehradě v sobotu 29. července 2017. Uskutečnil se 9. ročník Poháru města Havířova, který
je součástí závodů Českého poháru. Těrlická přehrada nabídla perfektní podmínky, pokud jde
o počasí a vodu. Havířovští plavci měli na startu 14 plavců. Mezi nejstarší účastníky patřila
67 letá plavkyně. [10]
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8. 8 KRONIKA SRPEN 2017
Humor je nejdůstojnější projev smutku [1]

Úvod
Citát Miloše Kopeckého, oblíbeného herce, který by letos v srpnu oslavil
95. narozeniny, připomíná, že lidé, kteří rozdávají smích a radost, často v soukromí podléhají
smutku. Letošní srpen byl naštěstí zalitý sluncem, teploměry vystoupaly do extrémních
tropických výšek. Horko vylidnilo rozpálené ulice kvetoucího města, lidé vyhledávali spíše stín
stromů v parcích, osvěžení skýtaly nedaleké přehrady a havířovské koupaliště. Přežít pomáhali
hasiči, kteří kropili havířovská náměstí.

Klid nastal v druhé polovině prázdnin pouze relativní. V Havířově se natáčel film o tragédii
na Dole Dukla, ve velkém se opravovaly místní komunikace, zpolehoučka se přípravnými
zápasy hlásila o slovo nová hokejová sezóna. Pacienti v nemocnici si mohli zpříjemnit svůj
pobyt čtením knížek z nových knihobudek. Děti si užívaly bohatý program na prázdninových
táborech. Park za KD Radost, jako tradičně v srpnu, oživily pohádky a promenádní koncerty
dechových hudeb. Dlouhé hodiny se jednalo o budoucnosti OKD, věřitelé posvětili
reorganizační plán managementu OKD, zdravou část firmy získá státní společnost.
Pomalu, ospale se srpen v Havířově překulil, aby se pozdravil se zářím, ukončil čas odpočinku
a zavoněl podzimem.

Srpen v časovém sledu
Úterý 1. srpna 2017

Vybudování čtvrté etapy odkanalizování části města v okolí ulic U Jelena
a Petřvaldská v Havířově-Šumbarku a ulice Modřínová v Havířově-Prostřední Suché bylo
slavnostně zakončeno a nově vydané kolaudační souhlasy znamenaly, že majitelé nemovitostí
mohli začít s připojováním na novou kanalizaci. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí bezúročné
půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek na vybudování její soukromé části. Město
také vlastníkům nemovitostí zajistilo projektovou dokumentaci. „K tomu, aby se jednotliví
vlastníci mohli připojit na kanalizaci, je nutno uzavřít s městem Havířov „Smlouvu o výstavbě
a financování kanalizační přípojky“. Smlouvu jsme majitelům dotčených nemovitostí
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doručovali osobně a nyní čekáme na jejich zaslání zpět k nám na úřad,“ uvedl René Vašek,
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku města.
V rámci IV. etapy bylo vybudováno přes 3 tisíce metrů a 90 kusů veřejných částí přípojek. [2]

Pátek 4. srpna 2017

Správa sportovních a rekreačních zařízení začala s výrobou ledové plochy
na zimním stadionu. Celý proces trval 10 dní a na výrobu ledu o tloušťce 3,5 cm se
spotřebovalo 60 m2 vody. Přípravu ledové plochy popsal Radomír Kácal, ředitel Správy
sportovních a rekreačních zařízení. „Po ochlazení spodní desky následuje kropení a výroba
jednoho centimetru ledu, který se natře bílou barvou. Na tuto barvu se nastříká další voda
a vznikne vrstva půl centimetru tlustá, na kterou budou umístěny lajny, body a kruhy
pro vhazování a reklamy. Poslední vrstvu ledu tlustou dva centimetry seřízne rolba a poté
mohou na ledovou plochu vyjet poprvé v nové sezoně hokejisté.“ [3] S nátěrem pomáhali
fanoušci AZ Havířov. Vznikla tak barevně jedinečná plocha s výbornou technickou kvalitou.
Před začátkem hokejové sezóny pokračovala rekonstrukce šaten a zázemí trenérů, sportovců,
domácích i hostujících, která započala v červnu letošního roku. Budovala se ošetřovna, šatny
pro hokejisty, krasobruslaře i veřejnost. Rekonstruovala se i brusírna. Celkově si přestavba
vyžádala 15 milionů korun z rozpočtu města.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č 2 Fotografie)

Blíží se začátek hokejové sezóny. Začínají tréninky na novém ledě, pokračuje rekonstrukce
stadionu.

Sobota 5. srpna 2017

Nedělního rána 6. srpna 1944 se stala největší masová vražda spáchaná nacisty
na území Těšínska. Vyvraždění obyvatel Životic přiřadilo obec k symbolům nacistického
teroru, jakými jsou dodnes Lidice, Ležáky, Ploština či Javoříčko.
Moderátorka Jolanta Balon přednesla text básně Karola Mrózka, člena Českého svazu
bojovníků za svobodu a obyvatele Horní Suché, která vzpomněla tragickou srpnovou neděli
z roku 1944. Přivítala v parném dni na letošním pietním aktu zástupce měst
a obcí, kraje, spolků a organizací a pozůstalé. Přijali pozvání, aby se u Muzea životické tragédie
v Havířově-Životicích poklonili památce padlých, aby se setkali a pohovořili spolu.
Připomenula tragédii místa a jmenovitě všechny zavražděné. K důstojné atmosféře přispěly
ženský pěvecký sbor Canticorum pod vedením Vítězslava Soukupa a ženský pěvecký sbor
Melodia s dirigentkou Alexandrou Zeman. Svíce zapálili duchovní Janusz Kożusznik z Farního
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sboru Slezské církve evangelické v Havířově-Prostřední Suché a David Tyleček, farní vikář
Římskokatolické farnosti sv. Anny v Havířově-Městě.
Primátorka města Havířova Jana Feberová hovořila o nesmyslnosti válek a nutnosti připomínat
si i dnes odkaz 36 padlých životických občanů. V době, kdy slyšíme a vidíme téměř v přímých
přenosech masakry teroristů, je nezbytné zachovat si lidskost, úctu, toleranci. Pietní akt byl
ukončen státními hymnami Polské a České republiky.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Jolanta Balon uvítala všechny přítomné, kteří se přišli poklonit obětem životické tragédie.
Na fotbalovém hřišti FC Gascontrol se hrál 4. ročník mezinárodního turnaje
v kopané žen Memoriál Ladislava Vaji Nagyho. Havířovské hráčky se utkaly s týmy Žiliny,
Zbrojovky, Brna, Ostravy-Vítkovic. Po vzájemných zápasech si odvezly vítězství fotbalistky
ze Slovenska. GC Havířov skončil na 2. místě před MFK Vítkovice.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

V parné sobotě hrály fotbalistky o vítězství v Memoriálu Ladislava Vaji Nagyho na hřišti
FC Gascontrol. Ze souboje hráček Havířova a Žiliny, Slovenky vyhrály 0:2.

Neděle 6. srpna 2017

Jubileum založení a posvěcení evangelického kostela v Havířově-Prostřední Suché
oslavili v evangelické farnosti augsburského vyznání. V roce 1937 byla zdejší zděná kaple
z roku 1924 pro 156 osob přestavěna na kostel. Na bohoslužbě promluvil pastor Mieczyslaw
Augustynowicz. O kulturní zážitek se postarali Jana a Tom Buchtovi, zazpíval také farní
pěvecký sbor. Součástí slavnosti byla finanční sbírka na generální opravu varhan.
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Sborovým pastorem je dnes Janusz Kożusznik. Ve své osmdesátileté historii zažil kostel
i nemalé drama, když v důsledku důlní činnosti poklesl spolu se hřbitovem o více
než 17 metrů.[4]

Pondělí 7. srpna 2017

Největší investiční akce letošního roku, výměna oken v 70 obytných domech
v celkové hodnotě přesahující 190 milionů korun, se přesunula do své druhé poloviny.
Zakázku realizovala firma Hochtife. „K dnešnímu dni je hotovo celkem 39 domů, 11 dalších je
předáno zhotoviteli a započata výměna. Zbylá výměna oken v obytných domech bude hotova
ve stanoveném termínu,“ sdělil jeden z jednatelů Městské realitní agentury Jiří Lankočí. Dodal,
že vedení města i Městská realitní agentura průběh prací neustále monitorují a kontrolují též
kvalitu odvedené práce. „Po počátečních potížích se subdodavatelem a výměnou subdodavatele
za nové dvě firmy RI OKNA a MEROPS, můžeme nyní říct, že výměny oken probíhají
podle plánu a ve velmi dobré kvalitě,“ řekl. Radní města ujistili, že veškerá výměna oken
v požadované kvalitě se uskuteční v termínu do 30. listopadu 2017. [5]
Středisko volného času Asterix spolu s odborem školství a kultury Magistrátu
města Havířova připravily i letos pro děti tuzemské rekreační pobyty. Děti si užily pestrý
program v duchu olympijských her v jihočeské obci Písečná nad Dyjí. Na druhý turnus
ve stejné destinaci se vypravily děti narozené v létech 2003 až 2009 za strašidly a hastrmany.
Přednost měly děti doporučené sociálním odborem havířovského magistrátu, z rodin
samoživitelů či z rodin, které pobírají přídavky na děti. Na obou táborech byl připraven pestrý
program pod vedením profesionálních pedagogických a zdravotnických pracovníků. „Pobyt
vede hlavní vedoucí a tři oddíloví vedoucí, k dispozici je zdravotník a noční dozor. Ubytování
je zajištěno ve čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím. V budově jsou také klubovny, stolní
tenis či relaxační místnost. Součástí areálu je hřiště, minigolf, ohniště, poblíž přírodní koupání
a krásné okolí,“ přiblížila podmínky pobytu Alena Zedníková, náměstkyně primátorky
pro sociální rozvoj. Čas dětí na dvanáctidenních táborech vyplnily celotáborové hry a poznávací
výlety do zoologické zahrady v Táboře, na zámek ve Vranově nad Dyjí a do Telče. Děti se
vypravily na naučnou stezku pohádkovým lesem ve Slavonicích.
Město letos přispělo na pobyty dětí částkou přesahující 600 000 korun. Pro děti zdravotně
znevýhodněné uspořádalo letní integrovaný pobyt v Prostřední Bečvě, který plně uhradilo
dalšími 200 000 korun ze svého rozpočtu. [6]
Více než 4 desítky dětí vyrazily s Asterixem na tradiční tábory do Pstruží (letos pořádali
7 dvanáctidenních turnusů). Další pobytové tábory připravili pracovníci Asterixu v Rožnově
pod Radhoštěm. [17]

Úterý 8. srpna 2017

V Městském klubu seniorů na Studentské ulici se zapisovali senioři na tři
sedmidenní tuzemské rekreační pobyty. V každém turnuse byla zcela naplněna kapacita
44 účastníků, jejich spoluúčast na úhradě činila 2 000 korun. Letos v září a v říjnu navštívili
havířovští senioři Hotel Franz v Rejvízu ve Zlatých Horách a Hotel Neptun v Malé Morávce.
Byli ubytováni ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, zajištěnu měli plnou penzi
a dopravu autobusem.
Podmínkou k účasti bylo trvalé bydliště v Havířově, pobírání starobního nebo invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně. Přednostně byli přihlášeni ti, kteří se doposud žádného
pobytu nezúčastnili, případně ho absolvovali naposledy v roce 2013. Rekreace seniorů
zabezpečil odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova.
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Čtvrtek 10. srpna 2017

Sociální služby města Havířova zažádaly o dotaci z Evropského fondu
pro regionální rozvoj na rekonstrukci Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší na Hřbitovní ulici v Havířově-Šumbarku. Budova je ve velmi špatném technickém
stavu. „Provoz služby je s ohledem na energetickou náročnost velmi nákladný.
V době mrazů v zimním období, kdy je služba lidmi bez domova nejvíce vyhledávána, dosahuje
teplota uvnitř domu maximálně šestnácti stupňů. Hygienické zázemí je také ve špatném
technickém stavu a elektrické rozvody jsou nedostačující,“ popsal stav budovy Milan Černý,
ředitel Sociálních služeb města Havířova. Žádosti o dotaci bylo vyhověno. Příspěvková
organizace ji obdrží po vyúčtování nákladů rekonstrukce (3 300 000 korun). Ředitel Sociálních
služeb města Havířova se obrátil se žádostí o finanční výpomoc na město, radní doporučili
zastupitelům, aby žádost schválili.
Provoz služby se přestěhuje během rekonstrukce (plánováno na listopad) do sousedního Centra
drogové pomoci. [7]

Sobota 19. srpna 2017

O víkendu se v ulicích Havířova natáčely záběry minisérie Dukla 1961. Největší
důlní neštěstí v poválečné historii naší země, ke kterému došlo 7. července 1961, inspirovalo
režiséra Davida Ondříčka k natočení nového dvoudílného filmu České televize.
Důl Dukla nahradily filmařům čtyři jiné, například důl na Rakovnicku. Filmový štáb
si na vlastní kůži zakusil náročné podmínky – vlhkost, tmu a teploty kolem 13 °C. Neštěstí
ve filmu zasáhne do životů postav, které vytvořili Martha Issová a Marek Taclík. Příběh rodiny
v extrémní situaci najdou diváci v programu ČT v roce 2018. [8]
Havířovským se naskytla možnost obdivovat umění a trpělivost umělců, ale také dobové
oblečení, automobily. Retro pohled do minulosti určitě vyvolal i vzpomínku na bolestnou
událost, při které přišlo o život 108 horníků z Dolu Dukla.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Natáčení minisérie ČT Dukla 61 v ulicích města Havířova o víkendu 19. a 20. srpna 2017.
(Foto Romana Řehová).

Pondělí 21. srpna 2017

Rekonstrukce železničního podjezdu u nádraží ČD si vyžádala jeho uzavření
v úseku od ulice Železničářů po Opletalovu. Uzavírka trvala do 31. srpna 2017. Objízdná trasa
na Šumbark vedla po Ostravské, přes Anglickou a k ulici U Nádraží. Při cestě na II. etapu
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Havířova-Šumbarku bylo lepší jet po Orlovské a pokračovat Požárnickou ulicí. Průjezd
podchodem byl zachován pro vozy integrovaného záchranného systému a autobusy.
Rekonstrukce zahrnovala kompletní úpravu povrchů stěn podjezdu, instalaci nového
LED osvětlení a kamerového systému v podjezdu. Budoval se nový spojovací chodník
a cyklostezka. Důležitá byla oprava dešťové kanalizace (podjezd bývá při přívalových deštích
zaplavován). [10]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Podjezd u vlakového nádraží byl od pondělí 21. srpna 2017 uzavřen, budovala
se i cyklostezka a spojovací chodník směrem k obchodnímu centru Lidl.

Sobota 26. srpna 2017

Tradiční svátek Sušské dožínky slavili členové PZKO Havířov-Prostřední Suchá
a jejich hosté. Všechny přivítal předseda místní organizace PZKO pan František Jasiok.
K dobré náladě zahrál polský folklorní soubor Olzanki z Olzy a havířovské duo Rumi. V roli
hospodářů a hostitelů se představili manželé Chmielovi ve slezském kroji. Nabízeli chutné
koláče a medovinu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Sušské dožínky v areálu PZKO v Havířově-Prostřední Suché. Začíná tradiční dožínkový
rituál.
V Praze vyvrcholilo Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Havířovské
mažoretky KALA při Městském kulturním středisku získaly 2 zlaté a 4 stříbrné medaile. Dále
obsadily pět dalších příček do 10. místa. Všech 11 soutěžních skladeb souboru bylo oceněno
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buď medailí, nebo diplomem s dobrým umístěním. Díky celkovému součtu bodů dosáhly
havířovské mažoretky KALA pod vedením choreografky a trenérky Kamily Charvátové
na ocenění nejvyšší a staly se ve svém oboru absolutními mistryněmi světa 2017. Zaujaly
originálními choreografiemi, čistotou technického provedení a uměleckým výrazem.
Na mistrovství světa v Praze se předvedlo více než 3 tisíce závodnic z 11 zemí světa. Utkaly se
ve čtyřech věkových kategoriích a 20 disciplínách. [11]

Pondělí 28. srpna 2017

Město začalo s opravou střech Kulturního domu Petra Bezruče a Společenského
domu Reneta. Do střech havířovských kulturních stánků zatéká a špatně izolují. Jejich
rekonstrukce si vyžádá zhruba 6 milionů korun.
Na střeše KD Petra Bezruče a nad Galerií Maryčka se demontovalo oplechování atik
a stávající tepelné izolace z PUR nástřiku s hydroizolačním nátěrem na povrchu. Poté byla
položena jednoplášťová střecha. Nový střešní plášť dostal po demontáži stávajících vrstev
střechy a obnově ochranných nátěrů ocelových konstrukcí také Společenský dům Reneta.
Opravovala se rovněž vzduchotechnika KD Leoše Janáčka. [12]

Úterý 29. srpna 2017

Havířovští senioři zabodovali, výborně se umístili na 9. ročníku Netradičních
sportovních her v Karviné. Uskutečnily se v Klubu seniorů v Karviné-Hranicích. Zúčastnili
se jich společně se seniory z polského Rybnika a Golkowic.
Dvanáct desetičlenných družstev soutěžilo v šesti netradičních disciplínách. Soutěžící
například běhali s troky, kopali míče do minibranky, hráli minigolf, Člověče, nezlob se! „Naši
senioři reprezentovali Havířov velice úspěšně a skončili na krásném třetím místě. Perfektně
připravené soutěže, pohoštění i ceny byly zárukou úspěchu celé akce," popsala průběh klání
vedoucí havířovského sociálního odboru Bernarda Urbancová, která havířovský tým na soutěži
doprovázela. [13]

Úterý 31. srpna 2017

V průběhu letních prázdnin pracovalo ve městě 118 pracovníků Veřejně
prospěšných prací. Zdena Mayerová, vedoucí komunálního odboru Magistrátu města
Havířova, informovala o tom, kde všude byli nápomocni.
Pracovali v centru města ve dvorových částech. Okopávali a čistili značně zarostlé chodníky
od plevele a hlíny, vše sváželi na středisko Technických služeb Havířov na Orlovské ulici
k dalšímu použití. Pokračovalo se také s umýváním kontejnerových stanovišť v Havířově.
Na zastávkách v Havířově a v Havířově-Prostřední Suché čistili nevhodně posprejované
plochy.
Pracovali
na
čištění
hřbitovních
chodníků
v Havířově-Šumbarku
a v Havířově-Prostřední Suché. Pomáhali při pomocných pracích ve školách a školkách. Čistili
tu a okopávali zaplevelené chodníky, stěhovali a pomáhali při úklidu po výměně oken.
Zabezpečovali úklid v okolí laviček, u odpočinkových míst a altánků v městských parcích,
stejně tak jako zajišťovali údržbu veřejných WC na městských náměstích. Čištění se týkalo
i parkovišť ve spolupráci s Technickými službami Havířov, vodotečí v části Havířov-Šumbark
(Šumbarský potok, Bezejmennný potok) v rámci prevence před zatopením areálu garáží na ulici
Školní až k ulici Lidická a podjezdu u vlakového nádraží.
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Samozřejmý byl úklid v okolí Lučiny a na městských mobiliářích a pískovištích, na veřejných
prostranstvích a zastávkách MHD na území města. Používali vysavač firmy Glutton. Podíleli
se na výkopových pracích na příkopech v ulicích Farská, Mezidolí, Hálková. Odstraňovali
černé skládky a brlohy po bezdomovcích. Nezbytná byla pomoc pracovníků VPP
při údržbě a úklidu před pietními akty na památnících v Havířově-Životicích, Dolní Suché,
na hřbitově v Havířově-Prostřední Suché a v Havířově-Šumbarku.

Pracovníci Veřejně prospěšných pracích pomáhali při čištění hřbitovních chodníků
v Havířově-Šumbarku.

Strohá řeč čísel

V srpnu evidovali na Úřadu práce Havířov 1 017 uchazečů o zaměstnání s nárokem
na podporu v nezaměstnanosti, celkem jich registrovali 5 134 (z toho žen 2 572). Dosažitelných
uchazečů ve věku 15 – 64 let bylo 4 840 (2 405 žen). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo
bez práce 144 absolventů a 618 osob se ZP. Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel klesl
na 10,1 %.
V psím útulku Max Technických služeb Havířov přijali v srpnu 37 psů, 19 koček
a 1 zakrslého králíka. Nový domov našlo 18 psů a 2 kočky, k původním majitelům se vrátilo
23 pejsků. V úterý 31. srpna 2017 pečovali v útulku o 56 psů, 15 koček a 3 drobná zvířata.
Během prázdnin navštěvovaly útulek hlavně rodiny s dětmi, v rámci venčení si psy zapůjčily
k procházce mimo areál útulku.
V porodnici Nemocnice s poliklinikou Havířov přivedli v srpnu 2017 na svět
celkem 65 dětí (31 chlapců a 34 dívek). Rodiče 41 z nich žili v Havířově (18 chlapců
a 23 dívek).
V nemocnici hospitalizovali 944 pacientů z Havířova.
Služeb letního koupaliště využilo od otevření v květnu 2017 do 31. srpna 2018 celkem
48 973 návštěvníků.

Napsali o nás

Jediné vodní prvky, které osvěžovaly vzduch během tropických dnů, byly kašny
Chlapec s rybou za KD Radost a pramínek na Severce. Ostatní vyschly. Fontána na náměstí
Nad Terasou čekala na dodávku a montáž nového čerpadla. U Tří pilířů unikala voda a provoz
fontány byl nehospodárný. Fontána Sedmikráska u radnice byla mimo provoz krátkodobě,
protože také u ní se opravoval únik vody skrz kameninové dno. Za některé poruchy vodních
prvků mohou lidé. Ucpávají je odpadem a někteří šprýmaři do nich vlévají saponáty. Opravy
poškozených systémů bývají velmi komplikované a nákladné. [14]
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Další podnět k vyšetřování v Městské realitní agentuře Havířov dostala Policie ČR.
Trestní oznámení podal předseda odborové organizace. Popisuje detaily propojení zaměstnanců
MRA s podnikateli, kteří realizují zakázky. Píše o tom, jak se manipulují výběrová řízení či
odpouštějí penále za nesplněné termíny. Policisté oznámení přijali a prověřují jeho obsah.
Vyšetřování je v prvopočátku a policisté neposkytují žádné další informace. [15]
Televize Polar informovala o rozhodnutí radnice regenerovat park ve Stromovce
a investovat v letošním roce 800 tisíc korun. Park se během času proměnil v místo, kde se
lidé bojí zejména po setmění chodit. O revitalizaci se mluví už dlouho a čekání na vhodné
dotační tituly je nekonečné. Proto se město pustí do prvních oprav z vlastních zdrojů. Letos
začnou opravy chodníků, schodiště, následovat bude výměna veřejného osvětlení. V budoucnu
počítají radní s workoutovým hřištěm. I nadále bude město usilovat o případnou dotaci. [16]
Tropické teploty často zahánějí lidi do klimatizovaných nákupních center.
Zaměstnávají záchranáře a pracovníky nemocnic, protože stále více lidí následkem veder
kolabuje. Vysoké teploty přitom neohrožují pouze seniory, ale také lidi mladší, doposud zcela
zdravé, se skrytými srdečními vadami. Vedle přehřátí jsou v létě typické též úrazy nebo
pobodání hmyzem. [18]
Také havířovská nemocnice s poliklinikou se potýká s nedostatkem personálu,
noví lékaři a sestry se sem nehrnou. Město rozhodlo, že zdravotníkům, kteří se přistěhují
za prací, poskytne byt. První byt radnice přidělila mladé slovenské lékařce na oddělení
rehabilitace. Vedení nemocnice informuje o této možnosti i mladé mediky, kteří by
po absolvování školy mohli v Havířově zůstat. Radnice nevylučuje, že tato pobídka se bude
týkat i jiných profesí, nově příchozích, kteří by chtěli v Havířově pracovat. [19]
Čidla v budově havířovského magistrátu zaznamenala v neděli večer kouř
ve sklepě a spustila poplach. Na místě zasahovaly tři jednotky profesionálních i dobrovolných
hasičů. Senzory ukázaly, že hoří ve skladu ztrát a nálezů. Kvůli vlhkosti byl v místnosti zapojen
elektrický vysoušeč vzduchu. Právě ten se stal ohniskem požáru. Požár se naštěstí obešel
bez zranění a hasiči jej dostali během několika minut pod kontrolu. Způsobená škoda
na vysoušeči byla předběžně odhadnuta na 20 tisíc korun. [20, 21]
Havířovským letním koupalištěm a jeho okolím budou častěji procházet hlídky
městské i republikové policie. Důvodem je nedávný incident, ke kterému došlo na tobogánu.
Mladý návštěvník byl v odpoledních hodinách napaden jiným, podporovaným navíc početnější
komunitou. Situaci museli na místě řešit plavčíci. Strážníci Městské policie Havířov
kontrolovali areál koupaliště 3krát denně. V odpoledních hodinách budou strážníci koupaliště
opakovaně procházet až do zavírací doby. Policisté dohlížejí na zaparkované automobily
návštěvníků, aby se nestaly cílem zlodějů. [22]
Problémová ubytovna Merkur, která sloužila původně jako společenské
a stravovací centrum, hotel, hornická ubytovna a kanceláře, bude zřejmě opět na prodej.
Soukromý investor, který koupil ubytovnu před několika lety, sliboval, že budovy
zrekonstruuje a zhodnotí. Podle původních plánů se měl komplex znovu stát společenským
centrem s hotelem, kancelářemi, prodejnami, případně i byty. Nestalo se tak, objekty chátrají.
Majitel chce hotelový komplex prodat dalšímu investorovi. Případný nový zájemce by chtěl,
aby se do projektu zapojilo i město. Zatím vůbec nemá jasno v tom, čemu by měl problémový
komplex v budoucnu sloužit. Radnice o tom ale neuvažuje. Nechce se hrnout do společných
projektů s novým investorem, protože má mnoho investičních akcí naplánovaných (například
nový domov seniorů v budově bývalé ZŠ na Mánesově ulici, rekonstrukce škol a školek
a přednádražního prostoru). [23, 24]
Včelaři z kroužku Ambrožíci pozvali ke svým úlům klienty z havířovského Santé.
Ukázali jim, jak se v Havířově-Bludovicích starají o včelstva, jak se vyrábí med. Mohli se také
podívat na živé včely, královnu i na to, jak se líhnou nové včelky z buněk. Samozřejmě
nechyběla ochutnávka sladkého medu. [25]
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8. 9 KRONIKA ZÁŘÍ 2017
Mám pořád oči na stopkách.
Ještě se mi nestalo,
aby nějaký okamžik přišel v životě dvakrát. [1]

Úvod

Otevřely se brány škol, začal nový školní rok. Havířov si začal pomalu oblékat podzimní barvy.
Ve velkém se začaly opravovat cesty (k velké radosti řidičů i chodců), velká oprava čeká také
křižovatku ulic Národní a 17. listopadu a Těšínskou. Září přitáhlo lidi do životických sadů
nasbírat chutných jablíček, při letošní neúrodě ovoce o to více ceněných.

Měsíc plný hezkých událostí. Radost vzbuzuje pohled na nové multifunkční hřiště
v Havířově-Životicích za požární zbrojnicí, kterého užijí děti i dospělí.
Citát Jana Třísky, který nás navždy opustil, zdobí září, protože krásnými slovy říká, že si máme
života užívat, protože nikdy se nic nebude opakovat. A jedno, jestli zrovna prší, nebo je
krásně… Konec dobrý, všechno dobré. Slunečný prodloužený víkend, půvabný podzimní
svátek sv. Václava, patrona zemí českých. Obchody zůstaly zavřené, nastal čas odpočinout,
rozjímat, nadechnout se…

Září v časovém sledu
Pátek 1. září 2017

V Moravskoslezském kraji byl spuštěn projekt Zaměstnanecká mobilita. Měl by
přispět k zastavení odlivu obyvatel z Havířova a dalších obcí v regionu a podpořit dojíždění
zaměstnanců za prací, aby firmy měly dostatek kvalifikovaných pracovníků. Na projektu
spolupracovala města Havířov, Karviná a Orlová, připojila se společnost Residomo. Cílem bylo
umožnit lidem žijícím v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností dojíždět do práce mimo bydliště
zdarma. Žádosti, které mohli žadatelé zasílat pouze e-mailem, vyřizovala krajská Agentura
pro regionální rozvoj v Ostravě. Všechny potřebné informace hledali zájemci na nových
webových stránkách www.mobilita.msk.cz.
"Spojujeme síly s Karvinou, Havířovem a Orlovou a začínáme dělat konkrétní kroky pro to, aby
zejména mladí, vzdělaní lidé neodcházeli za prací jinam, ale našli uplatnění a dobré podmínky
k životu v Moravskoslezském kraji. Atraktivní zaměstnání lidem musejí nabídnout hlavně
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podnikatelé, města a obce pak všechno kolem – kvalitní dopravu, dostupné bydlení, školy,
školky, služby. Chceme také, aby tento projekt byl ukázkovým modelem, ze kterého si třeba velké
firmy vezmou vzor a v dalších ročnících do toho půjdou s námi," vysvětlil náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. [2]
Od pátku 1. září 2017 začalo platit nové územní rozdělení Policie České republiky.
Pod Obvodní oddělení Havířov 1 spadají městské části Město, Podlesí, Životice, Bludovice,
Dolní Datyně, Prostřední Suchá (od místních částí Životice a Bludovice po hranici tvořenou
ulicí U Skleníků, části ulic Dělnická, Kpt. Jasioka, část ulice Na Pavlasůvce a U Splavu).
Obvodní oddělení Havířov 3 zahrnuje městskou část Šumbark, Dolní Suchou, část Prostřední
Suché (od ulic Orlovská, Vodní a Dělnická po hranici tvořenou ulicí U Skleníků, části ulic
Dělnická, Kpt. Jasioka, částí ulice Na Pavlasůvce a ulice U Splavu). [3]
Oblíbené Havířovské farmářské trhy nabídly opět po 14 dnech výhradně potraviny.
Havířovští zavítali na náměstí Republiky, i přes nepříznivé deštivé počasí, aby si nakoupili
různé druhy regionálního pečiva, masné výrobky, ovoce a zeleninu.

Oblíbené Havířovské farmářské trhy na náměstí Republiky v pátek 1. září 2017.

Sobota 2. září 2017

V zahradě PZKO v Havířově-Bludovicích se slavily tradiční Slezské dožínky.
Letošní 48. ročník navštívila celá řada hostů, mezi nimi primátorka města Havířova Jana
Feberová, generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski a předseda hlavního
výboru PZKO Jan Ryłko. Dožínkový obřad předání věnce vykonal místní soubor Blędowice,
zpívali Kamraci s Kamratkami. Věnec putoval do rukou hospodářů Petra a Stanislavy
Chroboczkových, v hostitelské roli jim pomáhali Filip Tomanek a Wiktorie Kowalczyk.
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Kulturní program 48. ročníku Slezských dožínek obohatily folklorní soubor Vonička
z Havířova a polský Styl Folk. Oslava dobré úrody na konci léta voněla dobrotami z tradiční
slezské kuchyně, chutnými koláči a samozřejmě dobrým pitím. Pro děti byly připraveny různé
hry a pro dospělé taneční zábava.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Dožínkový obřad v podání souboru Blędowice v PZKO Havířov-Bludovice. (Foto Štefan
Šamal).

Pondělí 4. září 2017

Začal školní rok 2017/2018. Školy otevřely své dveře dokořán, na přechodech
pro chodce v blízkosti havířovských základních škol se opět objevili příslušníci Městské
policie Havířov, aby zajistili dětem bezpečný přechod přes cestu.
Pro mnohé děti začala nová životní etapa. Do 34 prvních tříd 17 základních škol nastoupilo
695 žáčků. Do škol zamířili v pondělí havířovští radní a zastupitelé, aby děti přivítali a popřáli
jim úspěšný start, hodně úspěchů a hodné paní učitelky. Na ZŠ Gorkého, kterou navštěvuje
celkem 456 dětí, zamířili Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Moravskoslezského kraje a Jana Feberová, primátorka města Havířova. Společně pozdravili
54 prvňáčků ve dvou třídách. Prohlédli si, při příležitosti začátku školního roku, zbrusu novou
fyzikální učebnu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ředitel ZŠ Gorkého Igor Zaťko předvedl primátorce města Havířova Janě Feberové novou
učebnu fyziky.
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Slavnostní začátek školního roku a pasování prvňáčků na černokněžnické učně si
užili za ZŠ Zelená v Havířově-Životicích. Školu navštěvuje celkem 80 dětí v 1. až 5. třídě.
Paní učitelka přivítala ve své třídě 14 malých žáčků.

Prvňáčci v ZŠ Zelená v Havířově-Životicích s paní učitelkou. Pondělí 4. září 2017.
Do nové životní etapy vstoupili bývalí deváťáci, kteří se dnešním dnem stali
studenty a učni prvních ročníků havířovských středních škol a učilišť. Na Gymnáziu
Komenského otevřeli dvě třídy pro čtyřleté studium, přijali 61 žáků, do osmileté primy 30 žáků.
Na Gymnázium Havířov-Podlesí přijali celkem 52 studentů prvních ročníků. Na Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou nastoupilo do prvních ročníků 94 studentů. Na Střední
školu v Havířově-Prostřední Suché zamířilo poprvé 153 žáků. Střední školu
na Sýkorově ulici v Havířově-Šumbarku začalo navštěvovat 133 žáků v prvních ročnících.
Na Střední škole a základní škole na ulici Školní přijali celkem 59 žáků (prodavačské práce 17;
zednické práce 7; tesařské práce 6; strojírenské práce 8; kuchařské práce 8; praktická škola
dvouletá 7; a praktická škola jednoletá 6 žáků).
Nabídku vzdělávání na základních školách obohatilo otevření Montessori základní
školy Úsměv v prostorách ZŠ M. Kudeříkové. Navštívila ji v průběhu prvního školního týdne
primátorka Havířova Jana Feberová. Do první Montessori základní třídy nastoupilo 11 dětí
(10 z Havířova a 1 žák z Albrechtic), 2 děti jsou žáky druhé třídy a 9 dětí přišlo do školy poprvé.
Pracují tu 2 pedagožky a manažerka. V Montessori škole se spojuje do trojročí na 1. stupni
základního vzdělávání (1. až 3. nebo 3. až 5. třída). Legislativa neumožňuje trojročí na druhém
stupni.
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Děti s paní učitelkou předvedly ukázkovou hodinu. Škola je soukromým subjektem, musí
splňovat rámcový vzdělávací program a musí sem zavítat státní školská inspekce. Protože škola
nedosáhne na dotace ve výši jako jiné základní školy, rodiče dětí platí školné ve výši 3,5 tisíce
korun měsíčně. Děti se neznámkují, ale neustále se prověřují jejich znalosti a vědomosti.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Montessori základní škola Úsměv, děti tvoří síť. Učí se první písmenka a zároveň se
seznamují.
V životických sadech začal v pondělí 4. září 2017 samosběr jablek. Zájemci měli
k dispozici 17 odrůd jablíček. Nasbíraný kilogram jablek se prodával za 15 korun. Dosavadní
ředitel Dušan Kokoška hodnotil letošní úrodu jako průměrnou (asi 1 200 tun ovoce). Loňská
produkce se prodala celá (1 500 tun jablek). Stále oblíbenější samosběr trval
do 27. října 2017.
Od 1. října 2017 byl ředitelem Sadů Životice jmenován Jiří Dulava.

Vůně, lahodná chuť, tak se dají charakterizovat jablíčka ze Sadů Životice.
Český svaz žen oslavil v letošním roce 50. let svého založení. Havířovské ženy
připravily výstavu nazvanou „Uteklo to jako voda“ v prostorách oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov. Byla otevřena vernisáží v pondělí 4. září 2017 (trvala
do 19. září 2017). Výstavu doplnily tvořivé dílny. Součástí byla výstava v části Stálé výstavní
expozice Městské knihovny Havířov ve Společenském domě Reneta (zde trvala výstava
do prosince 2017).
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Moderátorka Štěpánka Jarošíková přivítala zástupkyni Krajské rady Českého svazu žen
Zdeňku Mokrošovou. Dokumentární výstava prezentovala nejen rukodělnou tvorbu, ale také
kroniky a fotografie z bohatého života místních organizací ČSŽ. O kulturní program se postaral
kytarista Jiří Martinek, zpívala jeho dcera. Nechyběla paní Božena Bílková, která stála
při zakládání organizace Českého svazu žen v Havířově a při zrodu Havířovských babek.
Základní organizace Českého svazu žen začaly vznikat v roce 1967 ve městech a vesnicích.
Po revoluci v roce 1989 začaly vznikat nové spolky a organizace pro ženy (například Levicový
klub žen). Český svaz žen, zapsaný spolek, je nevládní organizací, nezávislý a dobrovolný.
V Havířově je organizováno 155 žen v 6 základních organizacích (z toho je jedna v Dolních
Datyních a jedna v Havířově-Prostřední Suché). Posláním spolku je ochrana práv žen
a prosazování jejich zájmů a inspirování a podněcování tvořivosti. Havířovské ženy se scházejí
v Klubu Bambino, besedují s různými osobnostmi, organizují výstavky, společné oslavy
různých svátků, soutěže pro děti i dospělé. Spolupracují s Magistrátem města Havířova,
Městským kulturním střediskem, Nemocnicí s poliklinikou Havířov (šijí panenky pro nemocné
děti a pletou bačkůrky pro malé pacienty), s mateřskými školkami, Střediskem volného času
Asterix, s Ambulantním pobytovým střediskem Santé.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Moderátorka slavnostního podvečera, poděkovala zakládající člence Českého svazu žen
Boženě Bílkové.

Úterý 5. září 2017

Moravskoslezský kraj začal přijímat další žádosti o kotlíkové dotace.
Podporovanými zdroji v tomto kole byly automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle
výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle
a tepelná čerpadla. Kotlíkové dotace jsou jedním z podstatných nástrojů zlepšování kvality
ovzduší v celé České republice. Finance, které kraj obdržel na tuto výzvu, postačí na výměnu
zhruba osmi a půl tisíce starých neekologických kotlů. „Moravskoslezský kraj přispěje na každý
kotel v rámci nové výzvy částkou 7,5 tisíc korun. Celkově kraj vyčlenil ze svého rozpočtu
69 milionů korun, dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty
poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun," uvedla Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství. Na spolufinancování
kotlíkových dotací se podílelo celkem 78 obcí, včetně Havířova. [4]
Na ulicích Hlavní, Dlouhé, Národní třídě, na náměstí Republiky, v Centrálním
parku a v části ulice Dělnické byly vyměněny čtyři desítky stávajících odpadkových košů
za nové nerezové odpadní nádoby s plochami pro reklamní účely. Dalších deset odpadových
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nádob bylo později umístěno v okolí vlakového nádraží. "Nové odpadkové koše nejsou
a nebudou ve vlastnictví města. O opravy košů případně o výměnu za zničené se bude starat
společnost, které jsme na základě smlouvy pronajali pozemky pod odpadní nádoby. Město
z nich bude pouze vyvážet odpadky," vysvětlil náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Karel Šlachta. Městská pokladna ušetří prostředky za nákup nových odpadkových košů (jedná
se o částku přesahující půl milionu korun). Obyvatelé mají na území Havířova k dispozici
přes dva tisíce odpadkových košů o objemu 20, 50 a 80 litrů. Jejich údržba a obnova se ročně
pohybuje okolo dvou set tisíc korun, vývoz odpadků z nich čerpá ročně z městské kasy více než
4 miliony korun. [5]
Nemocnice s poliklinikou v Havířově zakoupila nové přístrojové vybavení.
Z dotace Magistrátu města Havířova ve výši 2 150 000 korun tu pořídili novou porodní
postel na gynekologicko-porodní oddělení. Nastávajícím maminkám přinesla více komfortu
při porodu. Zakoupili také dva špičkové diagnostické mikroskopy pro oddělení patologie, které
umožnily přesnou diagnostiku a zlepšily možnosti následné léčby. Byly zakoupeny dva
dezinfektory endoskopů na gastroenterologickou ambulanci. [6]

Středa 6. září 2017

Členové Klubu důchodců Dolu Dukla zahájili hornickou hymnou výroční členskou
schůzi ve zcela zaplněném sále Domu PZKO v Havířově-Bludovicích. Bohatou činnost klubu
za uplynulé funkční období hodnotil jeho předseda Antonín Čejka. Nastínil i záměry pro rok
2018.
Velkému zájmu se těšily zejména zájezdy, společenský večírek či zahradní slavnost, které se
letos zúčastnilo 160 návštěvníků. Předseda Antonín Čejka připomenul, že si senioři v klubu
kladou za morální povinnost účast na pietě u památníku 108 obětí důlního neštěstí
na Dole Dukla v roce 1961. Minutou ticha uctili přítomní památku 13 zesnulých členů. Členská
základna se po příchodu 26 nových členů ustálila na čísle 253. Byli ocenění bývalí horníci, kteří
v letošním roce slaví kulaté a půlkulaté životní jubileum. Nejpočetnější skupinu tvořili
pětasedmdesátníci. Hornické seniory pozdravil bývalý ředitel Dolu Dukla Jaroslav Gongol. [7]
Vedení klubu AZ Havířov se rozhodlo uspořádat před začátkem hokejové sezóny
tradiční schůzku s fanoušky ve V. I. P. Klubu. Mezi milovníky havířovského hokeje zamířili
prezident klubu Jaroslav Mrowiec, manažer klubu Patrik Rimmel, marketingový manažer
Martin Kučera, trenér havířovských hokejistů Martin Janeček a někteří z hráčů. Padaly dotazy
týkající se mladých hráčů, Martin Kučera přiblížil některé akce, které přispějí k dobrému
obrazu klubu. Hovořilo se o 90. výročí, které AZ Havířov oslaví v roce 2018. Z četných dotazů
vyplynulo, že důležitá je pro fanoušky možnost občerstvení. Vedení klubu je seznámilo s tím,
že byla podepsána nová lukrativní smlouva s Ostravarem, který se stal novým partnerem
nejméně na nadcházející 3 roky.
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Nejzávažnější informací bylo oznámení nového generálního partnera klubu, s nímž byl
podepsán kontrakt na 3 roky. Jeho jméno nese klub od dnešního dne ve svém názvu. Do dalšího
ročníku WSM ligy vstupuje pod názvem AZ RESIDOMO Havířov.

Vedení hokejového klubu AZ RESIDOMO Havířov odpovídá na dotazy fanoušků.

Čtvrtek 7. září 2017

Stopadesáté výročí narození básníka Petra Bezruče si havířovští připomněli
výstavou „Bard prvý z Beskyd co promluvil“ v Galerii Maryčka. Připravil ji opavský
sběratel Vlastimil Kočvara. Kromě exlibris, grafik, celé řady fotografií autora a jeho přátel,
pozvánek, plakátů, korespondence, portrétů autora a novinových článků, nabídl cca 50 vydání
jedné z nejčtenějších knih české literatury. Slezské písně Petra Bezruče tu mohli obdivovat
návštěvníci v prvním i úplně posledním vydání z roku 2016. Pan Kočvara vystavil překlady
sbírky v esperantu, japonštině, čínštině a maltštině. Autor výstavy vlastní i největší vydání
sbírky z 30. let 20. století, které vyšlo v edici Zodiac nakladatelství Klír Kladno s grafikou
Ferdyše Duši. Nevešla se do výstavního panelu, proto nebyla vystavena. Na námět Slezských
písní vznikla celá řada skladeb, inspirovat se nechal také Leoš Janáček.
Výstava trvala do 29. září 2017.

Autor výstavy Vlastimil Kočvara v debatě o vydáních Slezských písní Petra Bezruče.
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Pátek 8. září 2017

„Krásná jako kvítka… je ta země“. Vernisáž mezinárodní výstavy soutěžních prací
dětí ve výstavní síni Viléma Wünsche patří k zářijovému koloritu Havířova už 27 let. Také
letos byla spojena s vyhlášením výsledků v jednotlivých kategoriích. Pořadatelé ZŠ Frýdecká
a Sdružení Tranoscius ve spolupráci s Magistrátem města Havířova, Městským kulturním
střediskem a Městskou knihovnou Havířov vyhlásili v letošním ročníku téma Dopravní
prostředky. Stěny výstavní síně, stejně tak pobočky Městské knihovny Havířov na Šrámkově
ulici, zdobily rozličné stroje staré, moderní, fantastické, všechny vzbuzující touhu poznat svět.
Součástí výstavy byly exponáty, modely a hračky Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
Jiřina Sivá, ředitelka pořádající základní školy, oznámila, že obrázky přišly ze 14 zemí, nově
z Argentiny, Kazachstánu a Thajska.
Patronem 27. ročníku se stal Tomáš Tomeček, automobilový závodník a vítěz dakarských
rallye, všichni se na něj velmi těšili, ale uvízl na své poslední cestě v Pákistánu. Vernisáž
navštívila
primátorka
města
Havířova
Jana
Feberová,
její
náměstkyně
pro sociální rozvoj Alena Zedníková, potěšit se dětskými obrázky přišel Libor Lenčo, vedoucí
odboru školství, mládeže a sportu MSK, nová vedoucí oddělení školství havířovského
magistrátu Jana Pilariková. Radost všem udělal svojí účastí zakladatel soutěže Vladimír
Znamenák. Svým vystoupením všechny potěšil kouzelník Jakub Vosáhlo. (Příloha D091, D092
– pozvánky na výstavu Krásná jako kvítka, D093 katalog Mezinárodní výstava dětské kresby
a grafiky).
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Hosté vernisáže 27. ročníku výstavy „Krásná jako kvítka… je ta země“ ve výstavní síni Viléma
Wünsche.

Sobota 9. září 2017

Součástí letošních Havířovských slavností byl křest knihy Výtvarné město Havířov
paní Aleny Krtilové. O četné fotografie se postarali Miloš Polášek, Martin Kuchař, Aleš
Milerský, Radim Polášek, Petr Sznapka, Josef Talaš a Antonín Válek. Knihu vypravili
do světa primátorka města Havířov Jana Feberová a nakladatel Radim Polášek. Vydalo ji město
v ostravském nakladatelství En face v závěru letních prázdnin.
Autorka publikace Alena Krtilová vystudovala obor filmová kamera a fotografie
na pražské FAMU, pracovala jako novinářka. Na knize, která byla naplněním jejího snu,
spolupracovala zejména s fotografem Milošem Poláškem. Díky jeho archivu bylo možné knihu
obohatit o portréty dnes už nežijících umělců. Bohužel, ani jeden z nich při dokončení a vydání
publikace nebyl. Paní Aleně Krtilové v tom zabránila těžká nemoc a pan Miloš Polášek
nečekaně zemřel.
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Možná právě tato kniha pomůže obyvatelům beze zbytku objevit krásy našeho města. Snad si
uvědomí, jak zajímavé jsou fasády domů, jak půvabné jsou sochy ve veřejném prostoru a jak je
to všechno docela pěkné. [8]

Další knížka o našem městě spatřila světlo světa, přináší neotřelý pohled, seznamuje s jeho
uměleckým dědictvím. Knihu pokřtili primátorka Jana Feberová a Radim Polášek.
Havířovské slavnosti otevřela v pátek skupina Vixlaivant, vítěz Festiválku
v Letním. Po nich se na jevišti vystřídaly kapely Jelen, Slza, fascinující John Newman,
přehlídku slovenské muziky na letošních slavnostech zahájili Horkýže Slíže.
V sobotu ožil areál u Městské sportovní haly hodinu po poledni. Moderátor Ondřej Sokol
přivítal Orginal Vintage Orchestra. Nejmenší návštěvníky slavností potěšil Michal Nesvadba,
který předvedl to nejlepší ze svých lepenkových show. Slovenskou muziku a její hluboké
folklorní kořeny představily Čarovné ostrohy, vystoupila nezapomenutelná slovenská
Tublatanka. S přicházejícím večerem zpíval Pavel Callta, zahrála a zazpívala oblíbená skupina
Čechomor. S Pavlem Haberou a Teamem znovu zazněla slovenština. O půlnoci zahřměl
švédský (a malinko český) Sabaton. Časně ráno se nad Havířovem rozzářil ohňostroj.
Pracovnice Městského kulturního střediska Havířov připravily další doprovodný program
pro děti i dospělé. Hrál se chytrý kvíz, celé odpoledne byla otevřená pohádková dětská farma.
Letošní přetahování lanem přilákalo 12 týmů, vyhrála Sedmička (následovali je Gun s´Rosies
a Kolibříci).
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V neděli ráno se uklízelo. Pracovníci Technických služeb Havířov našli mezi množstvím
igelitových kelímků a papírových tácků několikery klíče, mobilní telefony, několik peněženek.
Všechny putovaly k pracovnicím Magistrátu města Havířova na oddělení ztrát a nálezů. Už si
za celá léta zvykly, že i toto ke slavnostem patří.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města Jana Feberová se svými náměstky zahájili Havířovské slavnosti 2017.
V Praze začal o víkendu seriál bodovacích turnajů mládeže ve stolním tenise.
V hale Jedenáctka na pražském Chodově se odehrál první celorepublikový turnaj dorostu,
mladší žáci změřili síly ve Sportovní hale na Jižním městě. SKST Baník Havířov měl velké
zastoupení. Nejvíce se dařilo odchovanci Havířova Danielu Košťálovi, který získal bronzové
umístění. V dorostenecké kategorii se nejlépe vedlo Gabriele Štěpánové, prohrála až finálový
souboj s Anežkou Ilčíkovou z Hodonína. Gabriela však na zlato dosáhla, spolu s kamarádkou
Terezou Pytlíkovou jednoznačně vyhrály čtyřhru dorostenek. Do čtvrtfinále dvouhry se dostala
i Klára Hrabicová. Zabodovala též ve čtyřhře starších žaček, společně s ostravskou hráčkou
Janou Vašendovou vybojovaly první místo.
Havířovští stolní tenisté začali sezónu výbornými výsledky.
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Neděle 10. září 2017

Zastupitelka Iva Kožmínová přivítala v obřadní síni havířovského Zámku nové
občánky našeho města. Spolu s ní jim do života popřály žákyně ZŠ Moravská. Pamětní listy
a drobné dárky si odnesli rodiče dětí:
Rozálie Kožušníkové, Adama Tomáška, Stelly Zientkové, Viktora Klozy;
Filipa Kočnera, Timona Šimíka, Tobiáše Jindry, Tobiáše Ganderáka, Adama Domese, Olivera
Miervy;
Marka Třasky, Michala Majdiše, Matyáše Partyky, Matyáše Havla;
Niny Gurecké, Elišky Chodurové, Miroslava Křivdy, Terezy Przybylové, Elen Przeczkové.

Další z milých nedělních dopolední na Zámku. Zastupitelka Iva Kožmínová přivítala nové
občánky města.

Pondělí 11. září 2017

Primátorka města Havířova Jana Feberová a ředitel Církevního střediska volného
času sv. Jana Boska přestřihli společně pásku a otevřeli klub Přístav v Havířově-Prostřední
Suché v novém školním roce 2017/2018. Slavnostního prvního dne se zúčastnily děti, které jsou
pravidelnými návštěvníky klubu. Všichni se dobře bavili s Klauny na volné noze. Náladu jim
nezkazil ani déšť, který je vyhnal ze zahrady do budovy klubu. Nízkoprahový klub Přístav je
určen dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 19 let. Denně sem zamíří kolem
40 návštěvníků. [9]

Pátek 15. září 2017

Pod záštitou náměstkyně primátorky města Havířova pro sociální rozvoj Aleny
Zedníkové připravilo město Havířov již 6. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních
služeb. Veřejnost se seznamovala na náměstí Republiky s registrovanými poskytovateli
sociálních služeb na území města a s dalšími organizacemi, které nabízejí doplňující síť
sociálních služeb nebo volnočasové aktivity pro obyvatele Havířova, už od čtvrtku
14. září 2017.
Veletrh obohatila putovní výstava Ligy proti rakovině Praha „Každý svého zdraví strůjcem“,
která se zaměřila na zdravý životní styl. „Rozhodli jsme se představit téma rakoviny a její
prevence z její přívětivější tváře, proto jsme oslovili významné kreslíře Vladimíra Jiránka,
Jiřího Slívu, Miroslava Bartáka, jejichž kresby tvoří volný doprovod, humorný kontrapunkt
a svérázný komentář k verbálním obsahům. Humor a nadsázku přinášejí zároveň dokumentární
fotografie Františka Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčejné lidi v běžných situacích
denního života. Součástí expozice jsou panely určené dětem, které si v bohatě ilustrované části
najdou informace o zdravém životním stylu přiměřené svému věku,“ přiblížili obsah výstavy
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organizátoři z Ligy proti rakovině. Pro nejmenší návštěvníky mateřských a základních škol
připravili celou řádku her a soutěží. Děti se mohly přesvědčit o tom, co všechno vědí o svém
těle, jak jsou pohybově zdatné, manuálně zručné a jak citlivé mají nosy a vytříbené další smysly.
Čekaly na ně hezké odměny. Dospělí návštěvníci využili možnosti změřit si krevní tlak, hladinu
cholesterolu, BMI. Lékařka hodnotila výsledky na místě. Bylo možné konzultovat s odborníky
dermatology mateřská znaménka.
Letos se představily organizace, jejichž hlavní náplní je pomáhat těm, kteří to potřebují. Byly
to například:
- Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ Sociálních služeb města Havířova (služby
rodinám a dětem, mladým, dospělým se zdravotním postižením, mentálním zdravotním
autismem a vývojovým opožděním)
- Slezská diakonie
- Svaz postižených civilizačními chorobami (jeho členky předvedly vzorové cvičení)
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé (tlumočnické služby
pro nedoslýchavé)
- Centrum drogové pomoci Sociálních služeb města Havířova
- Dům na půl cesty Heřmánek z Karviné, spolu se zařízením pro děti, které vyžadují
okamžitou pomoc
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (návštěvníci zkoušel psát
Braillovým písmem na speciálním psacím stroji)
- Probační a mediační služba
- Domov seniorů GrandPark
- Domovy seniorů, střediska Luna a Helios, jednotlivé havířovské seniorské kluby
- Nadační fond RESIDOMO
- Spolek PORTAVITA
- ADRA
- Centrum volnočasových aktivit na Horymírově ulici
- Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Santé (klienti předvedli hezké
představení)
- Střediska Armády spásy (například Dům pro matky s dětmi)
- České ILCO (sdružení stomiků, osob, kterým byl po závažném onemocnění vytvořen
vývod ze střev nebo z močovodu na stěnu břišní – informace o možnosti vyšetření střev)
- Zapsaný spolek INNA Havířov (informace o rakovině prsou a samovyšetření prsou).
V doprovodném programu vystoupily Havířovské babky, cimbálová muzika Vonička, pěvecký
sbor Šárka. Nechyběli žáci havířovských základních uměleckých škol. Své aktivity představili
v programu Armáda spásy, děti ze středisek CSVČ sv. Jana Boska. [10]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Na Veletrhu sociálních služeb města Havířova měly svůj stánek pracovnice odboru
sociálních věcí Magistrátu města Havířova.
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Sobota 16. září 2017

Komise Bezpečnosti silničního provozu při Radě města Havířova připravila
Zábavné odpoledne s BESIPem pro celé rodiny. Počasí nebylo vůbec příznivé, spíše naopak,
přesto dorazilo na Dětské dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku celkem 350 návštěvníků (dětí
si přišlo zasoutěžit 115). Pravidla silničního provozu si oprášili dospělí v dopravním kvízu. Děti
si prohlížely vozy Sboru dobrovolných hasičů a sanitku. Dopravní předpisy luštily s policistkou
ve stánku Městské policie Havířov. Soutěžní disciplíny procvičily všechny smysly dětí.
Předvedly jízdu zručnosti na koloběžce, trefovaly se do Pet lahví, poznávaly dopravní značky
a trénovaly paměť, když se snažily zapamatovat si předměty ukryté pod plachtou. Ve stánku
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra získali malí soutěžící ceny za splněné úkoly.
Patronát nad povedenou akcí převzala primátorka města Havířova Jana Feberová. Její náměstek
Josef Bělica se přišel pobavit s celou rodinou.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Hasičský vůz předvedli dětem havířovští dobrovolní hasiči na akci Odpoledne s BESIPem.
Havířovský hokejový tým AZ Residomo Havířov nastoupil v sobotu 16. září 2016
poprvé na domácím ledě v novém ročníku WSM hokejové ligy. V jejím třetím kole přivítali
hráče Motoru České Budějovice. Úvodní vhazování bylo zcela v režii primátorky města
Havířova Jany Feberové. Vzpomněla na svá krasobruslařská léta a na led vyjela zcela stylově
na bruslích.
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Hráči havířovského týmu poprvé v letošním ročníku vyhráli, v poměru 3:2 porazili hráče
Motoru po dlouhých 3 letech. Vynikajícímu utkání přihlíželo 2 051 diváků.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Hráči AZ RESIDOMO Havířov před prvním ligovým utkáním na domácím ledě.

Úterý 19. září 2017

Rozsáhlá rekonstrukce začala na křižovatce ulic Národní třída, 17. listopadu
a Na Nábřeží. K nečekanému vypnutí semaforů ještě před rekonstrukcí došlo vlivem dešťů
a stáří světelné křižovatky. V rámci plánované komplexní opravy došlo k rozsáhlým stavebním
úpravám. Vyměněny byly stožáry a semafory, zcela nově bylo vyřešeno veřejné osvětlení
a přechody pro chodce byly vybudovány bezbariérově.
Semafory byly napojeny na spolehlivý detekční systém pro automobilovou dopravu i chodce.
„Bude možné regulovat provoz na navazujících křižovatkách. Světelné signalizační zařízení
budeme ovládat prostřednictvím sítě na dálku na základě načítání provozních a dopravních
údajů,“ vysvětlil hospodářský náměstek primátorky Karel Šlachta. Město investovalo
do rekonstrukce křižovatky, která probíhala za plného provozu, přes 5 milionů korun. [11]

Středa 20. září 2017

Na tiskové konferenci v Hotelu Rudolf byli zástupci médií informováni o začátku
dalšího natáčení internetového seriálu Lajna z prostředí havířovského hokeje. Úvodní díl
zaujal, vidělo ho 2 miliony diváků. Tvůrci seriálu jednali i s velkoplošnou televizí a chtěli by
natočit návazný film.
Produkční tým přizval na tiskovou konferenci všechny vedoucí představitele našeho města
a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Město seriál od počátku natáčení
podporovalo a filmaře v kraji uvítal také hejtman. „Zejména vnímám podporu našeho kraje,
věcí dobrých a zajímavých. Protože musíme změnit image zničenou v minulých letech,“ řekl.
Během natáčení prvního dílu seriálu zajistilo město tvůrcům přístup do Víceúčelové haly,
ubytování a prostory pro tiskovou konferenci. Další díly seriálu podpořila radnice částkou
250 tisíc korun.
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Od čtvrtku 14. září 2017 začal filmový štáb natáčet další díly (kromě jiného v Havířově-Dolních
Datyních a v Ostravě na Stodolní). Točilo se ještě 23. a 27. října 2017. V seriálu, jehož hlášky
začaly lidovět, hráli Jiří Langmajer, Zdeněk Piškula, Hanka Vagnerová, Marek Taclík, Norbert
Lichý. Ve vedlejších rolích se objevili hokejisté AZ Residomo Havířov. Režie projektu se ujal
Vladimír Skórka a scénář napsal držitel Českého lva (2017, film Masaryk) Petr Kolečko.
Producent Daniel Strejc na tiskové konferenci slíbil velké překvapení a šťastný konec. [12]

Na dotazy novinářů odpovídal hejtman Moravskoslezského kraje, zástupci vedení města
Havířova a produkční seriálu Lajna ve středu 20. září 2017.

Pátek 22. září 2017

V Havířově na náměstí Republiky vyvrcholil týdenní program Evropského týdne
mobility, ke kterému se město opět připojilo.
V průběhu celého týdne navštěvovaly školní třídy Dětské dopravní hřiště v Havířově Šumbarku
(základní školy Na Nábřeží, 1. máje, Gen. Svobody, Selská a M. Kudeříkové). Lektorka Dana
Brůhová je v učebně připravovala na testy pro získání průkazu cyklisty na konci školního roku.
V praxi si vyzkoušely děti dopravní předpisy přímo jízdou na kole na školním hřišti. Děti
nejvíce přehlížely zákaz vjezdu a značku „Dej přednost v jízdě“.
(Další fotografie jsou k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Lektorka rozdává testy dětem 4. třídy ZŠ 1. máje v úterý 19. září 2017.
V pátek 22. září 2017 mohli občané města využívat Městskou hromadnou dopravu
zcela zdarma v rámci Dne bez aut. Na náměstí Republiky byl připraven bohatý program
zejména pro děti. Nepěkné a zpočátku hodně deštivé počasí neodradilo organizátory
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ani návštěvníky. Školáci i předškoláci si mohli vyzkoušet přepravu v různých fázích vývoje
lidstva (od starověku až po současnost). Mezi jiným se mohli zájemci povozit v bryčce či
zakusit jízdu s psím spřežením z Jeseníku. V jednotlivých stáncích děti soutěžily a cestovaly
v čase (předávaly zprávy v Sámově říši, nakupovaly u královny ze Sáby v roce 963 před naším
letopočtem, v roce 1290 před naším letopočtem převážely egyptského faraóna). Ve stánku
Střediska volného času Asterix se ocitly ve žhavé současnosti a na mapu města zakreslovaly,
kde bydlí. Velký zájem byl o vystavená stará kola a možnost povozit se na nich. Navzdory
počasí, užili jsme si příjemné dopoledne.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Ve stánku Městské policie Havířov si děti osvěžily dopravní předpisy a znalosti o správné
výbavě jízdního kola.

Neděle 24. září 2017

Nejmladší občánky našeho města přivítala do života na havířovském Zámku
zastupitelka Alena Olšoková. Obřad připravily členky Komise pro občanské záležitosti
při Radě města Havířova. Program pro své malé kamarády si připravily děti
ze ZŠ M. Pujmanové. Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Julie Domanská, Olivie Ivanovská, Natálie Červenková, Amálie Ševčíková;
Jan Sebastian Jacko, Claudia Walková;
Nikolas Gattnar, Jakub Ježíšek, Elen Tůmová, Tomáš Pořízka;
Filip Dluhoš, Klára Machátová, Tereza Somerlíková, Viktor Straděj;
Rozálie Stejskalová, Štěpán Pyszko, Gabriela Majerová, Tadeáš Pluhař.

Rodiče dětí a svědkové podepisují úřední dokumenty a pamětní list dítěte na vítání občánků.
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U příležitosti Dne železnice (23. září) zavítal do Havířova v neděli 24. září 2017
na svém těšínském kolečku (z Bohumína do Karviné, do Českého Těšína a zpět přes Havířov)
parní vlak. Táhla ho lokomotiva Šlechtična 475.179, vozy Bpjo a uzavírala lokomotiva Štokr
556.05067.

Parní vlak projel Havířovem u příležitosti Dne železnice v neděli 24. září 2017. (Foto Jan
Szturz).

Pondělí 25. září 2017

V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov slavnostně zahájili zimní
semestr Virtuální univerzity III. věku. Studenty oboru Čínská medicína v naší zahrádce,
jehož první videopřednáškou kurzy začaly, přišly pozdravit náměstkyně primátorky města
Havířova pro sociální rozvoj Alena Zedníková a Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství
a kultury. Úvodní přednáška Ludmily Bendové o historii vývoje tradiční čínské medicíny měla
mezi přítomnými studenty velký úspěch, přihlásilo se jich 19. Dalším tématem zimního
semestru byly České dějiny a jejich souvislosti (o studium mělo zájem 13 studentů). Posluchače
univerzity čekalo v každém kurzu 6 přednášek.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Organizační záležitosti probrala s uchazeči o studium vedoucí oddělení hudby a umění
Městské knihovny Havířov v pondělí 25. září 2017.

Úterý 26. září 2017

Město Havířov připravilo v KD Radost 11. ročník odborné konference Zelená
města – města budoucnosti na téma „Veřejná prostranství a mobiliář“. Poprvé se konala
pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Byla určena především odborné veřejnosti
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z českých měst a obcí a také z Polska a Slovenska. Konference se zúčastnili vedoucí
představitelé Havířova. „Veřejná prostranství jsou obývací pokoje našich měst a obcí. Jedná
se o místa, která nám slouží ke každodenním společenským kontaktům – setkáním při cestě
za nákupy a do práce, odpočinku při procházce v parku nebo při hře dětí, ale i k větším veřejným
shromážděním a akcím. Podoba veřejných prostor spoluurčuje společenský život obce a její
atmosféru. Právě ony mohou být tím podstatným důvodem, proč se nám ve městě líbí a cítíme
se tu dobře,“ řekla k letošnímu tématu primátorka Jana Feberová.
Program konference byl rozdělen do tří tematicky zaměřených přednáškových bloků. Účastníci
prezentovali své referáty o městských centrech, obvodových a lokálních centrech
a o praktickém užití mobiliáře. Náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta,
odborný garant prvního přednáškového bloku, ocenil, že díky konferenci si můžeme předávat
zkušenosti s mnoha dalšími městy u nás i v blízkém zahraničí.
Stěny sálu v KD Radost v průběhu konference zdobily fotografie zajímavých míst našeho města
z dílny havířovských fotografů. [13]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Účastníci mezinárodní odborné konference Zelená města – města budoucnosti.

Středa 27. září 2017

V areálu za hasičskou zbrojnicí v Havířově-Životicích bylo slavnostně předáno
do užívání nové multifunkční hřiště. Sešli se tu zástupci města, odboru správy a rozvoje
majetku Magistrátu města Havířova, projekční kanceláře ATRIS, stavební firmy a zhotovitele
společnosti Eurovia, Správy sportovních a rekreačních zařízení. Přítomen byl předseda
občanské komise Havířov-Životice Pavel Merta. Pro veřejnost bylo hřiště otevřeno ve středu
18. října 2017.
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Nabízí sportovní vyžití všem věkovým kategoriím. K dispozici jsou, kromě umělé trávy
s brankami na fotbal a házenou, workoutové sportoviště, doskočiště pro skok daleký a koutek
pro děti. Doprovod dětí určitě ocení prostorný altánek s posezením. „Životice, jako jedna z mála
městských částí, doposud neměla hřiště pro sportovní využití mládeže a všech občanů. Jsme
rádi, že i přes problémy, které vznikly v souvislosti se stavbou tohoto areálu, jsme dokázali
sportoviště pro obyvatele otevřít v relativně krátkém termínu. Přeji všem návštěvníkům krásné
sportovní zážitky," řekl ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal. Právě
pod křídla této městské organizace nové multifunkční hřiště patří. Využije ho veřejnost, místní
mateřská a základní škola, Jednotka sboru dobrovolných hasičů. [14]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města Havířova se přišla podívat do Havířova-Životic na nové multifunkční
hřiště ve středu 27. září 2017

Strohá řeč čísel

V září evidovali na Úřadu práce v Havířově celkem 4 952 nezaměstnaných (žen
bylo 2 462), dosažitelných ve věku 15 – 64 let bylo celkem 4 620 (žen 2 270). Podíl
nezaměstnaných na počtu obyvatel města Havířova činil 9,65 %. Bez práce bylo celkem
171 absolventů a mladistvých (52 po základní škole a 119 absolventů) a 622 osob se ZP. Nárok
na podporu v nezaměstnanosti mělo 977 uchazečů o zaměstnání.
Během měsíce září přijali v psím útulku Max Technických služeb Havířov 44 psů,
22 koček, 2 zakrslé králíčky, 1 morče a 1 ještěra (agama australská). Nový domov našlo
v září 14 psů a 7 koček. K původním majitelům se vrátilo 18 pejsků. K 30. září 2017 bylo
v útulku 68 psů, 16 koček a 4 drobná zvířata.
V porodnici Nemocnice s poliklinikou v Havířově se v září narodilo celkem 46 dětí
(28 chlapečků a 18 děvčátek, v jednom případě se narodila dvojčata). Na svět tu přišlo
32 nových občanů města Havířova (20 chlapců a 12 dívek).
V havířovské nemocnici bylo v září 2017 hospitalizováno 940 havířovských pacientů.
Lékaři Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje zasahovali na území města
v období července, srpna a září u 1 816 případů.
Bruslení zlákalo v září 85 nadšenců, kteří si přišli zabruslit do víceúčelové haly.
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Napsali o nás

Pět nemocnic v krajích postaví za peníze z evropských fondů nové budovy pro svá
psychiatrická oddělení, další dvě nemocnice budou opraveny a vznikne nové centrum
duševního zdraví. Zdravotnická zařízení si rozdělí více než 1,5 miliardy korun. Informovalo
o tom Centrum pro regionální rozvoj České republiky, jehož zřizovatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj, hodnotitel podaných projektů. Jedním z náhradních projektů je též
modernizace pavilonu psychiatrie v Nemocnici s poliklinikou Havířov za 49 milionů korun.
[15]
V Havířovském deníku připomněli září roku 2012. Tehdy se v našem regionu
spustila aféra, která brzy přesáhla i hranice republiky. Od září 2012 do února 2014 zemřelo
na otravu po požití nelegálně vyráběných lihovin s obsahem jedovatého metylalkoholu 48 lidí.
Desítky lidí navíc připravil o zdraví. O onemocnění lidí v souvislosti s pančovanými lihovinami
se začalo hovořit od 6. září 2012, kdy lékaři havířovské nemocnice získali jistotu, že někteří
z jejich pacientů trpí otravou metylalkoholem a vyhlásili mimořádnou situaci. Následoval zátah
hygieniků, celníků a kriminalistů na stánky s alkoholem. V kauze, která dodnes není zcela
dořešená, potrestaly soudy řadu obchodníků. Nejvyšší tresty, doživotí, dostali hlavní aktéři,
míchači kontaminované směsi, Tomáš Křepela a Rudolf Fian. [16]
Nejlepší český hokejista minulé sezóny David Pastrňák, rodák z Havířova,
se dočkal svého kontraktu. Teprve jednadvacetiletý útočník si plácnul s Bostonem. Za šest let
si vydělá necelých 900 milionů korun. [18]
Bára Kelnerová informovala ve své reportáži v televizi Polar o prvních úspěších
boxerů z Havířova. Oddíl našel zázemí v tribuně Městského fotbalového stadionu. Hlavním
trenérem je Jaroslav Kubíček, který se zaměřuje na děti. Spolu s nimi se účastní oblastních kol
i mezinárodních turnajů. Čtyři medaile získali na mistrovství České republiky v Karviné. David
Polák se nominoval dokonce na Mistrovství Evropy. Denise Porubského přivedl do oddílu otec,
boxuje už dva roky, trénuje čtyřikrát týdně a čekají ho závody v Dánsku. Klub boxerů nemá
dosud naplněnou kapacitu a přijímá stále nové členy. [19]
V úterý 26. září 2017 odpoledne po 17. hodině upozornili lidé, kteří procházeli
kolem valící se řeky Lučiny (hladinu řeky zvýšilo vypouštění přehrady po vydatných deštích),
na tonoucího, který se z posledních sil držel stromu. K zásahu vyjeli havířovští profesionální
hasiči. Pro případ, že by museli tonoucího zachraňovat z hladiny, případně ho hledat, vzali také
motorový člun. Zkušený hasič Martin Čajka vybavený záchrannou vestou, jištěný svými
kolegy, se vrhl do proudu vody, muže zachytil a vytáhl na břeh. Zachráněný 38 letý
bezdomovec přiznal, že si nepamatuje, jak se do vody dostal. Hasiči se ho snažili zahřát a čekali
s ním na příjezd sanitky. Zdravotníci ho převezli do havířovské nemocnice na Centrální příjem.
[20]
Zejména žáci Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově se zasloužili
o to, že příchod k budově jejich školy vypadá hezky a zajímavě. Dříve nudné a šedé zdi
před vstupem do objektu teď zdobí jejich nápadité kachličky. Iniciativu podpořila Nadace ČEZ,
přispěla škole částkou 90 tisíc korun. „Spojili jsme nutnost opravy vstupních prostor, kterým
vévodila nevzhledná a nebezpečná zídka, s nápadem pedagogů výtvarného oboru. Ti navrhli,
že vytvoří se svými žáky galerii keramických kachlí, které by zvýraznily umělecké zaměření školy
hned při vstupu do budovy," vysvětlila ředitelka školy Anna Mikulová. Kachličky, kterých je
celkem 97, děti vyráběly celých 5 měsíců. Každá z nich znázorňuje některý z oborů
vyučovaných v ZUŠ. Škola má v posledních letech naplněnou kapacitu do posledního místa.
Hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu se tu učí 797 žáků. Stará se o ně 40 pedagogů. [21]
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8. 10 KRONIKA ŘÍJEN 2017
Když se bere život jako muzikál,
tak to jakžtakž jde. [1]

Úvod

Vůně a barvy padajícího listí. Zářivé slunce, poslední paprsky babího léta. Déšť, vítr
a zatažená obloha. To všechno přinesl letošní říjen. Havířovští ustáli volební vichřici, po které
nezůstal v Parlamentu ČR na kameni kámen. Jiří Tichota, čerstvý osmdesátník, dorazil zazpívat
do Havířova se svým Spirituál kvintetem. Oblíbený soubor tu zanechal naději, že přesto
všechno „Jednou budem dál“. Několik stovek běžců dalšího ročníku Havířovské desítky
v ulicích města bojovalo nejen pro vlastní prestiž, ale zejména na podporu boccistů. Jejich
třídenní mezinárodní turnaj byl opravdovým svátkem pro všechny, kteří zavítali do Městské
sportovní haly.

Navzdory bouřím, které občas proletí našimi životy, věříme tomu, že se změnou času
o posledním říjnovém víkendu na zimní, se vše zklidní. Že si vychutnáme nadcházející svátek
dušiček a nikdy nekončící blízkost těch, kteří už nejsou s námi tady na Zemi. Hřbitov v časně
nastupujícím šeru září plamínky a je s podivem, že je někdy neuhasí ani déšť. Umíme si užít
svéráznou legraci amerického hororového svátku zvaného Helloween. A taky už se u nás
konečně zabydlela nádherná, ještě před pár lety nedoceněná zelenina. Dýněmi si zdobíme
příbytky, pochutnáváme si na zahřívacích polévkách a v některých restauracích už dokonce
připravují dýňové hody. Podzim je prostě krásný, když náhodou zrovna ne, tak ho můžeme brát
jako muzikál. A ono to půjde. Radí nám mistr nad mistry, karikaturista Vladimír Renčín, který
nás letos v říjnu poprvé rozesmutnil.

Říjen v časovém sledu
Neděle 1. října 2017

Společnost Residomo otevřela prostřednictvím Nadačního fondu Residomo nové
komunitní centrum Lučina. Slavnostního odpoledne se zúčastnila primátorka města Jana
Feberová s náměstkyní pro sociální záležitosti Alenou Zedníkovou, radními města Havířova
a některými ze zastupitelů. Přišli zástupci společnosti Residomo, včetně jejího finančního
ředitele Martina Ráže. Všechny přítomné přivítala Kateřina Piechowicz, tisková mluvčí
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společnosti Residomo. Připomněla historii jedné z nejkrásnějších budov ve městě, která byla
v létech 2009 a 2010 opravena společností RPG byty (předchůdce společnosti Residomo).
Původně zde bylo možno navštívit bufet, restauraci a vinárnu, poté byly jednotlivé místnosti
pronajímány podnikatelům, 2 roky nebyla Lučina využívána vůbec.
Nyní Lučina začala znovu sloužit lidem. Otevřené kulturně společenské centrum se stalo
prostorem k setkávání lidí z Havířova. Nabízí celou řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit
pro širokou veřejnost. Pracovníci nadace se inspirovali ve fungujícím komunitním centru
Archa pro seniory v Ostravě-Porubě, V průběhu pracovního týdne budou pro zájemce
připraveny různé přednášky, pohybová cvičení, filmová odpoledne, scházet se tu mohou
šachisté, turisté, milovníci počítačů. Primátorka města Jana Feberová vyslovila touhu, aby zde
našli své místo všichni, včetně mladých lidí.
Návštěvníci si mohli během nedělního odpoledne prohlédnout malý a velký sál určené
ke cvičení, promítání filmů, počítačovou učebnu a jazykovou posluchárnu. Své umění předvedli
Anna Putkiewicz, sólistka Opery ve Warszawě a Martin Chodúr.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č 2 Fotografie)

Anna Putkiewicz zazpívala hostům slavnostního otevření centra Lučina árii Rusalky
Antonína Dvořáka v neděli 1. října 2017.

Úterý 3. října 2017

Ambrožíci, havířovský včelařský klub mládeže, vyhrál celostátní soutěž O putovní
pohár ministra zemědělství. Hodnocení celostátní soutěže, které se letos zúčastnilo
16 včelařských kroužků mládeže, se konalo v prostorách Ministerstva zemědělství v Praze.
Komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, zapsaného spolku Včelí stráž, Českého
svazu včelařů a Středního odborného učiliště včelařského Nasavrky, neměla lehkou úlohu.
Havířovští Ambrožíci se usídlili na prvním místě před mladými včelaři ze Mšena, Stříbra
a Nového Města pod Smrkem. Všichni zúčastnění obdrželi Čestné uznání Ministerstva
zemědělství České republiky za práci v oblasti propagace včelařství. Vítězný tým získal putovní
pohár z rukou ministra zemědělství. (Příloha D101 DVD Včelařský kroužek mládeže
Ambrožíci Havířov; D102 Hodnotící list včelařského kroužku mládeže Ambrožíci Havířov).
Pracovníci Muzea Těšínska otevřeli v Památníku životické tragédie dvě nové
výstavy. První nazvaná „Heydrichiáda“ ozřejmila návštěvníkům textem a fotografiemi události
roku 1942, odboj výsadkových skupin Silver A (Alféda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího
Potočka) a Anthropoid (Jana Kubiše a Josefa Gabčíka). Bylo připomenuto i tragické
vyvrcholení v Lidicích a tisíce zavražděných nevinných Čechů.
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Výstava „Hrdinové“ přiblížila hrdinné československé parašutisty a důležité dny v boji
proti nacismu v době atentátu na Reinharda Heydricha prostřednictvím kreslených obrazů
akademické malířky Zdenky Landové. Hrdinové se objevili v 1. čísle znovuobnoveného
časopisu Junák po srpnu 1968. Autorem textů a výstavy byl přední historik novodobých dějin
plukovník Eduard Stehlík.
Obě výstavy doplňující stálou expozici životické tragédie byly otevřeny do 30. ledna 2018.

Čtvrtek 5. října 2017

Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala navštívil havířovskou
radnici. Se zástupci vedení města hovořil o možnostech zapojení Havířova do programu
Restart, který připravil Úřad vládního zmocněnce ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu
a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. Program je zaměřen na finanční a systémovou
podporu Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje v sedmi oblastech: podnikání
a inovace, přímé investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace,
infrastruktura a veřejná správa. Možný přínos programu Restart pro Havířov zhodnotila
primátorka města Jana Feberová: „Konec těžby uhlí na Dole Dukla měl negativní dopad
na město. Ročně nám ubývá zhruba tisíc obyvatel. Logicky nás tak zajímá, zda si z podobných
programů jsme schopni pomoci v řešení této situace, ať už se jedná o investice do průmyslové
zóny v areálu bývalého Dolu Dukla, přestavbu nevyužitých objektů či třeba dopravní
infrastrukturu.“ V současnosti se rýsují projekty, na které by mohl Havířov právě z programu
Restart čerpat finance. Jedná se zejména o rekonstrukci objektu bývalé ZŠ na Mánesově ulici
a její přestavbu na domov pro seniory, dále řešení přednádražního prostoru.
Jiří Ciencala navštívil též areál průmyslové zóny Dukla. [2]
V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče otevřeli další hezkou výstavu. Kresby
a malby slezské krajiny nakreslili havířovští malíři Otta Dedek a Petr Havel. Vernisáž
obohatili svým vystoupením klavírista ZUŠ B. Martinů a učitelka z Gymnázia Komenského,
zpěvačka Sylva Mokrošová. Výstava byla otevřená do 27. října 2017.

Duo havířovských malířů, kteří otevřeli společnou výstavu věnovanou svérázně krásné
slezské krajině ve čtvrtek 5. října 2017 v Galerii Maryčka.

Pátek 6. října 2017

Začátek října patří v knihovnách Týdnu knihoven. Městská knihovna Havířov
není nikdy výjimkou. Letošní ročník trval od pondělí 2. října do pátku 6. října 2017.
Knihovnice havířovských poboček Městské knihovny Havířov připravily celou řádku akcí,
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kterými v tomto roce Týden knihoven se čtenáři oslavily. Hned v pondělí 2. října listovali
novými knihami v pobočce na Seifertově ulici. Ve studovně a čítárně na Šrámkově ulici
vyhlásili výsledky fotografické soutěže „Cesta z města“. V úterý 3. října 2017 si mohli čtenáři
vyrobit podzimní růži na workshopu v oddělení pro dospělé pod vedením knihovnice Veroniky
Boháčové a nakupovat vyřazené knížky pro dospělé a pro děti na knižním jarmarku
na Šrámkově ulici. V pobočce na Generála Svobody se sešly maminky s malými dětmi
v Mimiklubu.
Středa 4. října 2017 v dětském oddělení na Šrámkově ulici patřila scénickému čtení příběhu
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, známé knihy Arnolda Lobela. Téměř 4 desítky předškolních dětí
a jejich rodiče se zapojily i do různých doprovodných aktivit. Byla instalována výstavka
netradičních prostorových a interaktivních knih pro děti. Během knižního jarmarku si děti
vyráběly vlastní záložku do knihy. V pobočce na ulici Seifertově besedoval se žáky základních
škol o Jižní Africe cestovatel, spisovatel a fotograf Petr Nazarov. Ve čtvrtek 5. října 2017 si zde
užili knižní jarmark a v pátek 6. října 2017 Týden knihoven vyvrcholil. Fotograf Petr Nazarov
vyprávěl tentokrát o svých cestách a životě na Novém Zélandu. O magické přírodě, maorské
kultuře a túrách se spoustou nevšedních zážitků se dověděli návštěvníci besedy
„Cesta proměny – příběh ze země Aotearoa“.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie).

Knižní jarmark je tradiční a oblíbenou akcí pořádanou v rámci Týdne knihoven.
V Plzni začalo Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku, fittnes týmů
a ATS. Výborných výsledků o víkendu 6. až 8. října 2017 dosáhli závodníci z Maniak
aerobik Havířov. Přivezli si dva tituly vicemistrů České republiky v kategorii Aerobick team
show (Ženich na útěku, Hunger games, skupinová choreografie Ivany Kožmínové a Lucie
Gorecké). Titulem mistr České republiky ve sportovním aerobiku přijeli ozdobení Radek
Dvořák v kategorii mužů a společně s Patricií Ulrychovou v kategorii párů.
Skvělý výsledek na mistrovství je důkazem toho, že Maniak aerobik se za 18 let svého trvání
stal skutečně osvědčenou značkou a stálicí na republikových, ale také evropských a světových
sportovních soutěžích. Letošní jarní sezónu věnoval klub celorepublikové soutěži Mistři
s mistry, z Velkého finále v Pardubicích přivezli 68 medailí a 4 zlaté poháry. Radkovi
Dvořákovi se dařilo také na letošních mistrovstvích Evropy a světa. Ukořistil ty nejcennější
kovy. V Havířově se aerobiku daří a dělá se tu na vysoké úrovni a s láskou.
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Sobota 7. října 2017

V kongresovém sále Výstaviště v Praze-Letňanech byli slavnostně oceněni nejlepší
absolventi středních škol České republiky. Dle vlastních kritérií hodnotila výsledky
absolventů Hospodářská komora České republiky. Slavnostního setkání se zúčastnila
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a prezident Hospodářské komory České republiky
Vladimír Dlouhý. Záštitu nad akcí převzal prezident republiky Miloš Zeman.
Mezi vybranými absolventy nechyběli žáci ze Střední školy technických oborů na Lidické ulici
v Havířově-Šumbarku. Přísné požadavky splnilo devět žáků ze vzdělávacích oborů instalatér,
zedník-obkladač, automechanik a truhlář. Získali titul Nejlepší žák oboru. Ocenění za kvalitní
odbornou přípravu žáků získala také škola samotná. Nejedná se pouze o symbolické
ohodnocení. Pokud by některý z oceněných žáků měl problém s hledáním práce, na nejbližší
pobočce Hospodářské komory mu určitě práci zprostředkují. [3]
Slavnostní jubilejní odpoledne připravili v PZKO v Havířově-Bludovicích
u příležitosti 70. výročí založení místní skupiny PZKO. Dům PZKO byl zcela zaplněn,
program byl pestrý a velmi bohatý. Představili se žáci z místní polské ZŠ na Selské ulici.
V lidových krojích dále vystoupily regionální folklorní soubor Blędowice, kapela Kamraci
a ženský pěvecký sbor. Videoprojekce připomněla nejvýznamnější události v historii
bludovické skupiny PZKO. Za obětavou práci a aktivitu bylo oceněno přes 50 členů pamětním
listem. Čtyři z oceněných: Annie Staś, Boleslaw Bystroń, Tadeusz Nowak a Edward Bilan,
obdrželi nejvyšší svazové vyznamenání se zápisem do Zlaté knihy PZKO. Aktivitu místních
členů PZKO ocenil také předseda Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně Jan Ryłko.
Na závěr slavnostního shromáždění poděkovala a hodně úspěchů popřála všem přítomným
vicekonzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Maria Kovacs.
Historie Polského kulturně osvětového svazu sahá do roku 1947. Tehdy se první schůze
polských představitelů dvou okresů s cílem založit nový spolek uskutečnily 16. července
v Českém Těšíně a 20. července ve Fryštátě. Současným předsedou PZKO
v Havířově-Bludovicích je Petr Chroboczek. [4]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č 2 Fotografie)

Předseda současné místní organizace PZKO v Havířově-Bludovicích na jubilejním
odpoledni v sobotu 7. října 2017. (Foto Štefan Šamal).
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Neděle 8. října 2017

Zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová přivítala v obřadní síni havířovského
Zámku nejmladší občánky našeho města. Kulturní program pro malé kamarády a hosty
obřadů si připravily děti ze ZŠ Gorkého. Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Hana Vicherková, David Domes, Michal Juroš, Lucie Novotná;
Stella Fasorová, Silvie Fantová, Ondřej Lipka, Adéla Horníková;
Damien Kaprinay, Melánie Štanská, Rozálie Ševčíková, Viktor Šponiar;
Matyáš Teodor Kučera, Lilian Prokopová, Karolína Fiziová, Terezie Zavadilová;
Adam Ustohal, Anna Przeczková, Samiel Víšek, Ema Vojteková.

Středa 11. října 2017

Město přispělo částkou 830 tisíc korun na rozšíření počtu lůžek následné péče
v sanatoriu na Kochově ulici. Byla zde dokončena přístavba nových jedno
a dvoulůžkových pokojů. Jsou určeny pro pacienty, kteří již nepotřebují akutní léčbu
v nemocnici, ale nemohou být ani doma. Jedná se o zařízení následné péče s maximální délkou
pobytu do 3 měsíců. „Přestože se jedná o soukromé zařízení, je tato investice velmi
účelná. Uvědomujeme si, že sanatorium pečuje o klienty z Havířova, kteří by jinde jen stěží
hledali místo pro své doléčování. Díky tomuto zařízení nemusí ležet na lůžcích s akutní
a mnohem dražší péčí v nemocnicích," uvedla primátorka Jana Feberová.
Kapacita lůžek byla zvýšena z původních 70 na 115. Přicházejí sem lidé z akutních lůžek
v nemocnicích i pacienti, kterým doléčení doporučil jejich praktický lékař.
V současnosti pracuje v sanatoriu 81 zaměstnanců. [5]

Čtvrtek 12. října 2017

V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě byly oceněny během
slavnostního galavečera Moravskoslezské sestry 2017. Do 3. ročníku ankety se zapojilo
24 zdravotnických zařízení, nominováno bylo 58 zdravotnických pracovnic. Podmínkou
pro zařazení do ankety byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění
za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči potom 25 let.
Kandidátku na nej… zdravotní sestřičku vybírala veřejnost hlasováním na webových stránkách
a facebookovém profilu. Celkem 1 496 hlasujících rozdalo 54 264 hlasů a nejvíce jich získala
sestřička z třinecké nemocnice.
Kandidátky v pěti hlavních kategoriích „Sestra
u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, Paliativní a hospicová péče“, „Porodní asistentka“
a „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ nominovali odborníci. Vítězkám
předali ocenění hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana
pro zdravotnictví Martin Gebauer spolu se zástupci zdravotnických zařízení a partnery ankety.
Ocenění i letos putovala ve třech případech do Nemocnice s poliklinikou v Havířově.
Helena Nytrová pracuje jako zdravotní sestra od roku 1972, v současnosti je sestřičkou
na oddělení psychiatrie v havířovské nemocnici. Byla oceněna v kategorii „Sestra u lůžka.“
Jako nejlepší „Porodní asistentka“ v Moravskoslezském kraji byla v anketě ohodnocena Jana
Kanioková. Povolání porodní asistentky, které vykonává už 26 let, má velmi ráda i přesto, že
se jedná o práci velmi náročnou. Na oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice
pracovala sestřička Anna Němcová. Získala ocenění v kategorii „Ocenění za dlouhodobý
přínos v ošetřovatelské péči“. V současné době je již v penzi, ale povolání zdravotní sestry
věnovala celý svůj profesní život. Prošla oddělením interny a od roku 2010 věnovala všechny
síly klinické hematologii, kterou pomáhala v Havířově zakládat. [6]
Nejlepší sestřičky z Havířova přijala v úterý 14. listopadu 2017 primátorka města Havířova.
Navštívily ji v doprovodu ředitele havířovské nemocnice Jiřího Matěje, který je na kolektiv
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havířovských sester velmi pyšný. Primátorka města si jejich práce velmi váží a je hrdá na to, že
ocenění nezískaly havířovské sestry poprvé. Za jejich každodenní konání jim poděkovala. [7]

Jana Kanioková, porodní asistentka z havířovské porodnice získala ocenění ve svém oboru
v anketě Moravskoslezská sestra 2017.

Anna Němcová, zdravotní sestra z oddělení klinické hematologie, na snímku s primářem
oddělení, získala Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči.

Helena Nytrová z oddělení psychiatrie havířovské nemocnice získala ocenění v kategorii
„Sestra u lůžka“ v anketě Moravskoslezská sestra 2017.
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Onkologická organizace INNA, zapsaný spolek (zkratku tvoří Iniciativa, nápady,
názory a Aktivita) pracuje v Havířově od roku 1997. Původně byla založena pro ženy po ablaci
prsu, nyní pomáhá lidem se všemi nádorovými onemocněními, včetně mužů. Pravidelné
schůzky se konají vždy ve čtvrtek v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici.
V havířovské organizaci nyní pracuje 43 členek. Prioritou je činnost zaměřena na psychickou
podporu při rekonvalescenci, na zdravou životosprávu, podporu imunitního systému, pomoc
při zařazení se zpět do aktivního života.
Za dvacet let podpořil spolek velký počet lidí. Jeho členky se vzdělávají na seminářích
v Ostravě, Brně i v Praze. Zorganizovaly 38 rekondičních pobytů, pomáhaly už při 18 ročnících
veřejné sbírky Ligy proti rakovině Český den proti rakovině (16. květen).
Jednou z krásných akcí, kterou pacientský spolek pořádá ve spolupráci s Aliancí žen
s rakovinou prsu, je Jablíčkový den. Letos se uskutečnil ve čtvrtek 12. října 2017 už po čtvrté.
V ulicích města na svých stanovištích (ulice Široká, Obchodní centrum Permon, Magistrát
města Havířova, CVA na Horymírově ulici, prodejna Lidlu) rozdaly členky INNY
208 kilogramů jablek, symbolů zdraví. Získaly je v Sadech Životice za výhodnější cenu,
108 kilogramů věnovaly sady jako sponzorský dar. Spolu s vyleštěným jablíčkem získali
obdarovaní také letáčky o důležitosti zdravé životosprávy a prevence v rodinách, o možnostech
preventivních vyšetření. Jablíčkový den byl připraven u příležitosti Dne pro zdravá prsa, který
připadá na 15. říjen. (Příloha D103 Jablíčkový den)
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Členky havířovského spolku INNA na Regionálním setkání onkologických klubů
proti rakovině v roce 2013. (Foto z archivu havířovského zapsaného spolku INNA).

Pátek 13. října 2017

Den požární bezpečnosti připadl na pátek 13. října, hasiči v regionu otevřeli
stanice svých záchranných sborů. Otevřena pro veřejnost byla rovněž stanice Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Havířově na Karvinské ulici. Návštěvníci si
prohlédli moderní techniku a zázemí stanic. V Havířově jich přišlo 20, nejméně v celém
bývalém okrese Karviná (stanice v Karviné, Českém Těšíně a Bohumíně).
Letošní Den požární bezpečnosti byl zaměřen na účinnou ochranu před případným požárem
či únikem nebezpečného plynu instalací různých čidel, hlásičů a detektorů. [8]
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V Havířově ukázali hasiči veškerou dostupnou techniku, vybavení vozů, informovali o tom, jak
se postupuje při práci u dopravních nehod, předvedli vůz na vyprošťování kamionů, plošinu
z 80. let minulého století. Zájemci se mohli posadit do zásahového vozu a prohlédnout si jeho
řídící palubu. Hasiči předvedli i prostor pro trénování fyzické kondice a lezeckou stěnu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Havířovští hasiči otevřeli v pátek 13. října 2017 dveře všem zájemcům, aby jim u příležitosti
Dne požární bezpečnosti ukázali techniku, kterou používají.

Sobota 14. října 2017

Residomo Havířovská desítka pokračovala 3. ročníkem ve velkém stylu, schopna
konkurovat úspěšným běžeckým závodům v širokém i dalekém okolí. Na start na náměstí
Republiky se v jednotlivých kategoriích postavilo na 700 milovníků pohybu (registrovali se
předem na webových stránkách či přímo na místě před závodem). Vypravili se na trať v ulicích
města v dětském běhu (chlapci a dívky), v běhu na 5 km a 10 km. Stranou sportovního dění
nezůstali toho dne ani havířovští senioři, také oni prošli svoji určenou trať. Startovní pistole
byla svěřena primátorce města Havířova Janě Feberové, náměstkyni pro sociální rozvoj Aleně
Zedníkové a hlavní 10 km závod odstartoval finanční ředitel společnosti Residomo Martin Ráž,
který se okamžitě po výstřelu sám vypravil na trať závodu. Jednotlivé kategorie na startu
rozcvičovaly dívky z Maniak aerobiku Havířov. Běžecké umění toho dne předvedli trenér
Michal
Broda,
ředitel
nemocnice
Jiří
Matěj,
rektor
Slezské
univerzity
v Opavě Pavel Tuleja, trenér AZ Havířov Martin Janeček a spolu s ním chlapci z hokejového
oddílu AZ Havířov, nechyběl oddíl Torpeda Havířov či muzikanti z kapely Nebe. Bonusem byl
charitativní podtext, výtěžek ve výši 51 863 korun byl věnován havířovským boccistům.
Moderátor Vladimír Baron okořenil letošní ročník slovenštinou. Partneři běhu připravili bohatý
doprovodný program ve stáncích na náměstí. Sportovní kluby Torpedo a AZ Havířov pořádaly
nábor nových sportovců. Představil se Handicap sport club, zájemci mohli nákupem reklamních
předmětů podpořit činnost klubu. Havířovští boccisté se významně podíleli na organizaci
běžeckého závodu.
Akci zaštítili primátorka města Havířova Jana Feberová a hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák. Závod měl své speciální pivo s názvem Běžec z Prvního havířovského
minipivovaru, kde se uskutečnila oficiální afterpárty. Partnery byli Statutární město Havířov,
Nadace OKD, Globus Havířov, Autodům Vrána, Auto Tichý, Cross Café, Nemocnice
s poliklinikou, zapsaný spolek ADAM, Slezská univerzita v Opavě, PODA a Andra, velkosklad
s ovocem a zeleninou. Jeloustoun zabezpečil akci grafickou prezentaci.
V Komunitním Residomo centru Lučina byly připraveny besedy o vyvážené stravě,
o nejextrémnějším závodu planety Youkon Arctic Ultra 2017. Své dojmy ze 700 km dlouhého
závodu v zimní divočině sdílel Jan Venca Francke.
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V dětském běhu zvítězili Jan Ščerba a Petr Pecháček (500 metrů 00:01:17). Nejrychlejší
mezi dívkami byla Sára Vavrušová (00:01:26).
V běhu na 5 km zvítězil Jakub Konderla (00:17:27), následovali Radim Gamol (00:17:45)
a Elischer Radan (00:17:50). Nejrychlejší z žen byla Lucie Peterková (00:21:38). Druhá
doběhala Michaela Budínská (00:22:59), třetí Zuzana Klenčíková (00:23:20).
V hlavním závodě na 10 km vyhrál Jakub Powada (00:33:55). Havířovský atlet Lukáš Ožana
získal 2. místo (00:35:11) a Tomáš Blabla místo třetí (00:35:18). Mezi ženami zvítězila Ivana
Zbořilová (00:40:18), druhá doběhla Andrea Krstevová (00:41:15), třetí Kateřina Zechová
(00:43:50). Nejrychleji doběhla štafeta s názvem Zdravka (00:38:01), druhá PORTAVITA
(00:40:33) a třetí MaMaLeHo (00:43:51). Závodnici a závodnice byli oceněni v jednotlivých
věkových kategoriích.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Poslední zájemci o účast v závodu Residomo Havířovská desítka se registrovali ve stánku
u pracovnic Nemocnice s poliklinikou Havířov v sobotu 14. října 2017 ráno.
Děti ze základních uměleckých škol v Havířově pomohly v sobotu 14. října 2017
pod dohledem zkušeného graffiti umělce Nikoly Vavrouse zkrášlit vandaly poškozené
mantinely na víceúčelovém hřišti v Havířově-Prostřední Suché v lokalitě Nový Svět. Díky
tomu si vyzkoušely základy moderního umění. „Nikola Vavrous je ve svém oboru opravdu
špička a v Havířově se podílel na výzdobě celé řady objektů. A protože mantinely víceúčelového
hřiště jsou pro graffiti výzdobu velmi vhodné, přišli jsme s návrhem, aby mantinely zdobily děti
z havířovských základních uměleckých škol pod dohledem zkušeného umělce." uvedl ředitel
Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal. [9]

Dětem se na hřišti v Havířově-Prostřední Suché v sobotu 14. října 2017 malování dařilo.
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Pondělí 16. října 2017

Ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím Městské knihovny Havířov
ve Společenském domě Reneta otevřeli výstavu „Poznej Havířov“. Na projektu ohlédnutí
do historie města se podílela finančně Nadace Landek Ostrava. Panely zachycují na fotografiích
počátek výstavby města ve 40. a 50. letech minulého století, kdy sem přicházely tisíce nových
pracovníků ochotných setrvat v hornickém povolání výměnou za byt. Museli se ve městě
vyrovnat s různými útrapami. Pošťačky zcela určitě zlobily spletité domovní bloky
před pojmenováním ulic. Jeden z 10 výstavních panelů připomenul soutěž o název rostoucího
města. K vidění byly tehdejší dominanty Kulturní domy Radost a Petra Bezruče, kino Centrum,
rotunda autobusového nádraží, nové vlakové nádraží. Návštěvníci si díky výstavě mohli
připomenout zaniklé podniky OKR-Rekultivace, Nářadí Praha, Svit, n. p. Havířov, Perex.
Vystaveny byly fotografie obchodních domů Budoucnost a Permon, potravin Pramen
a restaurace Na Terase či prodejny Mototechny, luxusního textilu v Barborce. Nostalgie
dýchala z fotografií restaurace, kavárny a vinárny v Lučině, Bzenecké vinárny s Divadélkou,
cukrárny Jitřenka, Luny nebo původního areálu hotelového komplexu Merkur. Vystavené
fotografie byly z archivu Městské knihovny Havířov, Vojtěcha Obadálka, Ludvíka Slečky,
Marie Adamcové. Zajímavá byla prezentace loga a znaku města Havířova, fotografie města
květů, Havířova v květech a závodních okruhů (Havířov – Šenov a Zlatý Kahanec).
Příjemné odpoledne završilo promítání krátkého filmu z roku 1968, který zachytil především
všední život občanů, z archivu Městské knihovny Havířov. (Příloha D104 Poznej Havířov)
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

O výstavu „Poznej Havířov“ byl velký zájem. Vernisáž spojená s promítáním filmu z roku
1968 se uskutečnila v pondělí 16. října 2017.

Úterý 17. října 2017

Vlaková zastávka Havířov střed byla slavnostně otevřena. Na neformální schůzce
se tu ráno sešli zástupci města Havířova, Moravskoslezského kraje, Správy železniční dopravní
cesty a Českých drah.
Zastávku budovala od března letošního roku v blízkosti havířovské nemocnice, obchodního
i městského centra společnost Hroší stavby Morava, a. s. z Olomouce. Schází se k ní z obou
stran mostu na Dělnické ulici. Perony na nástupišti mají potřebnou výši 550 mm, umožňují
bezbariérový nástup do vlakových souprav. Přístřešky na obou nástupištích jsou jednoduché,
vybavené sedačkami. Osvětlená nástupiště jsou zajištěná bezpečnostními kamerami, osazena
informačními světelnými i zvukovými systémy. Součástí stavby byly úpravy železničního
svršku a spodku, trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení. Náklady na stavbu
zastávky se vyšplhaly k 37 milionům korun. Celkové investiční náklady na přípravu a realizaci
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stavby činily necelých 60 milionů korun. Částečně by měla stavbu pokrýt dotace z Operačního
programu Doprava 2014–2020 Evropské unie ve výši až 45 273 658 korun.
Osobní i spěšné vlaky začaly na zastávce Havířov střed zastavovat už v pondělí 16. října 2017.
Podle grafikonu zde bude zastavovat 31 párů vlaků denně. Mnohým cestujícím z okolí (museli
na nádraží v Havířově-Prostřední Suché nebo do Havířova) se tak zkrátí dojíždění. Podle
předpokladů použije zastávku denně 600 cestujících. [10, 11]
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Vlaky začaly zastavovat na nové zastávce Havířov střed už v pondělí 16. října 2017. Zastávka
byla zavedena do jízdních řádů Českých drah.

Středa 18. října 2017

Město Havířov pořídilo tři nová auta s ekologickým pohonem CNG, dvě jsou
určena pro Městskou policii Havířov a jedno referentské vozidlo pro Magistrát města
Havířova. Nákup automobilů spolufinancoval Státní fond životního prostředí ve výši 150 tisíc
korun. Z majetku města byla vyřazena vozidla, která s ohledem na počet najetých kilometrů již
dosloužila svému účelu. Na protiúčet město pořídilo tři nové vozy značky Škoda Octavia Style
s pohonem CNG. Ve městě jsou dvě dostupné stanice CNG a tento typ vozidel má také záložní
pohon. Obnova vozového parku vyšla město zhruba na jeden milion korun. [12]
Nadace Křižovatka předala Nemocnici s poliklinikou v Havířově 7 nových
monitorů dechu Babysense II. v celkové hodnotě 20 790 korun. Přístroje zakoupené
z finančních darů společností MALEWO Havířov a České dráhy převzala primářka dětského
oddělení havířovské nemocnice Dagmar Barnetová.
Nadace Křižovatka se již 20 let věnuje podpoře a povědomí veřejnosti o takzvaném syndromu
kojeneckého úmrtí. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice
monitory dechu Babysense, které registruje Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako
zdravotnickou pomůcku. Monitor prošel několikaletými klinickými testy, hlídá zástavu dechu,
apnoe pauzy (bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. Okamžitě spustí alarm,
aby přivolal pomoc rodiče, který může včas zasáhnout. Nadaci se již podařilo zajistit monitory
dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě téměř 28,5 milionů korun. [13]

Čtvrtek 19. října 2017

Milovníci hudby v Havířově si letos užili 8. ročník Mezinárodního varhanního
festivalu VOX ORGANI. Krásným koncertům patřily tradičně čtvrtky v sále KD Radost.
Cílem tohoto kulturního počinu Městského kulturního střediska je popularizace varhan a šíření
tvorby pro tento hudební nástroj v podání českých i zahraničních umělců. Úvodní varhanní
čtvrtek patřil sólové hře italského varhaníka a skladatele Marca Lo Muscia.
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Na dalším koncertě podtrhla krásu zvuku královského nástroje v podání Sandera
van den Houtena panova flétna Liselotte Rokyty.
Ve čtvrtek 19. října 2017 rozezvučel varhany v KD Radost švýcarský umělec David Blunden.
Sálem se rozezněl barokní soprán Pavly Flámové, ostravské rodačky, která v současné době
žije ve Švýcarsku. Ozvaly se skladby Johanna Sebastiana Bacha, Geoga Fridricha Händela,
Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Haydna, Alexandra Piera F. Boëlyho, Franze Schuberta,
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Koncert si přišly poslechnout primátorka města Havířova
Jana Feberová a ředitelka Městského kulturního střediska Havířov Yvona Dlábková.
Osmý ročník festivalu završili vystoupením Markéta Schley Reindlová a herec Jan Fišar.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Pavla Flámová, sopranistka, David Blunden, varhaník. Sklidili velký aplaus zaplněného sálu
KD Radost.

Sobota 21. října 2017

Voliči České republiky volili v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017 své zástupce
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V 79 havířovských okrscích
odevzdalo své hlasy 56,6 % voličů (z 62 372). Platných hlasů napočítali členové volebních
komisí 31 480.
Volby s převahou vyhrálo v Havířově Hnutí ANO 2011 (získalo 22 596 hlasů, 36,83 %). Druhé
místo získala strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (4 904 hlasů, 15,57 %).
Komunistická strana Čech a Moravy na místě třetím získala v Havířově 3 694 hlasů (11,73 %).
Následovaly Česká strana sociálnědemokratická (2 996 hlasů, 9,51 %), Česká pirátská strana
(2 657 hlasů, 8,44 %), a Občanská demokratická strana (1 699 hlasů, 5,39 %). Zájmy Havířova
budou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastupovat Josef Bělica (ANO
2011) a Daniel Pawlas (KSČM). [14, 15]

Neděle 22. října 2017

Na havířovském zámku připravily členky Komise pro občanské záležitosti
při Radě města Havířova dalších 5 obřadů vítání občánků. Děti přivítala zastupitelka Soňa
Dosedělová Ryšánková. Program pro své malé kamarády a jejich blízké předvedly žákyně
ZŠ Kudeříková.
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Do pamětní knihy byly zapsány děti:
František Kulhánek, Inés Lenka Danečková, Eleanor Enni Endelová, Šimon Cechel;
Adéla Balážová, Štěpán Kremser, Lída Madejová, Maxim Jadlovský;
Tereza Pěgřímková, Nikol Kubecká, Štěpán Štemberka, Daniel Špoták;
Ondřej Krajanec, František Konečný, Dominik Kičerka, Sára Labajová;
Petr Horáček, Adéla Humlíčková, Michael Healy, Laura Kubalová, Marie Greguš.

Vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku v neděli 22. října 2017.
V neděli 22. října 2017 vyvrcholil v Městské sportovní hale třídenní Mezinárodní
havířovský turnaj v boccie. Pořadateli 18. turnaje v boccii byl Handicap sport club Havířov,
ve spolupráci se Statutárním městem Havířov, Moravskoslezským krajem, nadacemi Residomo
a ČEZ a s Českou federací boccii, hotelem Park INN by Radison Ostrava a Havířovskou
desítkou. Ředitelem závodu byl Petr Kalman z HSC Havířov.
Turnaje se zúčastnilo 6 desítek sportovců s tělesným handicapem. Přijeli boccisté ze Slovenska,
Polska a Anglie. Utkali se v soutěži jednotlivců a poprvé v soutěžích párů a týmů. Ochuzeni
nebyli neklasifikovaní hráči, v sobotu byl připraven OPEN turnaj pro všechny. „Boccia je sport
pro sportovce s nejtěžšími druhy tělesného handicapu, proto nemůže být oficiálně klasifikován
každý. Mezi lidmi s tělesným handicapem je ale spousta sportovců, kteří hrají bocciu
na volnočasové bázi a proto jsme pro ně připravili OPEN turnaj,“ [16]
K vidění byly zajímavé a napínavé zápasy. V pátek 20. října se představili boccisté
v kategoriích BC1, BC2 (označení zdravotních tříd hráčů) a párů BC3 a BC4. Tyto soutěže se
hrály v Havířově poprvé.
Soutěže týmů BC1 a BC2 se zúčastnilo 5 skupin. První místo obsadil CZ a SK team 2
spolu s aktuální mistryní České republiky v soutěži jednotlivců BC1 Kateřinou Cuřinovou,
s Peterem Minarchem, aktuálně druhým ve slovenské lize v kategorii BC2 a Rastislavem
Kurilakem.
V soutěži párů BC3 získali 1. místo polští reprezentanti Damian Iskrzycki a Edyta Owcarz.
Kategorii párů BC4 vyhráli domácí Jan Bajtek a Marek Schmid z HSC Havířov.
Sobotních soubojů jednotlivců v základních skupinách se účastnilo 42 hráčů. V kategorii BC1
s přehledem vyhrála Kateřina Cuřinová. Kategorii BC2 ovládl slovenský hráč Peter Minarech.
Zlatou medaili v kategorii BC3 si na Slovensko odvezl Boris Klohna. V poslední kategorii BC4
se utkali vítězové všech sobotních skupin. Bez ztráty prošel turnajem Michal Pros, ve finále
porazil domácího Jana Bajtka. OPEN turnaj O pohár primátorky města hrálo 10 hráčů z České
a Slovenské republiky. Zvítězil v něm Filip Hyrák z havířovského HSC. Titul nejsympatičtější
hráč získal Josef Žabka a nejsympatičtější rozhodčí se stala Adéla Jasvecová. [17]
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Ceny vítězům v neděli předávala náměstkyně primátorky města Alena Zedníková spolu
s hokejisty AZ Residomo Havířov Lukášem Bednářem, Jakubem Kotalou a Davidem
Chrobočkem. Turnaji vládla po celé tři dny výborná nálada a radost nad dosaženými výsledky.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie).

Mnozí hrají bocciu za pomocí speciálních nadstavců. Mezinárodní turnaj v boccie v Městské
sportovní hale v Havířově.

Čtvrtek 26. října 2017

Představitelé měst Havířov, Karviná a zástupci společnosti VEOLIA podepsali
na havířovském Zámku „Memorandum o spolupráci na regionální koncepci nakládání
s odpady“. Obě města začala hledat řešení pro nakládání se směsným komunálním odpadem,
který nelze od roku 2024 bez úpravy ukládat na skládky. Ve spolupráci se skupinou VEOLIA,
která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, chtějí obě města
spolupracovat na projektu, který má zajistit efektivní a ekologické využití odpadu a má zabránit
nekontrolovatelnému růstu plateb od obyvatel. Dokument v Zámku podepsali primátorka města
Havířova Jana Feberová, primátor Karviné Tomáš Hanzel, člen představenstva společnosti
VEOLIA Česká republika Josef Novák a jednatel společnosti VEOLIA, využití odpadu Česká
republika Milan Chromík.
Havířov a Karviná produkují ročně zhruba 24 200 tun směsného komunálního odpadu,
7 700 tun velkoobjemového komunálního odpadu a 2 600 tun separovaného komunálního
odpadu (papír, plast, sklo). Zastupitelstva obou měst memorandum schválila. Havířov
a Karviná chtějí patřit mezi města, která odpady v co největší míře efektivně a ekologicky
využijí. Aby to bylo možné, bude nutné vybudovat třídící zařízení na směsný komunální odpad
a dotřídění druhotných surovin. „V současné době v našem regionu nemáme komplexní řešení
pro nakládání s odpady, které by odpovídalo budoucím povinnostem měst a obcí. Chceme být
připraveni a včas vybudovat potřebné technologie a tím ochránit obyvatele před vysokými
platbami za likvidaci odpadu,“ uvedla havířovská primátorka Jana Feberová.
Po podpisu a informativní schůzce s novináři měli zájemci možnost prohlédnout si stávající
ukládání odpadů na skládce v Horní Suché a provoz Teplárny Karviná, o níž se předpokládá,
že by v budoucnu mohla zpracovaný komunální odpad energeticky využít. K projektu se
mohou přidat i další města a obce, podnikatelské subjekty, což by přineslo jeho další
zefektivnění. [18, 19]
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Pátek 27. října 2017

Představitelé vedení města a občané se sešli u Pamětní desky vojáků a letců padlých
na všech frontách 2. světové války z oblasti Těšínska u kostela sv. Anny na pietním aktu
u příležitosti 28. října, Dne vzniku samostatného Československa. Tisková mluvčí Magistrátu
města Havířova Jana Dybová přivítala primátorku města Janu Feberovou, náměstkyni Alenu
Zedníkovou, náměstky Karla Šlachtu a Josefa Bělicu. Přítomni byli zástupci Československé
obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, přišli
zástupci politických klubů Zastupitelstva města Havířova, politických stran a hnutí. Slovenskou
a českou státní hymnu v úvodu pietního aktu zazpíval pěvecký sbor Rozmarýnek
ze ZŠ Žákovská pod vedením Janiny Ptakové.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Účastníci pietního aktu u kostela sv. Anny u příležitosti Dne vzniku samostatného
Československa. (Foto Štefan Šamal).

Sobota 28. října 2017

Jednotky sboru dobrovolných hasičů držely od sobotního večera do nedělního
odpoledne pohotovost kvůli extrémnímu počasí. O víkendu foukal silný, studený vítr o síle
vichřice. „Na hasičské zbrojnici byla zajištěna stálá pohotovost v počtu jedna plus čtyři, tedy
velitel plus čtyřčlenná posádka, na prvosledový vůz CAS dvacet čtyři a zároveň domácí
pohotovost taktéž v počtu jedna plus čtyři na záložní dopravní automobil," sdělil Emanuel
Došlík, velitel SDH Havířov Město. Jeho jednotka vyjížděla celkem k 6 událostem na území
města. Jednalo se především o spadlé stromy, které byly odstraněny pomocí motorové pily.
Dobrovolní hasiči z Havířova-Životic museli odstranit strom na silnici u Pacalůvky směrem
na Horní Suchou a na ulici Na Stezce, kde spolupracovali s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje. „Na Michníkově ulici poškodil pád stromu elektrické vedení a bránil
vjezdu do skladu jablek. Na ulici Padlých hrdinů se ze střechy domu uvolnila střešní krytina,
kterou se nám ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
podařilo vrátit zpět na původní místo a přichytit pomoci lan a kurtů," přiblížil průběh nedělní
pohotovosti zástupce velitele jednotky SDH Havířov-Životice Daniel Hanusek. [20]

Neděle 29. října 2017

Havárie horkovodu připravila část Havířovanů o dodávku teplé vody a tepla.
Potrubí prasklo v neděli odpoledne. Voda se valila z podzemního kolektoru pod benzinovou
čerpací stanicí u kruhového objezdu na Dělnické ulici. Našla si cestu až ke strouze u nové
železniční zastávky Havířov střed. Na místo havárie vyjeli ihned pracovníci poruchové služby
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společnosti Veolia, kteří zjistili, kde je místo úniku a jaká opatření budou potřebná. K havárii
došlo na hlavním přivaděči, který byl odstaven a opraven. Síť ve městě byla napájena z druhé
větve, z velké části tak byly zajištěny dodávky tepla a teplé vody. Postižené domácnosti se
začaly postupně zahřívat už v neděli kolem 22. hodiny a postupně až do úterý 31. října 2017
večer. [21] Příčinou havárie horkovodu, kvůli které bylo na 600 domácností a veřejné budovy
bez tepla a teplé vody, byla zhruba dvaceticentimetrová trhlina v místě sváru způsobená letitým
namáháním. [22]

Úterý 31. října 2017

Ve výstavní síni Musaion Muzea Těšínska otevřeli výstavu nazvanou „Duše hořící
Jaroslav Zahradník“. Jejím prostřednictvím se snažili zaměstnanci muzea představit osobnost
regionální vlastivědy, publicistiky a školství u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí. Prezentace jeho
díla trvala do 4. března 2018. Výstavu zahájili ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka
a kurátorka výstavy Ilona Pavelková.
Autorka výstavy Veronika Chmelařová si dala za cíl představit renesanční osobnost Jaroslava
Zahradníka ve všech vrstvách jeho bohatých aktivit a zájmů. Nabídla návštěvníkům jeho studie
těšínských dějin, výsledky spolkové činnosti, rozmanité fotografie a archivní prameny
veřejného i soukromého charakteru. Přiblížila jeho zatím nepříliš známou výtvarnou tvorbu,
výsledek jeho etnografické práce a projev jeho niterného vztahu ke zdejšímu kraji. Technikou
perokresby a akvarelu zachytil rozmanitost těšínské krajiny, architektury i lidí. Jeho díla
dokládají hloubku vztahu k Těšínsku. Technologii akvarelové kresby přiblížil návštěvníkům
videozáznam.
Vystavené exponáty byly ze sbírek Muzea Těšínska, Archivu města Ostravy, Slezského
zemského muzea a Státního okresního archivu ve Frýdku Místku. (Příloha Pozvánka na výstavu
Duše hořící Jaroslav Zahradník D105)

Zahájení výstavy „Duše hořící Jaroslav Zahradník“ ve výstavní síni Musaion Muzea
Těšínska.

Strohá řeč čísel

Na Úřadu práce v Havířově evidovali k 31. říjnu 2017 celkem 4 731 uchazečů
o zaměstnání (žen bylo 2 323). V dosažitelném věku 15 – 64 let bylo 4 371 uchazečů
(žen 2 115). Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel města činil 9,13 %. Bez práce
bylo 51 mladistvých po základní škole, 97 absolventů a 608 uchazečů se zdravotním
postižením. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 938 uchazečů o zaměstnání.
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V havířovské nemocnici s poliklinikou se v říjnu narodilo celkem 46 dětí (19 děvčat
a 27 chlapců). Na svět přišlo celkem 28 havířovských občánků (12 dívek a 16 chlapců).
V nemocnici hospitalizovali 1 004 pacientů z Havířova.
Bruslení přitáhlo na havířovský zimní stadion celkem 564 milovníků zimního sportu.

Napsali o nás

Slezská diakonie pořádala ve svých sociálních střediscích Den se sociálním
pracovníkem. Žáci a studenti středních a vysokých škol z Havířova měli možnost v praxi vidět,
co práce sociálního pracovníka znamená a jestli je to právě obor, kterému by se chtěli
v budoucnu věnovat. V průběhu hodiny se sociálním pracovníkem zhlédli dokument s výpovědí
skutečných obětí domácího násilí. Mohli si ovšem na oběti domácího násilí zahrát a vyzkoušet
si, jak se cítí zpovídaný, když přijde se svým problémem k sociálnímu pracovníkovi. Na území
Moravskoslezského kraje a Brna pracuje pod Slezskou diakonií 113 sociálních pracovníků.
Každý rok potřebuje na tuto pozici 15 nových zájemců. Letos zavedla Slezská diakonie dvě
nové sociální služby na podporu prevence drogově závislých mladistvých a podporu bydlení
zdravotně postiženým lidem. [23]
Libor Běčák přiblížil čtenářům Karvinského deníku.cz dopravní kolaps, který
postihl Havířov v pondělí 2. října 2017 ráno. Kolona se táhla téměř po celé délce Hlavní třídy,
silničáři opravující Ostravskou ulici proto svedli provoz do jednoho pruhu. Omezili provoz
na velkém kruhovém objezdu u vlakového nádraží. V koloně uvízly i autobusy, které nabíraly
nepříjemné zpoždění. Situace se uklidnila po 9. hodině, když opadl hlavní nápor. [24]
Zaměstnanci v havířovské nemocnici se musí převlékat v naprosto nevyhovujících
šatnách. Rekonstrukce měla začít v těchto týdnech. Zřizovatel Moravskoslezský kraj a vedení
nemocnice rozhodli o tom, že se opravy přesunou až na rok 2019, protože nemocnice potřebuje
peníze na provoz. Zaměstnanci, kteří se už nemohli nových šaten dočkat, protože v současné
době už nemají odvahu se v koupelnách ani osprchovat, jsou díky tomu velmi nespokojeni
a zklamaní. Nemocnice se chystá v letošním roce opravit alespoň střechu nad šatnami, která je
příčinou zatopení prostor v době dešťů. [25]
Policisté, hasiči a zdravotníci zasahovali v sobotu v domě v centru města Havířova.
Jeho nájemníci oznámili na tísňových linkách zápach plynu kolem 11. hodiny. Hasiči dům
na Dlouhé třídě prohlédli a odvětrali několik vchodů. Nikdo nebyl zraněn ani přiotráven.
Do havířovské nemocnice bylo převezeno miminko s podrážděnými dýchacími cestami. Bylo
při vědomí a mimo ohrožení života. Zásah hasičů skončil po dvou hodinách. [26]
Strom hrdina, javor platanolistý, který získal speciální ocenění za to, že se ho
podařilo zachránit před rozpadnutím, dostal svůj diplom, který visí u vstupu
do havířovského Zámku. Umístily ho tam primátorka města Jana Feberová, jednatelka městské
společnosti Zámek Havířov Iva Georgiu a vedoucí odboru komunálních služeb Zdena
Mayerová. Posledně jmenovaná se na záchraně stromu přímo podílela. [27]
Havířovské babky vystoupily v Domově pro seniory v Krnově. Lidovými
písničkami rozezpívaly klienty, kteří slavili vinobraní. Někteří z nich se při hezkém vystoupení
dali i do tance. [28]
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V pátek 27. října 2017 před půl desátou večer srazil autobus v centru Havířova ženu,
která vstoupila na přechod pro chodce. Řidič ji přehlédl. Nehoda se stala na křižovatce
u OC Elan. Autobus odbočoval z Hlavní třídy na Dělnickou ulici. Na vině mohou být špatné
podmínky, protože chodkyně se pohybovala na mokré vozovce v tmavém oblečení, samotný
přechod není dobře osvětlen. První pomoc poskytli zraněné svědci nehody, včetně řidiče
autobusu. Na pomoc přispěchali také strážníci Městské policie Havířov.
Situací na nejfrekventovanější křižovatce je znepokojena i radnice, vedení města zaslalo
Ředitelství silnic a dálnic dopis, ve kterém vyzývá ke společné schůzce, aby byla přijata účinná
opatření ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce. [29]
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8. 11 KRONIKA LISTOPAD 2017
Listopadový písně od léta
už slýchám,
vítr ledový přinesl
je k nám.
Tak mě nečekej,
dneska nikam nepospíchám,
listopadový písni naslouchám. [1]

Úvod

Listopad je krásný podzimní měsíc, miloval ho i Wabi Daněk a napsal o něm písničku, kterou
si většina lidí občas zazpívá. Po dušičkových svátcích čekáme zpravidla na Martinova bílého
koně, letos se běloušek opozdil jen o 9 dní a Havířov se vzbudil do první bílé peřinky. Jinak,
dle svého názvu, zasypával nás listím z odpočívajících stromů a úklidové čety ve městě se měly
co ohánět. Listopad opanovaly vůně vína a svatomartinské husy. Zazněla spousta povznášející
muziky, v evangelickém kostele v Prostřední Suché se po rekonstrukci rozehrály kostelní
varhany a byly to nádherné okamžiky. Mysleli jsme kapičku více než kdy jindy na budoucí
generace a jednoho krásného nedělního dopoledne jsme zabudovali do nově opravené kopule
kostela sv. Anny poselství o našem současném životě.

Zdálo by se, že jsme listopad roku 2017 prožívali v poklidu. Byl to ovšem poklid zcela relativní,
protože jsme celou dobu sledovali, jak dopadají povolební snahy o ustanovení funkcí v novém
Parlamentu a nové vládě. A třeba říci, že se to vůbec nedařilo. Ustavující schůze Parlamentu
byla spíše k pláči než k smysluplné práci.
Počasí se občas rozplakalo, jak už to tak v listopadu bývá. Zapálili jsme svíčku a rozloučili se
s Wabim Daňkem, zpívá svůj Listopad kdesi v hudebním nebi. Sportovní svět zasáhla zpráva
o skonu wimbledonské vítězky Jany Novotné.
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Listopad v časovém sledu
Středa 1. listopadu 2017

Na Magistrátu města Havířova začali vydávat občanům sady speciálních
barevných tašek určených k třídění plastů, papíru a skla v domácnostech či ve třídách. „Město
koupilo tisíc kusů sad barevných tašek, které teď bude zdarma distribuovat mezi havířovské
obyvatele. Očekáváme, že se zvýší roztřiďování odpadu do barevných kontejnerů tak, aby se
snižoval objem směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách,“ řekl náměstek
primátorky Karel Šlachta. Tašky k separaci zakoupilo město ve spolupráci se společností
EKO-KOM, která uhradila polovinu jejich ceny. Tašky výhradně pro obyvatele města byly
k dispozici u pracovnice na informacích u vchodu do budovy magistrátu. „Zájem třídit odpad
mají v Havířově také žáci a studenti místních škol. Čtyři desítky tašek teď zamířily
na Gymnázium na Studentské, kde najdou místo ve všech třídách a odborných učebnách.
Doplnit místnosti o separační tašky chtějí také na Gymnáziu Komenského, kde už tradičně
odpad třídí do separačních nádob. Nové tašky škola umístí do sborovny a kabinetů učitelů,“
doplnil náměstek Šlachta. Občané Havířova měli k dispozici 350 stanovišť s kontejnery
na plasty, papír a sklo, dále speciální nádoby na odkládání bio odpadu a 25 kontejnerů na textil,
které obhospodařuje společnost ADRA. Nepotřebný textil mohli havířovští odkládat také
do 15 kontejnerů firmy TextilEco, sbírala jej pro charitativní účely Armáda spásy. [2]
Magistrát města Havířova poskytl informace o skutečném stavu žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany a jejich držitelích ubytovaných ve střediscích Správy uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra na území města. „V poslední době se v našem městě téma azylové
a migrační politiky dostává do popředí, zejména v rámci jednání zastupitelstva města. Jelikož
vnímáme obavy našich občanů, věnujeme této problematice zvýšenou pozornost,“ uvedla
primátorka Havířova Jana Feberová. Prostřednictvím sociálních sítí se šíří zkreslené a ničím
nepodložené informace o údajné hrozbě, kterou pro město znamenají obyvatelé zdejších
uprchlických zařízení (jedná se o Pobytové středisko a Integrační azylové středisko). „Nejedná
se o zařízení pro nelegální migranty ale pro osoby, které v rámci žádosti o udělení mezinárodní
ochrany dle zákona o azylu prošly důkladným prověřením a složitou vstupní procedurou.
Nejpočetnější skupiny ubytovaných tvoří občané zemí bývalého Sovětského svazu (konkrétně
státní příslušníci Arménie, Ázerbájdžánu a Ukrajiny,“ informoval ředitel Správy uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra Pavel Bacík.
Systém bezpečnosti ve městě posílí v budoucnosti tři nové kamery a mobilní služebna městské
policie, uhrazeny budou ze státní účelové dotace vyhlášené Ministerstvem vnitra vyhrazené
pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických
zařízení. Město získá více než 3 miliony korun. [3]
Prodejna obuvi Svedrup na Hlavní třídě byla s platností od 1. listopadu 2017
uzavřena.

S platností od 1. listopadu 2017 byla prodejna Obuv Svedrup na Hlavní třídě uzavřena.
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Vedle restaurace Pasta&Café Romana byl jako její součást otevřen nový obchůdek
Ryneček. Zákazníci od 1. listopadu 2017 nakupovali sortiment zdravé výživy a farmářské
výrobky.

Byl otevřen nový obchůdek Ryneček, součást restaurace Pasta&Café Romana.

Neděle 5. listopadu 2017

Komise Rady města Havířova pro občanské záležitosti připravila v obřadní síni
havířovského Zámku další vítání občánků. Nejmenší děti a jejich rodiče pozdravila
zastupitelka Monika Havlíčková. Zpívaly a recitovaly děti ze ZŠ a MŠ Na Nábřeží.
Do pamětní knihy byly zapsány děti:
Filip Fronc, Oliver Křelina, Matyáš Roudenský, David Zydroň;
Natálie Raková, Karin Dudková, Eliška Adámková, Markéta Hromádková;
Lilian Dubnická, Ema Kačorová, Tadeáš Hodeček;
Denisa Durčáková, Jaroslav Blažek, Lilly Ulvrová, Ema Palowská.

Pondělí 6. listopadu 2017

Ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov ve Společenském domě
Reneta slavnostně pokřtili básnickou sbírku Jaroslava Minky. Křtu se zúčastnili paní Marie
Minková, ředitelka Městské knihovny Havířov Dagmar Čuntová, předseda Klubu přátel
Hornického muzea Ostrava Petr Rojíček a Jaroslav Čihař, který vzpomenul na svého zesnulého
kamaráda a zarecitoval dvě z jeho básní. O hudební doprovod se postarali členové karvinského
dechového orchestru Májovák pod vedením Milana Bystroně.
Pan Minka se bohužel vydání knížky nedožil, zemřel 15. září 2017. Byl jedním z mála havířů,
kteří se věnovali poezii. Ve svých básních, sbírka „Poezie hornictvím kořeněná“ jich obsahuje
téměř 50, vzpomíná na vše, co prožil při pronikání do tajů hornického povolání, které se stalo
jeho celoživotní láskou. Do veršů ukryl zásady, naučení, zákony a vše, co k havířině patři,
včetně kamarádství, základu pro přežití v těch nejhorších podmínkách.

Středa 8. listopadu 2017

Dny urologické prevence připravili v Nemocnici s poliklinikou Havířov
v urologické ambulanci pod záštitou Nadačního fondu Pavla Novotného. Druhý ročník byl
věnován prevenci a včasnému záchytu urologických onemocnění. Pacienti si mohli nechat
bezplatně vyšetřit ledviny, močový měchýř a prostatu ultrazvukem, výsledky mohli následně
konzultovat s lékařem. Protože na prevenci dbá stále více lidí, vyšetřit se nechalo 39 lidí (mužů
i žen), pouze v jednom případě byl vyhodnocen nález. Účastnici akce obdrželi navíc
od pořadatelů drobné upomínkové dárky.
Akci podpořila primátorka města Havířova Jana Feberová, za havířovskou nemocnici přišel
ředitel Jiří Matěj. [4]
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Havířovská výtvarnice a spisovatelka Marie Szottková četla v havířovském
Musaionu Muzea Těšínska ze svých čerstvě vydaných „Permonických pohádek“. Předčítat jí
pomáhal pan Jaroslav Čihař z Klubu přátel Hornického muzea, pobočky Havířov. Čtení
pohádek bylo určeno dětem 1. stupně základních škol a jeho součástí byla výroba jednoduché
papírové marionety na špejli.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Předčítání dětem ze 4. třídy ZŠ 1. máje z nových pohádek o permonících v Musaionu Muzea
Těšínska.
V prostorách Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici vystavili pohlednice
Havířova ze 70. a 80. let 20. století. Výstava Spolku přátel havířovské historie nazvaná
„Havířovská okna – okénkové pohlednice Husákovy doby“ byla k vidění až do 6. ledna 2018.
V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov otevřeli 13. komnatu Jana
Amose Komenského. Ve středu 8. listopadu 2017 připomenuli v komponovaném programu
Milada Kaďůrková a Miroslav Rataj, herec Národního divadla Moravskoslezského, nelehký
život a živý odkaz velkého filozofa a učitele národů.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Milada Kaďůrková pozvala k pomyslnému dialogu Jana Amose Komenského.
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Čtvrtek 9. listopadu 2017

Zástupci charitativní organizace ADRA převzali v Centru volnočasových aktivit
na Horymírově ulici brýle sesbírané havířovskými občany. Sbírku organizoval odbor
sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Zapojili se do ní úředníci, kluby seniorů i Městská
policie Havířov. Během dvou měsíců se podařilo vybrat celkem 1 195 kusů různých druhů brýlí.
Prostřednictvím ADRY se tato, ve vyspělých zemích naprosto běžná zdravotní pomůcka,
dostane k potřebným lidem v různých koutech světa. Než pracovníci ADRY rozvezou brýle
do světa, kromě jiného i na Ukrajinu, musí se roztřídit, vyčistit a případně opravit. S tím
pomáhají ADŘE dobrovolníci, oční specialisté.[5]
Vysoká škola sociálně správní v Havířově oslavila ve čtvrtek 9. listopadu 2017
za přítomnosti vedení města, partnerů školy a přátel už 10. narozeniny. Podpory si vedení
vysoké školy nesmírně váží. Protože je to škola s velmi dynamickým vývojem, zamysleli se tu
zejména nad tím, co je čeká do budoucna.
Do dalšího desetiletí vstoupila vysoká škola jako člen skupiny PRIGO Group (silná skupina
škol, které působí na všech úrovních vzdělávání). Chce vychovávat špičkové odborníky
schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se
celoživotně vzdělávat, předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude usilovat o to, aby její
absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby ji přijímali za své výzvy
spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností
ekonomického rozvoje. V dalších letech bude Vysoká škola sociálně správní nabízet studium
v oborech Sociální práce, Management v sociální sféře a Veřejná ekonomika a správa. Nově
nabídne také elitní studium ekonomie pro nadané studenty a studium pro studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami. Do budoucna bude usilovat o rozšiřování nabídky studia
směrem k novým oborům i k navazujícímu magisterskému studiu. [6]
Žáci 9. B třídy ZŠ K. Světlé se zapojili do zajímavého projektu Krokus. Připomněli
si tak osud jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších, které zemřely během šoa.
V hodině pracovních činností zasadili cibulky krokusů, které by měly vykvést okolo 27. ledna
(Den památky obětí holokaustu). Projekt Krokus realizovala irská organizace Holocaust
Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze a byl určený žákům starším 11 let. [7, 8]

Pátek 10. listopadu 2017

U kostela sv. Anny se sešli občané města, aby uctili památku obětí válek
u příležitosti nadcházejícího Dne válečných veteránů. Stráž drželi vojáci Krajského
vojenského velitelství v Ostravě a skauti 2. oddílu Havířov. Pietního aktu se zúčastnili zástupci
vedení města Havířova, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Konfederace politických vězňů, seskupení polských kombatantů v České
republice, politických stran a hnutí. Mezi přítomnými byl též Jan Ihnatík, který prošel v době
2. světové války z Buzuluku na Moravu.
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Den válečných veteránů je spojen s 11. listopadem 1918. Ve vlakovém voze
u severofrancouzského města Compiègne podepsali příměří mezi spojenci a Německem vrchní
velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Byly
ukončeny boje 1. světové války na západní frontě. Rozkvetly vlčí máky, symbol Dne válečných
veteránů.
Primátorka města Jana Feberová pozvala všechny k posezení na havířovském Zámku.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Stráž u památníku obětem padlým ve dvou světových válkách v pátek 10. listopadu 2017.

Neděle 12. listopadu 2017

Věž kostela sv. Anny prošla v uplynulých dnech rekonstrukcí a do její báně bylo
uloženo poselství za farnost a město pro budoucí generace. Slavnostnímu aktu předcházela
slavnostní bohoslužba. Zúčastnili se jí primátorka města Havířova Jana Feberová, zastupitel
Bohuslav Niemiec. Mši celebrovali otec Marcel Krajzl a biskup z Ostravsko opavské diecéze.
Zamysleli se nad tím, pro co a nad čím bdíme, za co neseme zodpovědnost. Zazpíval farní sbor.
Po mši bylo vloženo do tubusu poselství (písemné, flash disk s filmem o městě a mince, které
používáme) o tom, jak žijeme v našem městě. Pracovníci stavební firmy poselství dopravili
nahoru do věže a zabudovali. Nahoru na věž byl znovu připevněn posvěcený kříž.
V následujících dnech bylo odstraněno lešení. (Příloha D/11/1 – poselství města a farnosti).
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Otec Marcel a biskup Martin z Ostravsko opavské diecéze při slavnostní mši v neděli
12. listopadu 2017.
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Slavnostní ráz měla sobota 12. listopadu 2017 i v evangelickém kostele Slezské
církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché. Sboroví pastoři
Janusz Kożusznik a Martin Piętak přivítali hosty inauguračního varhanního koncertu
u příležitosti znovu posvěcení varhan po jejich náročné rekonstrukci. Pozvání přijali primátorka
města Jana Feberová, zastupitel Bohuslav Niemiec. Byli obdarování chlebem
ve tvaru růže, symbolu Lutherovy reformace.
Varhany z kutnohorské varhanářské dílny Jana Tučka z roku 1949 od základu rekonstruovali
Tomasz a Daniel Hlawiczkovi.z Ropice. Varhanní skříň byla napadena dřevokazným hmyzem
a bylo nutno ji demontovat kvůli přístupu k ostatním částem nástroje. Ventilátor byl během
oprav přestěhován z věže kostela vedle varhan. Vyčištěny byly všechny vodiče vzduchu
od měchu až po vzdušnice. Všechny dřevěné části kostelního nástroje byly napuštěny
likvidačními a ochrannými prostředky proti škůdcům. Vytaženy a vyčištěny byly všechny
píšťaly. Kompletního vyčištění se dočkal hrací stůl.
Varhany rozehrál Krzysztof Lukas, havířovský rodák, který žije ve Stuttgartu. Sentimentálně
zavzpomínal, že právě na těchto varhanách v kostele o prázdninách cvičíval. Ocenil vynikající
práci renovátorů. Koncert skončil za zvuku neutuchajícího potlesku a kostelních zvonů.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Krzysztof Lukas u restaurovaného nástroje. Neděle 12. listopadu 2017.
Nádherný koncert v podání mužského Pěveckého sdružení moravských učitelů si
mohli vychutnat návštěvníci evangelického kostela v Havířově-Bludovicích. Hudební těleso
s více než 100 letou tradicí (vzniklo v roce 1903 v Kroměříži) nabídlo nádherný program, jehož
vrcholem byla kantáta Bohuslava Martinů.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Pěvecké sdružení moravských učitelů v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích.
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Pondělí 13. listopadu 2017

V místě zbouraného domu v ulici Obránců míru v Havířově-Šumbarku se začalo
s budováním workoutového hřiště a přípravou odpočinkové zóny. Revitalizace prostoru
po stržení vybydleného domu byla podmínkou získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Do rozpočtu města se vrátilo 80 % z částky 1,5 milionů korun, kterou si demolice vyžádala.
Návštěvníkům nového sportovního zázemí poslouží hrazdy, bradla, lavice, šikmé, svislé
a horizontální žebřiny, držák na uchycení gymnastických kruhů a vertikální tyč na tzv. pole
dance. Mobiliář doplňují informační tabule, odpadkové koše a lavičky. Kolem hřiště plánuje
město vysadit zeleň a vybudovat přístupové chodníky ze zámkové dlažby. Vybudování hřiště
si vyžádalo necelých 800 tisíc korun z městského rozpočtu. [9]
Městská realitní agentura vyhodnotila výsledky dotazníkové ankety o spokojenosti
nájemníků s jejími službami. Lidé vyplňovali anonymně dotazníky v průběhu měsíce října
na přepážkách agentur v jednotlivých havířovských obvodech Město, Podlesí a Šumbark.
Vrátilo se 161 vyplněných dotazníků, v nichž lidé odpovídali na šest otázek (například jak
dlouho bydlí v městském bytě, zda jsou spokojeni s jeho stavem, zda jim vyhovuje správce
domu, co rozhodovalo o výběru domu a lokality). Respondenti se mohli vyjádřit ke konkrétním
průběžným opravám.
Že je spokojeno se správcem domovního fondu, uvedlo 134 lidí. Spokojenost s bytem, ale
nespokojenost se správcem vyjádřilo pouze 10 odpovídajících, stejný počet lidí nebyl naopak
spokojen s bytem, ale bylo spokojeno se službami správce. Pouze 7 lidí z těch, kteří anketní
lístek odevzdali, mělo výhrady k bytu i ke správci. „Jednotlivé výtky směrem ke správcům
spočívají v komunikaci, na jejím zlepšení budeme rozhodně pracovat. Všechny podněty
z ankety jsou pro nás inspirací ke zkvalitnění procesů,“ komentoval výsledky jednatel MRA
Jiří Lankočí. Městská realitní agentura spravuje a udržuje bytový a nebytový fond města. Péči
o bytový fond zajišťují i správci, jejichž úkolem je každodenní starost přibližně o 300 bytů. [10]

Úterý 14. listopadu 2017

Své umění předvedli v Reprezentačním sále ZUŠ L. Janáčka na Vrchlického ulici
pedagogové školy. Zahájili školní koncertní sezónu. Na Koncertě učitelů zaznělo
16 skladeb, které vznikaly v obrovském časovém rozsahu baroka do současnosti. Zpívaly
housle, violoncello, klavír, klarinet, harfa, kytara, zahrál akordeon, muziku tvrdila basová
kytara a rytmus udávaly bicí. Posluchači mohli obdivovat také sílu lidského hlasu. Koncert
uváděla Helena Neuwirthová.

Pedagogové ZUŠ L. Janáčka zahráli na tradičním koncertě učitelů.
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Sobota 18. listopadu 2017
Na parkovišti u Hlavní pošty byl nainstalován automatický parkovací systém.
Na každé parkovací místo (je jich zde 17) bylo umístěno čidlo, které monitoruje, zda je místo
obsazené. Čidlo komunikuje s informační tabulí na sloupu veřejného osvětlení vedle přechodu
na Dlouhé třídě u křižovatky s Národní třídou. Celý systém je propojen s mobilní aplikací, která
umožňuje řidičům odkudkoliv zjistit, zda je na parkovišti volno. Systém byl spuštěn
27. listopadu 2017. Zřízení a provozování systému po dobu jednoho roku nabídla městu
společnost Master IT, zcela bezplatně. Město ponese pouze náklady za spotřebu elektrické
energie a náklady pro zabezpečení datového přenosu mezi parkovacím systémem a centrálou.
Pokud se systém osvědčí, bude město hradit veškeré náklady na provoz systému. [11]

Pondělí 20. listopadu 2017

Vernisáž výstavy k 50. výročí založení Českého svazu žen ve Stálé výstavní expozici
Městské knihovny Havířov ve Společenském domě Reneta vyšperkoval vystoupením soubor
Havířovské babky. Zazpívaly lidové písničky z regionu, pásmo hornických písní.
Vernisáže výstavy, která navázala na nedávnou prezentaci v oddělení hudby a umění
havířovské knihovny, se zúčastnily paní Milada Halíková, předsedkyně Okresní rady žen,
členka Ústřední rady Českého svazu žen Miroslava Olšáková, vedoucí krajského střediska
Českého svazu žen Zdenka Mokrošová. Všechny přivítala místopředsedkyně okresní rady žen
Božena Bílková.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Kroj souboru Havířovské babky, který je nedílnou součástí ČSŽ v Havířově.

Úterý 21. listopadu 2017

Úřad práce České republiky, kontaktní místo Karviná, zorganizoval ve spolupráci
s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání nabídku všech typů škol
pro žáky 9. tříd, rodiče a výchovné poradce. Do sálu Společenského domu Reneta zamířily
primátorka města Havířova Jana Feberová a náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
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Studenti a pedagogové z prezentovaných škol (22 středních škol z Karvinska a dalších 23 škol
mimo okres Karviná) předvedli i praktické ukázky z výuky, hovořili s návštěvníky. Vzhledem
k tomu, že se blížily termíny podání přihlášek na střední školy a učiliště (umělecké školy
30. listopadu 2017 a ostatní školy 1. března 2018), praskal výstavní sál ve švech. Primátorka
města podotkla, že pro výstavu v příštím roce bude třeba nalézt větší prostory.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

V sále Společenského domu Reneta bylo během přehlídky nazvané „Volba povolání“ celkem
nepřehledno. Úterý 21. listopadu 2017.

Středa 22. listopadu 2017

Veronika Špoková, Jan Pánik a Rostislav Kaplan jsou tři mladí novináři, kteří
začali mapovat život v našem městě a prezentují ho na internetu pod názvem „Havířov žije“.
Veřejnosti se představili také oni sami ve středu 22. listopadu 2017 v Komunitním Residomo
centru Lučina. Přiblížili svoji práci, kterou začali dělat proto, že jim na nejmladším městě
republiky záleží a nelíbí se jim, že se jejich vrstevníci stěhují pryč.
Kromě toho, že natáčejí videa, připravili také networkové setkání v komunitním centru Lučina,
na které pozvali havířovské podnikatelé a zástupce vedení města v čele s primátorkou Janou
Feberovou. Postupně se prezentovali Michal Citora, marketingový a obchodní ředitel pekárny
Semag, Rostislav Jež, organizátor koncertů ve Stolárna clubu, Petr Vašut, majitel Picnic
skateshop. Přítomná byla též tisková mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz, která
v reakci na jeden z příspěvků představila i svůj příběh. Veronika Špoková slíbila, že toto setkání
nebylo poslední. Všichni si pochutnali na koláčích z největší havířovské pekárny.

Neustálý úsměv a pozitivní přístup, to je Veronika ze skupiny „Havířov žije.“
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Senioři v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici vyslechli v rámci
projektu „Stárnout s chutí“ chutnou a voňavou přednášku o Bretani s názvem „Co na to pan
Yves“. Spolu s kuchařem Yvesem Le Guevellou připravovali palačinky, o překlad
z francouzštiny se postarala Pavla Brettlová. Zajímavou akci uspořádal Ivan Sekanina
ze Spolku Počteníčko ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova. [12]
V havířovském Jazz clubu začalo dvoudenní promítání filmů Snow film festu.
Letošní ročník festivalu, který zprostředkovala Lucie Szotkowská, měl opět v Havířově velký
ohlas. Nabídl divákům více či méně adrenalinové filmy o sněhu a ledu. Během posledních tří
měsíců roku 2017 byly filmy promítány ve více než 200 českých a slovenských měst. Ve všech
byly k vidění tyto filmy:
- Obyčajní chlapci slovenského režiséra Rosti Hatiara; americký film Výstup na Link Sar
režiséra Jonathana Griffitha; Dog power, film amerického režiséra Jordana Schevenera,
který přiblížil sportovní disciplíny pro psa a člověka. Další z hlavních filmů Ven(ca)
natočili čeští režiséři Jiřina Levá a Filip Louma, přibližuje jedinečnou osobnost českého
sportu.
Diváci v Jazz clubu si kromě výborné podívané užili také losování hodnotné tomboly. (Příloha
D112 Sníh, led, adrenalin. 2017 Program festivalu)
Zápas 25. kola hokejové WSM ligy mezi AZ Residomo Havířov a týmem Přerova
navštívilo v havířovské víceúčelové sportovní hale 1 647 diváků. Utkání mělo charitativní
podtext, před zápasem se vybral plný koš hraček, které havířovští hokejisté v prosinci odnesli
nemocným dětem na dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hosté z Přerova
havířovské hokejisty nakonec přehráli a porazili v poměru 4:5.

Havířovským hokejistům se ve 25. kole WSM ligy zápas s Přerovem příliš nevydařil. Fanoušci
odcházeli ještě před koncem, prohráli 4:5.

Pátek 24. listopadu 2017

Senioři z havířovských klubů seniorů navštívili polské partnerské město
Jastrzębie-Zdrój. Zúčastnili se slavnostního otevření zdejšího klubu seniorů. Doprovodily je
náměstkyně primátorky města Havířova pro sociální rozvoj Alena Zedníková a pracovnice
odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova.
"Senioři si vzájemně popovídali o tom, jak to v jejich klubech chodí a jak zde tráví svůj volný
čas, mohli tak navzájem načerpat inspiraci pro další fungování svých klubů. Téměř vůbec
nemuseli řešit jazykovou bariéru a s kolegy ze sousedního Polska si skvěle rozuměli,"
informovala náměstkyně Alena Zedníková. [13]
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V Městské sportovní hale se uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodního turnaje
v sálové kopané Memoriál Martina Pekary. Turnaj zahájila primátorka města Jana Feberová.
Společně s vedením a strážníky Městské policie Havířov položili kytice u hrobu strážníka
Martina Pekary, který byl v roce 1995 postřelen při pronásledování pachatele, který přepadl
prodejnu v centru města. Po dvou létech náročné léčby, kdy byl upoután na invalidní vozík,
Martin Pekara na následky zranění zemřel.
Letošního jubilejního ročníku se turnaje zúčastnilo 6 policejních týmů (OOK Karviná, OHS
Karviná, SKPaV Havířov, OOP Havířov 1, NOS Policie ČR, Straź Miejska z partnerského
města Jastrzębie-Zdrój a dva domácí týmy Městské policie Havířov).
Putovní pohár převzalo za svůj výkon družstvo Městské policie Havířov 1. Druhé místo obsadil
tým Oddělení obecné kriminality Karviná, třetí skončili policisté z Obvodního oddělení
Havířov 1 Policie ČR. Nejlepším střelcem se stal s devíti nastřílenými brankami Jan Kociolek
z Oddělení hlídkové služby Karviná, nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Piechaczek
z OOK Karviná. [14]

Sobota 25. listopadu 2017

Myslivecký spolek Havířov přichystal letošní první hon na drobnou zvěř v lokalitě
podél Špluchovského potoka k letnímu koupališti a proti proudu řeky Lučiny zpět k myslivecké
chatě na Stružníku. Konal se tady slavnostní výřad. Přišla se na něj podívat primátorka města
Havířova Jana Feberová.
Lovné zvěře není v okolních lesích a polích mnoho. Nesvědčí ji množství lidí, psů a vozidel.
„Letos jsme odchovali a vypustili zhruba 200 bažantů. Při honu lovíme pouze kohouty, aby
slepice zůstávaly a mohly bažantí populací rozšiřovat. V sobotu jsme vedle bažantích kohoutů
lovili také zajíce a kachny,“ řekl předseda spolku Václav Přeček. Uloveno bylo 6 kachen,
9 zajíců a 10 bažantů.
Další dva hony si naplánovali havířovští myslivci na prosinec. [15]
Na tradiční koncert duchovní hudby pozval své příznivce havířovský soubor
Canticorum při Městském kulturním středisku Havířov pod vedením sbormistra Vítězslava
Soukupa. Moderoval ho Rastislav Širila, herec Národního divadla Moravskoslezského.
Zazpíval písně Rebeka (z muzikálu Živá a mrtvý) a song krále Heroda (z muzikálu Jesus Christ
Superstar) Známý havířovský soubor pozval na své vystoupení také polský sbor Rybnicki Chór
Kameralny Autograph. Na varhany hrál Petr Venglař. Sobotním koncertem v kostele sv. Anny
začal v Havířově neoficiálně předvánoční čas plný krásných koncertů.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Oblíbený pěvecký sbor Canticorum v kostele sv. Anny v sobotu 25. listopadu 2017. (Foto
Štefan Šamal).
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Neděle 26. listopadu 2017

Nejmladší havířovské občánky přivítala v obřadní síni havířovského Zámku
zastupitelka Monika Havlíčková. Slavnostní obřady připravily členky komise pro občanské
záležitosti při Radě města Havířova Dagmar Mertová a Radana Freislerová. Krásné spontánní
vystoupení si pro malé kamarády připravili žáci ze ZŠ 1. máje. Do pamětní knihy byly zapsány
děti:
Jonáš Šeliga, Rozálie Folwarczná, Viktor Brenkus;
Karolína Kijonková, Martin Fodor, Eliška Machelová, Antonín Brózda;
Rozálie Manderlová, Thea Sobotová, Nikola Šlachtovská, Eliška Měščáková;
Jan Holub, Jan Seman, Julie Fedorová.

Vítání občánků v havířovském Zámku v neděli 26. listopadu 2017.

Pondělí 27. listopadu 2017

Neznámý muž přepadl v pondělí ráno pracovnici čerpací stanice pod Bludovickým
kopcem. Ke zranění nedošlo. Průběh a okolnosti loupeže začali prověřovat kriminalisté.
Podle získaného popisu se jednalo o muže štíhlé postavy, který byl oblečen celý v černém. [16]

Úterý 28. listopadu 2017

Členové havířovské základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
bilancovali na výroční schůzi svoji činnost. V letošním roce se zúčastnili všech pietních aktů
na území města. Vypravili se do vojenského srubu v Darkovičkách se žáky ZŠ Jarošova.
Zajímavé muzeum připomíná odhodlání našich vojáků bránit naši zemi proti fašistické armádě.
Taťána Popková, předsedkyně ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově,
poděkovala za pravidelné dotace z města, díky kterým může svaz rozvíjet svoji činnost.
Průměrný věk členů organizace dnes převyšuje 80 let. „Někteří jsou imobilní, někteří žijí
v domovech seniorů a ani některým dalším jejich zdravotní stav nedovoluje přijít alespoň
na schůzi. Členové výboru je alespoň jednou ročně navštěvují s malým dárkem, zavzpomínají
a případně pogratulují k narozeninám," uvedla Taťána Popková. Výroční schůze se z více
než 30 členů organizace zúčastnila jen polovina. „Velmi nás potěšila účast předsedy havířovské
Československé obce legionářské Eduarda Panáka a plukovníka Jána Ihnatíka, který je jedním
z posledních žijících účastníků bojů na Dukle. Velkou radost nám udělala i přítomnost
primátorky města Jany Feberové, její zájem o naši činnost i to, že na každého z našich letošních
jubilantů pamatovala dárkem," popsala průběh výroční schůze organizace její předsedkyně.
[18]
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V tělocvičně ZŠ F. Hrubína skončila poslední lekce letošního 2. kurzu Městské
policie Havířov „Ženy, naučte se bránit“ (první letošní kurz byl ukončen 24. října 2017,
navštěvovalo ho 29 žen a dívek). Do listopadových lekcí bylo přihlášeno 19 žen, dvě z nich se
již reálně setkaly s napadením a obtěžováním. Lektoři kurzu (školení strážníci) mohli díky
dotaci Ministerstva vnitra listopadovou výuku obohatit o cvičení s tzv. Redmanem (červený
muž). Jedná se o skutečně červený ochranný oblek dovážený výhradně z USA, který chrání
figuranta před zraněním a ženy, které se do něj pustí, před množstvím modřin. Boj s Redmanem
si vyzkoušela 14. listopadu 2017 primátorka města Jana Feberová.
Kurzy začínaly rozcvičkou a pokračovaly praktickým nácvikem různých obranných taktik,
včetně odvedení pozornosti útočníka. Důležitý byl nácvik možných pádů, aby ženy zůstaly
aktivní a neublížily si. „Zkušenosti ukázaly, že nejlepším způsobem výuky je převedení teorie
do praxe. Dosud se mohly účastnice kurzů seznámit hlavně s teorií a psychologií sebeobrany,
naučit se základní postoje, obranné techniky, hmaty a chvaty, bezpečné pády, základy pravidel
komunikace s útočníkem nebo se něco dozvědět o obranných a ochranných prostředcích,
ale chyběla praktická část sebeobrany, kdy si ženy mohou vyzkoušet, jak reagují v momentě
překvapení, a to včetně plného úderu,“ uvedl ředitel MP Havířov Bohuslav Muras.
Městská policie Havířov zorganizovala od roku 2011 už 17 kurzů, ve kterých bylo proškoleno
570 žen. [19]
(Další fotografie jsou k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Lektoři Městské policie Havířov v kurzu „Ženy, naučte se bránit“, úterý 28. listopadu 2017.

Středa 29. listopadu 2017

Po šesti lekcích byl uzavřen kurz „Senioři tvoří Wikipedii“ ve studovně a čítárně
Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici. Základy práce s Wikipedií vyučoval Miloslav
Rucki z Návštěvnického centra Dolu Michal. Šestice zájemců se nejprve učila na tzv. pískovišti,
tedy na zkušebním prostoru Wikipedie.
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Seznámili se s tím, co do Wikipedie patří a co ne, jaká je struktura encyklopedického hesla, jak
se vkládají články a obrázky, jak se editují texty. Hodně se hovořilo o etice, citování zdrojů
a možnostech diskutování s ostatními. Kurz se setkal s velkým ohlasem a někteří se začali
scházet u další práce nad Wikipedií i po jeho skončení.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Havířovští senioři se učili tvořit Wikipedii v Městské knihovně Havířov, poslední lekce kurzu
ve středu 29. listopadu 2017.
Pod názvem „Podvečerní nostalgie“ vystavila své obrazy v oddělení hudby
a umění Městské knihovny Havířov Máří Magdalena Čechová. Spolu s ní prezentovala své
obrázky její vnučka Nikolka. Autorka oslavila v listopadu své životní jubileum. Její obrazy
nabízejí toulky po půvabných zákoutích Kroměříže, Ivančic, Třebíče, staré Karviné, Karlovic
a meandry řeky Lučiny. Paní Čechová se rozloučila s prací lektorky v CVA na Horymírově
ulici. V rámci výstavy vyslechli návštěvníci poslední koncert oblíbeného cyklu Ensemble
Moravia Beethoven 2017.
Svá díla letos vystavila autorka také v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Autorka obrazů Máří Magdaléna Čechová spolu s vedoucí oddělení hudby a umění Městské
knihovny Havířov.
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Čtvrtek 30. listopadu 2017

Městská realitní agentura ukončila největší investiční akci ve městě. Jednalo se
o realizaci III. etapy výměny oken v 70 bytových domech ve více než 40 ulicích (celkem
2 571 bytů). Náklady přesáhly částku 190 milionů korun. Více než 99 % bytů v majetku
Městské realitní agentury má nová plastová okna. Zbývající 4 bytové domy získají nová okna
při plánované sanaci nejpozději do konce roku 2018. Slavnostního ukončení v Gogolově ulici
se zúčastnili primátorka města Havířova Jana Feberová, náměstek primátorky pro ekonomiku
a správu majetku Josef Bělica, náměstek pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta a Tomáš
Hadwiger, výrobní ředitel společnosti HOCHTIEF.CZ, která zakázku realizovala.
Hlavním cílem výměny oken bylo zlepšení komfortu bydlení a snížení úniku tepla na minimum.
Vedení města spolu s MRA neustále monitorovalo průběh a kvalitu odvedené práce. Práce byly
zahájeny 6. března letošního roku a poslední byt opustili řemeslníci 30. listopadu 2017. [20]

Strohá řeč čísel

Na havířovské pobočce Úřadu práce evidovali v listopadu celkem 4 567 uchazečů
o zaměstnání, žen bylo 2 230. V dosažitelném věku 15 – 64 let bylo 4 204 z nich (2 030 žen).
Podíl nezaměstnaných ve vztahu k počtu obyvatel města se ustálil na 8,78 procentech.
Bez práce bylo 120 absolventů a mladistvých a 607 osob se ZP. Nárok na podporu
v nezaměstnanosti mělo 919 uchazečů o zaměstnání.
Během listopadu bylo odchyceno do psího útulku Max Technických služeb města
Havířova celkem 30 psů a 13 koček. Nový domov našlo 22 pejsků a 4 kočičky, ke svým
původním majitelům se vrátilo 11 psů. Poslední listopadový den se tu starali o 67 psů, 13 koček.
V havířovské nemocnici s poliklinikou přivedli na svět celkem 52 dětí (26 chlapců
a 26 dívek). Havířovských dětí se narodilo 32 (18 chlapců a 14 dívek).
V nemocnici hospitalizovali 953 pacientů z Havířova.
V listopadu si šlo zabruslit na zimní stadion 857 milovníků bruslení.

Napsali o nás

Městská realitní agentura se rozhodla vyčistit špinavé fasády domů. Po speciálním
ošetření by měly zůstat fasády čisté minimálně 5 let. Jsou to především prach, řasy, mech
a plísně, které ničí panelové domy v centru města. Vyčištění jednoho panelového domu trvá
zhruba čtyři dny. Na fasádu se nanese ekologicky odbouratelná chemie, která zahubí organické
nečistoty. Ty se potom spláchnou teplou vodou a fasáda se nechá vyschnout. Poté se aplikuje
impregnační nástřik, který zabraňuje růstu organických nečistot po dobu 60 měsíců. [21]
Dopravce ČSAD Havířov otestoval jako první v republice plynový Crossway LE,
jeden z prvních vyrobených vozů nasadil na desetidenní testování na trase mezi Ostravou
a Havířovem. Plynový Crossway LE se představil oficiálně v Belgii. [22]
Pátý ročník Národní potravinové sbírky se uskutečnil v sobotu 11. listopadu 2017
v 750 obchodech po celé České republice. Do sbírky se tradičně zapojila také Armáda spásy
v Havířově a místem, kde mohli zájemci přispět, bylo obchodní centrum Globus. Nákupní
vozíky označené logem sbírky se průběžně naplňovaly trvanlivými potravinami. Lidé darovali
zejména těstoviny, konzervy, cukr, čaj, rýži, mouku, luštěniny, nápoje v tetrapakových obalech,
dětské ovocné přesnídávky, sladkosti. Bylo možné darovat i drogistické zboží. Letošní výsledek
byl rekordní, lidé darovali 1 613 kg potravin, které využije Armáda spásy dle potřeby ve svých
havířovských zařízeních. [23]
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Jednotka havířovských profesionálních hasičů spěchala v pondělí 13. listopadu
2017 k Obchodnímu centru Rotunda, signalizace tady hlásila požár. Nehořelo, poplach
vyvolala závada na požární signalizaci. Hasiči přesto důsledně prošli útroby technologického
zázemí, prodejny i střechy. [24]
Na zimním stadionu v Havířově se uskutečnilo cvičení profesionálních hasičů. Měli
za úkol lokalizovat požár, který by mohl vzniknout například od pyrotechniky během
hokejového utkání. Ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení řekl, že požár může
vzniknout mnoha způsoby, od závady na elektroinstalaci ale také nedodržováním
bezpečnostních předpisů při hokejových či jiných utkáních ve víceúčelové hale. Vzniká
nebezpečí dýchacích potíží, případně udušení. Likvidace požáru by hasičům trvala zřejmě jen
pár minut, odvětrání pak i několik hodin. [25]
V lesích za bývalým Dolem Dukla bylo pozorováno několik divočáků. Jednoho
vyplašili hledači „pokladů“, kteří procházejí lesy s detektory kovů. Dva divočáci byli k vidění
za restaurací Jelen, nebo na kraji sídliště Havířov-Šumbark Zadky. Divá zvěř si tam hledala
potravu jen pár metrů od panelových domů. „Je možné, že v této době procházejí
a mohou se pohybovat i v obydlených oblastech. Určitě není dobré se k nim přibližovat. Člověk
nikdy neví, jak se zachovají. Na pozoru by se měli mít především pejskaři, kteří by měli omezit
vycházky do těchto lesů a už vůbec by neměli pouštět psy na volno," řekl havířovský myslivec
Václav Přeček. [26]
Richard Kutěj ve svém článku přibližuje osobnost Michaely Bernatíkové, mistryně
Evropy v kulturistice, která se chystá k účasti na mistrovství světa. Zároveň je Michaela
skvělá vizážistka, přivezla si titul z letošního obřího veletrhu péče o tělo Beauty Forum
v Mnichově. Letos v oboru dosáhla absolutního vrcholu, jakého v Evropě lze dosáhnout. Plní
si tak ty největší profesní sny. Líčí profesionálně pro různé příležitosti, poskytuje poradenství,
školí budoucí kolegyně, fotí a má i vlastní celorepublikovou soutěž Toma Image Look
s každoročním finále na veletrhu péče o tělo v Praze. [27]
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8.12 KRONIKA PROSINEC 2017
Proto jsi básníkem, šťastný člověče,
aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého
vyčarovat nějakou smutnou krásu. [1]

Úvod

Prosinec není vůbec jednoduchý měsíc. Přitom ve své podstatě nám nabízí čas klidu, rozjímání,
očekávání. Vyrobili jsme si z něj v posledních letech spíše stresovou záležitost, kdy máme
dojem, že nestíháme vůbec nic, že už nejsme schopni ani přemýšlet o tom, jaké koupit dárky,
aby byl Ježíšek co nejpovedenější. Vánoční dostihy. Žalostně vtipný termín, kterým
charakterizovala předvánoční čas primátorka města Havířova Jana Feberová. Kolem vánočních
městeček se budují zabezpečovací zátarasy. Počasí se zrovna vánočně také netváří. Navždy
jsme se rozloučili s režisérkou Drahomírou Vihanovou.

Poslechněme tedy paní Olgu Scheinpflugovou, spisovatelku, scénáristku, herečku a manželku
Karla Čapka. Staňme se básníky a začněme hledat to hezké, co můžeme v prosinci zakusit.
Nechme se vést světlem vánočních stromů, nasávejme vůni vánočního punče a svařeného vína,
dopřejme duším klidu u krásné muziky, která zaznívá na četných vánočních koncertech. Těšme
se na radost a rozzářené oči, stejně jako na vánoční chutnání cukroví. Připravme se na slevové
šílenství a mějme soucit se zaměstnanci klientských míst mobilních operátorů, které čeká
nelehký čas přehrávání kontaktů ze starých do nových „Ježíškových“ telefonů. Vychutnávejme
prosincovou poezii stejně jako nevázané silvestrovské veselí. Pamatujme ovšem, že jak
na Nový rok, tak po celý rok…
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Prosinec v časovém sledu
Sobota 2. prosince 2017

Havířov byl ozdoben vánočními stromy. Smrk z náměstí Nad Terasou byl skácen
v ulici Astronautů, v místě kde bude zahájena výstavba prodejny KFC. Ze Starých Hamrů
v Beskydech byl přivezen smrk nazdobený na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku. Osud
tohoto stromu bohužel zpečetil silný vítr v noci z 11. na 12. prosince 2017. Jedli z Vánočního
městečka na náměstí Republiky získalo město ze zahrady v Rodinné ulici. Její kácení se
neobešlo bez slz, členové rodiny, která krásnou jedli věnovala, se s ní loučili na zahradě a přišli
se na ni podívat také do Vánočního městečka, kde těšila všechny příchozí v čase vánočním. [2]

Smrk z ulice Astronautů byl převezen na náměstí Nad Terasou.

Vánoční strom na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku zničil v polovině prosince silný vítr.
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Vánoční strom ve Vánočním městečku na náměstí Republiky věnovala rodina z Havířova.
Návštěvníci obdivovali krásný Betlém vyřezávaný umělci od roku 2011 v rámci sympozia
„Havířovská lípa s novou tváří“.
Strom na náměstí Republiky byl rozsvícen v sobotu 2. prosince 2017. Nejprve
všechny potěšili andělé z Divadla Kvelb, kteří připomenuli všem čtyři závazné nebeské
směrnice: „Tužte se! Milujte! Darujte! Ježíšek JE!“ Primátorka města Havířova Jana Feberová
popřála všem návštěvníkům Vánočního městečka krásné Vánoce a dobrou náladu: „Když
na vás někdo půjde s citronovou náladou, nabídněte mu tequillu a sůl,“ řekla doslova.
Po rozsvícení vánočního stromu se rozzářil nad náměstím ohňostroj a všechny potěšila
koncertem slovenská skupina No name.
(Fotografie k dispozici v příloze č. 2 Fotografie)
V Galerii Radost byla otevřena výstava betlémů. Zapůjčené betlémy ze sbírek
různých organizací a jednotlivců instaloval Zdeněk Heiser z Městského kulturního střediska.
Výstava připomínala velkým i malým návštěvníkům historii vzniku koled, perníku, vánočního
stromečku a také betléma – jesliček, symbolu Vánoc z časů Františka Assisi, který v roce 1223
postavil krmítka pro zvířata, naplnil je senem v jeskyni u Greccia v Italii. Lidé tu pak společně
uctili Ježíše Krista.
Výstava betlémů je v Havířově krásným vánočním zvykem. Letos byly k vidění vystřihovaný
a lepený betlém klientů Domu pod svahem, Muzikantský betlém Marty Halfarové, papírový
Kutnohorský betlém, nezvyklý Hornický betlém Jana Vincenece z Havířova, dřevořezby
Stanislava Gorného z Frýdku-Místku, železniční papírový betlém, betlém členek kurzu
paličkování při Městském kulturním středisku a další keramické a dřevěné betlémy.
Dětští návštěvníci výstavy si malovali vánoční motivy a betlémy přímo v galerii. Výstava byla
otevřená do 30. prosince 2017.

Neděle 3. prosince 2017

V Hotelu Rudolf navázali na úspěch 1. havířovského handmade jarmarku
z loňského roku. Druhý ročník společného projektu Tvořivých večerů a Hotelu Rudolf, jehož
cílem je prodejní výstava, na které mohou havířovské ženy prezentovat své umění a rukodělnou
tvorbu, přilákal ještě více lidí než v roce 2016. „Letos jsme pro velký zájem o prodej rozšířili
prodejní prostor o další místa nejen uvnitř hotelu, ale i před hotelem,“ řekla Dagmar
Michalcová z Hotelu Rudolf. Výrobky s vánoční tématikou tu několika tisícům návštěvníků
nabídly čtyři desítky prodejců.
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Vznikající havířovskou vánoční tradici podpořila i vůně vánočního uvítacího punče. Vstup
na akci byl zcela zdarma.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Druhý havířovský handmade jarmark v Hotelu Rudolf a paní Jana Brůžková
v neděli 3. prosince 2017.

Pondělí 4. prosince 2017

Za účasti představitelů vedení města byla slavnostně předána do užívání dětem
a pedagogům pod vedením paní ředitelky Dagmar Kondělkové celkově opravená budova
ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku. Cílem komplexní rekonstrukce rozsáhlé pavilonové
školy bylo snížení spotřeby energie. Město nechalo vyměnit okna za plastová s izolačním
dvojsklem, zateplit fasádu a ploché střechy na čtyřech pavilonech budovy školy. Další stavební
úpravy zajistily bezbariérovost celého objektu, včetně přístupu k dětské lékařce, která ve škole
ordinuje. Celkové náklady dosáhly 38,5 milionů korun. Oproti projektu se podařilo náklady
snížit o jeden a půl milionu korun. [3] Zhotovitelem zakázky byly firmy Staseko plus, s. r. o.
Český Těšín a THERM, s. r. o. Ostrava-Zábřeh.
Základní škola Gen. Svobody byla otevřena v roce 1983. V tomto školním roce ji navštěvovalo
495 dětí ve 21 třídách a 1 třídě přípravné. Školní družinu navštěvovalo 139 žáků a školní jídelnu
345 strávníků z řad dětí.

Předání rekonstruované ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku za účasti vedení města.
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V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče začala výstava s laskavou vůní Vánoc
a dětství, kterou si Havířované připomenuli 130. výročí narození Josefa Lady
(17. prosince 1887 – 14. prosince 1957).
K vidění byly kalendáře, betlémy (vystřihovací Ladův Betlém byl vydán 20×), pexesa, leporela
oblíbeného tvůrce. Výstava připomenula nezapomenutelné postavičky Hastrmana, kocourka
Mikeše, slouhy, které vytvořil. Celostránkové kresby Josefa Lady zachycovaly dětské hry
v průběhu jednotlivých ročních období. Zvláštní pozornost zasloužil i na této výstavě fenomén
nazvaný „Ladovská zima“. Výstavní panel byl věnován dceři Josefa Lady, malířce Aleně
Ladové. Vystavené vyřezávané exponáty zapůjčila Opavská kulturní organizace, byly
vystaveny ukázky ze sbírky Marty Halfarové. Výstavu, která trvala do 29. prosince 2017,
uspořádal Zdeněk Heiser z Městského kulturního střediska.
Josef Lada namaloval za svůj život přes 15 tisíc kreseb a ilustrací, přes 400 obrazů (temperami
a kvašem), ilustroval 121 knih pro děti, 192 knih pro dospělé, spolupracoval se 79 českými
a 6 zahraničními časopisy. Nakreslil 20 exlibris, navrhl 20 plakátů, vytvořil 9 divadelních
výprav, spolupracoval na 4 kreslených, 1 loutkovém a 1 hraném filmu. (Příloha D121 Pozvánka
na výstavu Josef Lada 130. výročí narození)

Úterý 5. prosince 2017

Na odboru vnitra a živnostenském úřadě byl spuštěn tříměsíční pilotní provoz
rezervačního systému v agendách evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů,
řidičských průkazů a registru vozidel. Občané mohli začít využívat online rezervace času
k vyřízení záležitostí na Magistrátu města Havířova na městských webových stránkách,
na webových stránkách Reservatic. K dispozici měli mobilní aplikaci Reservatic
na operačních systémech Android a iOS Apple. [4]
Spolek mladých včelařů Ambrožíci předvedl na radnici putovní pohár ministra
zemědělství, který před nedávnem získal jako nejlepší včelařský kroužek v České republice
za rok 2017. „V soutěži jsou hodnocené aktivity včelařského kroužku mládeže zaměřené
na veřejnost, jeho zapojení do vědomostní soutěže Zlatá včela, prezentace činnosti kroužku
a jeho organizační zajištění," uvedl Jiří Vavřík. Právě on vede děti k osvojování znalostí
a praktickému ošetřování včelstev. Kroužek Ambrožíci (sv. Ambrož je patronem včelařů) svou
činností propaguje včelařství a včelí produkty. „Jsem ráda, že v Havířově máme pro děti tento
zájmový kroužek, který nám vychovává mladé včelaře. Příjemně mě překvapilo nadšení, s jakým
se děti koníčku věnují, a jejich znalost včelařské problematiky, se kterou, jak se říká, strčí
do kapsy nejednoho dospělého člověka, včetně mě," řekla během setkání primátorka Jana
Feberová. [5]

Středa 6. prosince 2017

K vánočnímu období patří tradiční vánoční polévka s Armádou spásy. Letos se
rozlévala potřebným na dvou místech. V úterý 5. prosince na náměstí TGM v rámci
Mikulášské se spolkem Portavita. Voňavou gulášovou polévku servírovala náměstkyně
primátorky města Havířova Alena Zedníková.
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Hrachovou polévku ve Vánočním městečku na náměstí Republiky vydávala primátorka města
Jana Feberová za pomoci rektorky Vysoké školy sociálně správní Zuzany Machové. Spolu
s polévkou si mohli lidé vychutnat vystoupení dětí z Domova pro matky s dětmi, zařízení
Armády spásy a dětí ze šumbarského klubu Bumerang. Ředitel havířovských zařízení Armády
spásy Tomáš Kolondra připomenul motto Armády spásy: „Mýdlo, polévka, spasení“.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Alena Zedníková, náměstkyně primátorky a ředitel Armády spásy v Havířově Tomáš
Kolondra nabízeli vánoční polévku na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku.

Čtvrtek 7. prosince 2017

V Musaionu, výstavní síni Muzea Těšínska, začal 12. ročník tradičních vánočních
řemeslných dílen. Byly určeny dětem z různých stupňů škol i další veřejnosti. Děti si zdobily
vánoční baňky na stromeček, tvořily vánoční motivy z keramické hlíny, malovaly perníčky,
vyráběly andělíčky z korálků, snažily se uplést vánoční motivy z papíru. Pletlo se, háčkovalo
a ti odvážnější si zkoušeli i paličkování. Vládla tvůrčí vánoční atmosféra a muzeem se nesla
vůně roztavených barev a perníčků. Vánoční tvoření pro děti a veřejnost uspořádali v Musaionu
ještě v čase předvánočním od 14. prosince 2017.

Sobota 9. prosince 2017

V hale vzpírání ve víceúčelové hale připravili memoriál Milana Romana, tradiční
mezinárodní soutěž „Top 12 mužů v nadhozu“. Představili se nejlepší borci. Náš klub
SK vzpírání Baník Havířov reprezentoval šestnáctiletý Tomáš Wykret. V soutěží zvítězil
s 222,64 body Kamil Kučera, následovali ho slovenští sportovci Karol Samko (219,90 bodů)
a Ondrej Kružel (206,92 bodů). [6]

Neděle 10. prosince 2017

Havířovská zastupitelka Eva Šillerová přivítala nejmladší občánky našeho města
v obřadní síni Zámku Havířov. Pavlína Jedličková a Věra Bártová z komise pro občanské
záležitosti při Radě města Havířova připravily v letošním roce naposledy na nedělní dopoledne
4 obřady vítání občánků. Kulturní program předvedly děti ze ZŠ Žákovská.
Do pamětní knihy města byly zapsány děti:
Vallery Křížková, Ester Ellie Hönig, Adéla Matušková;
Jakub Švenk, Štěpán Fluder, Liliana Przeczková, Bella Przeczková, Marcela Schnaubeltová;
Michal Břenek, Meda Malíková, Adam Horniak, Matyáš Milata, Radim Chroboček;
Jaromír Kráĺovič, Matyáš Zajac, Adam Veselý, Eliška Paloncy, Eduard Trnčík.
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Pondělí 11. prosince 2017

Ve vestibulu budovy radnice byli oceněni školáci, kteří vyrobili ozdoby pro vánoční
strom u vstupu na Magistrát města Havířova. Výroba ozdob pro magistrátní vánoční
stromeček se stala pěknou tradicí, která trvá celých 11 let. Náměstkyně primátorky pro sociální
rozvoj Alena Zedníková si pochvalovala, že letošní ozdoby jsou krásné a originální: „Sešlo se
jich tolik, že jsme se rozhodli neodměňovat jen některé školy, ale všechny, které se zúčastnily,"
doplnila. Ocenění za originální použití materiálů na výrobu vánočních ozdob získaly základní
školy F. Hrubína, Mládežnická a K. Světlé. Ocenění za originální pojetí vlastní kolekce
vánočních ozdob putovalo do základních škol Gorkého a Na Nábřeží. Ocenění za originální
estetické ztvárnění vlastní kolekce vánočních ozdob získali žáci základních škol Moravská
a Selská. Ocenění za různorodost kolekce vánočních ozdob bylo uděleno základním školám
Frýdecká, Žákovská, Jarošova a 1. máje. Ocenění za celistvost kolekce vánočních ozdob získaly
základní školy Gen. Svobody, M. Pujmanové, Školní. Ocenění za náročnost zpracování
vánočních ozdob získaly děti ze ZŠ Kpt. Jasioka.
Na slavnostním setkání vystoupil s vánočními písněmi dětský pěvecký sbor Smajlík
ze ZŠ Na Nábřeží. [7]

Čtvrtek 14. prosince 2017

Věcné dary z fondu primátorky města za rok 2017 byly předány. Radniční Ježíšek
naděloval ve speciálních zařízeních. Primátorka města, náměstci Alena Zedníková, Karel
Šlachta a tajemník magistrátu Milan Menšík předali dárky v Dětském centru Čtyřlístek
v Havířově-Prostřední Suché, ve speciální MŠ Paraplíčko pro zrakově postižené děti,
v Dětském domově Sluníčko, v Azylovém domě pro matky s dětmi a v centru ambulantních
sociálních služeb Santé. „Byla bych pro, aby se takto nadělovalo každý druhý týden. Je to radost
se dívat na šťastné děti. Rádi jsme jim dárky předali a pomohli je také rozbalit a chvíli jsme si
s nimi také hráli,“ řekla primátorka města. Ježíšek poslal hlavně hračky, stavebnice, panenky,
nechyběly sportovní potřeby a výukové pomůcky. [8]

Pátek 15. prosince 2017

Havířovská malířka a spisovatelka Maja Szottková napsala další krásnou knížku
plnou pohádek o permonících. Vydala ji ve spolupráci s městem Havířov. Věnovala ji
při osobní návštěvě na radnici primátorce města Havířova Janě Feberové. „Kniha pohádek by
měla pamětníkům oživit vzpomínky na jejich práci v dolech a dětem přiblížit vzdálené časy
minulosti našeho hornického regionu, než upadne v zapomenutí. Může posloužit i k navázání
bližšího kontaktu starších generací se svými vnoučaty a pravnoučaty," uvádí autorka Marie
Szottková. Město přispělo na vydání knihy Klubu přátel hornického muzea v Ostravě částkou
10 tisíc korun. Marie Szottková finanční příspěvek velmi ocenila: „Velmi si cením finanční
podpory města, bez které by tato výpravná kniha nevznikla a příběhy z naší již bývalé hornické
činnosti by natrvalo zanikly," poděkovala. [9]
Děti druhé třídy ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku obdarovaly malé
pacienty na dětském oddělení v havířovské nemocnici. Přinesly svým nemocným
kamarádům tašky plné hraček, které sesbíraly, aby si mohli v nemocnici hrát. Hezký počin
odměnily sestřičky z dětského oddělení. Nachystaly si pro malé dárce zábavný a tak trochu
výukový program, ve kterém jim přiblížily nemocniční oddělení. Ukázaly jim, co všechno čeká
pacienty v nemocnici. Děti se dověděly, jak se odebírá krev, k čemu slouží všechny přístroje
a nástroje. Samy si měřily teplotu, okysličení krve a pulz. Poslouchaly, jak druhým dětem tluče
srdce, v klidu nenechaly ani inhalátor. Velmi je to bavilo a kladly zvídavé otázky. Od sestřiček
dostaly nakonec zdravotnické medaile a něco dobrého ke smlsnutí. [10]
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V sále ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku se uskutečnilo finále 27. ročníku
soutěže o nejvtipnější a nejšikovnější středoškolačku MISS KARKULKA Vesna Tours 2017.
Čtrnáct porotců hodnotilo výkony 10 soutěžících dívek. Předvedly promenádu, odpovídaly
v rozhovoru na zvídavé otázky moderátorů Jiřího Jekla a Jana Židka, studenta Gymnázia
Komenského, cvičily v hodině tělocviku s cvičitelkou Míšou Ujmou a každá zkoušela žáka
Pavla Studníka (z Divadla Tom a Jeff) z některého ze školních předmětů.
O doprovodný program se postaraly Kristina Kolárová (Talent Karviná 2017), Vali Angel,
třínásobná vítězka Kiss Parády a členka poroty. Představily se žákyně ZŠ Moravská Aneta
Tůmová a Kristýna Jančová. Odvážný tanec předvedly tanečnice Limitu DC Daniely
Dostálové. Na úplně první ročník „Karkulky“ v roce 1990 vzpomínala jeho vítězka Barbara
Jonštová (dnes Parchańská).
Tituly MISS Internet a MISS KARKULKA Publikum si odvezla Rebeka Damaris Ciencialová
ze Střední pedagogické školy v Karviné. Druhou vicemiss a zároveň MISS KARKULKA foto
se stala Zuzana Citorová z Gymnázia Studentská v Havířově. Titul 1. vicemiss spolu s cenou
Vali Angel připadl Karolíně Klusové z Gymnázia Karviná. Porota rozhodla o tom, že titul MISS
KARKULKA 2017 náleží Natálii Kočendové ze Střední školy v Bohumíně.
Vítězky byly dekorovány šerpou, ozdobily je kytice a získaly krásné šperky z dílny Karly
Mokrošové, dále pobyty ve Vysokých Tatrách a Chorvatsku.

Vítězky soutěže o nejvtipnější a nejšikovnější středoškolačku MISS KARKULKA Vesna tours
2017.

Pondělí 18. prosince 2018

Vyšlo už 17. číslo Havířovského zpravodaje o historii města. Tentokrát se
zpravodaj věnoval vzpomínce na bývalou 90 metrovou dominantu, plynárnu 28. října
v Havířově-Prostřední Suché. Zpravodaj vydává Kamil Křenek, předseda Spolku přátel historie
města Havířova, zapsaného spolku (Příloha D122 Havířovský zpravodaj o historii města).

Úterý 19. prosince 2017

V Havířově byla ukončena modernizace podjezdu u nádraží Českých drah. Město
zde nechalo opravit úsek od malého kruhového objezdu před podjezdem až po kruhový objezd
u prodejny Lidl, včetně podjezdu pod železniční tratí. Jemné terénní úpravy budou dokončeny
na jaře roku 2018.
Byl kompletně opraven povrch stěn podjezdu pod tratí, namontovány protihlukové obklady.
Podjezd byl nově osvětlen LED osvětlením a bezpečnost tu hlídají dvě kamery napojené
na havířovskou policii. Podjezdem vede nový vyvýšený chodník oddělený plnostěnným
zábradlím a cyklostezka. Komunikace směrem z Havířova-Šumbarku je zúžena na jeden jízdní
pruh. Díky zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů může město větší část rekonstrukce ulice
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U Nádraží financovat z evropské dotace., která pokryje 90 % z uznatelných nákladů.
Modernizace stála více než 14 milionů korun.
Byla opravena dešťová kanalizace, její poruchy byly příčinou zaplavování podjezdu během
přívalových dešťů.
V rámci modernizace byl opraven asfaltový povrch komunikace U Nádraží, obnovilo se
vodorovné dopravní značení a instalovala se nová plastová svodidla na přejížděcí pruhy mezi
oběma jízdními směry. [12]
V evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích vystoupili na benefičním koncertě
studenti Gymnázia Komenského. V životě gymnázia je tato charitativní akce v předvánočním
čase zcela neodmyslitelnou. V letošním roce účinkovali nejen ti, kteří vystupují pravidelně, ale
na pomyslném pódiu se představili také úplní nováčci. Plný kostel posluchačů předčil
očekávání organizátorů a vybraná finanční částka ve výši 22 796 korun byla nejvyšší za celou
dobu konání předvánočních koncertů.
Program nabídl žánrovou pestrost od J. S. Bacha, přes Jaroslava Ježka až k Johnu Lennonovi
či Karlu Krylovi. Vánočním překvapením bylo i vystoupení frontmana skupiny Mirai. Jeho
píseň „Když nemůžeš, tak přidej“ zpívali všichni v závěru koncertu.
Výtěžek bude věnován, po odečtení částky za technické zabezpečení, dětskému oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Havířově, měl by přispět k vybavení pokojů pro starší děti. [13]

Čtvrtek 21. prosince 2017

Do Vánočního městečka na náměstí Republiky dorazilo Betlémské světlo.
Spoluobčanům ho přinesli Skauti 2. oddílu Rytíři sv. Anny, odpálili si ho v neděli na nádraží
v Ostravě-Svinově a starali se o něho ve své klubovně na Národní třídě. Stylově vystoupila
havířovská skupina Světlo. Koncert kapely LIWID ukončil letošní bohatý program městečka.

Plamínek Betlémského světla, plamen života, naděje a víry.
Městečko bylo otevřeno v pátek 1. prosince 2017. Děti si užívaly tvůrčí náladu
ve výtvarném stánku. Malovaly s ADROU, Armádou spásy, s pracovníky Církevního střediska
volného času sv. Jana Boska, Střediska volného času Asterix a také se zaměstnanci
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a klienty Santé. V neděli 3. prosince 2017 mohly tleskat Ivánkovi, Nastěnce a Marfušce
z tradiční vánoční pohádky Mrazík v muzikálovém provedení. Ve Vánočním městečku
vystoupila celá řada umělců.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Svoji píseň zpívala Nastěnka v pohádce Mrazík ve Vánočním městečku.

Místní kapela Cross Orchestra Libora Šipuly nabídla šňůru světových hitů.
Magistrát města Havířova podpořil v rámci projektu spolku Trianon z Českého
Těšína, který pomáhá lidem se zdravotním postižením, havířovský zapsaný spolek ADAM
(Autistické děti a my).
Spolek Trianon pořádá pravidelně mezinárodní konferenci „Bez bariér, bez hranic“.
Na organizaci 15. ročníku konference obdržel od Statutárního města Havířov finanční dotaci.
Výstupem z konference je obdarování dětí ve městech, která na konferenci přispěla.
V Havířově tedy vybrali spolek ADAM a zakoupili pomůcky k výuce a rehabilitaci jeho
uživatelů. „Dárky přišly v nejlepší možnou chvíli. Kolegyně, které pracují s dětmi, mě prosily,
zda bychom dětem nemohli nějaké další pomůcky pořídit. Za dárky moc děkujeme," řekla Marie
Gerdová, předsedkyně spolku ADAM. Primátorka města spolu se zástupci Trianonu předala
předsedkyni ADAMA také šek v hodnotě 1 000 korun, navíc přidala i poukázku na nákup
v GLOBUSU v hodnotě 3 000 korun. [14]
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova připravil pro osamělé seniory
vánoční večeři s představiteli vedení města. V restauraci Radost se slavnostního posezení
zúčastnilo 40 seniorů (nejstarší byly dvě dámy ve věku 75 let). S primátorkou Janou Feberovou
přišly náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková a vedoucí oddělení sociálních služeb
Yveta Břízová. V kulturním programu zpívaly děti ze ZUŠ B. Martinů zimní písničky, koledy
i jednu z písniček Zuzany Navarové.
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Podávala se tradiční štědrovečerní večeře s hráškovou polévkou. Návštěvníci dostali drobné
dárky z odboru sociálních věcí, kanceláře primátorky a z dílen Santé.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Hezké vystoupení si připravily děti ze ZŠ B. Martinů.

Pátek 22. prosince 2017

Byly zkolaudovány schodiště a nový můstek v parku ve Stromovce. Původní
schody byly ve špatném technickém stavu, město je nechalo zbourat. Můstek v severozápadní
části Stromovky byl zpevněn betonovou stěnou. Do oprav v parku město zatím investovalo
okolo 850 tisíc korun. Park čeká komplexní rekonstrukce v rámci česko-polského projektu
přeshraničního eko muzea a prostor pro volnočasové aktivity. [15]
Dva dny před vánočními svátky si havířovští užili hokejovou slavnost.
Před zápasem 33. kola WSM ligy se před zimním stadionem rozsvítil vánoční strom, pěvecký
sbor ze ZŠ Žákovská zpíval koledy a sváteční náladu přinášeli andělé. Před zápasem, na který
se přišlo podívat 3 279 platících diváků, byl slavnostně vyvěšen dres s číslem 20 Rudolfa
Kleszcze (hrál za AZ Havířov v letech 1968 až 1975 a do Síně slávy byl uveden v roce 2012).
Do Síně slávy byl nově uveden Jan Daneček, který prošel v Havířově všemi mládežnickými
kategoriemi a kromě let strávených na vojně a jedné sezóny v Orlové, hrál hokej celou svoji
hráčskou karieru v dresu AZ Havířov. Pokračoval také v roli trenéra. [16]
Zástupci vedení havířovského hokeje předali šek na 13 tisíc korun předsedkyni zapsaného
spolku ADAM (Autistické děti a my).
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Úvodní buly vhazovala primátorka města Jana Feberová. Začalo třetí utkání s novým trenérem
týmu Jiřím Režnarem. Byl to zápas krásný a určitě si zasloužil přívlastek sváteční. A to i přesto
že náš tým prohrál po samostatných nájezdech 2:3 a po zápase se usadil na 8. místě tabulky.
Slavnostní byly i přestávky. V jedné mohli fanoušci fandit 9 letým hokejistům AZ Havířov,
kteří předvedli exhibiční zápas a v druhé byla vyhodnocena soutěž nazvaná „Adventní
hokejový kalendář“ s podtitulem „Fandí celý Havířov“. Úspěšní luštitelé šifry získali hodnotné
ceny. A že Vánoce už vykukovaly za dveřmi, ve vánoční výzdobě vyjížděla také rolba upravit
ledovou plochu.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka Jana Feberová vyrazila na hokej stylově, na bruslích, v pátek 22. prosince 2017.

Neděle 24. prosince 2017

Spolu se zlatou adventní nedělí přišel toužebně očekávaný čas vánoční. Bohužel, ne
všem bylo dopřáno trávit sváteční dny adventu a Vánoc doma a museli se svojí nemocí
ležet v nemocnici.
Potěšit děti a předat dárky od fanoušků, které se vybraly na domácím zápase s Přerovem v rámci
Charitativního týdne WSM ligy, přišli zástupci týmu AZ Residomo Havířov Jiří Krisl, Marek
Sikora a Jan Maruna. Setkání si užily nejen děti, ale také hokejisté a zástupci vedení havířovské
nemocnice v čele s ředitelem Jiřím Matějem. Děti se ptaly hokejistů na všechno kolem hokeje,
třeba i na to, zda se jim někdy podařilo vybít soupeři zuby. Podařilo se jim aspoň chvíli
zapomenout na to, že jsou nemocní a nemohou spolu se svými rodinami připravovat Vánoce.
Do nemocnice zamířili též dobrovolníci z ADRY. Jejich Mikuláš s čertem a andělem způsobili
mezi dětmi značný rozruch. Protože v nemocnici ležely samé hodně děti, čert odešel s prázdnou
a Mikuláš naděloval sladké dárečky a medaile za statečnost, s jakou snášejí pobyt v nemocnici.
Mikuláš, anděl a čert skupiny studentů Střední zdravotnické školy v Karviné také rozveselili
tváře nemocných na odděleních, zpívali koledy a rozdali drobné dárky.
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Personál nemocnice se snažil co nejvíce zpříjemnit pacientům pobyt v nemocnici v této velmi
citlivé době. Společné místnosti pro pacienty v téměř všech odděleních zdobily vánoční
stromky. Na štědrý den se podávala k obědu smažená ryba s bramborovým salátem a součástí
obědového menu byl i balíček s ovocem a cukrovím. V průběhu vánočních svátků doznaly
změn návštěvní hodiny v nemocnici. Lidé mohli své nejbližší navštěvovat na odděleních
neomezeně. [17]

Hokejisté AZ Residomo Havířov s nemocnými dětmi v Nemocnici s poliklinikou Havířov.
(Foto z archivu Nemocnice s poliklinikou Havířov).

Strohá řeč čísel

Na Úřadu práce v Havířově bylo v prosinci bez práce celkem 4 506 lidí (žen bylo
2 168). Dosažitelných ve věku 15 – 64 let jich evidovali 4 192 (žen 1 997). Podíl
nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel činil 8,75 %. Bez práce bylo 46 mladistvých
a 70 absolventů, 603 osob se ZP. Nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti mělo
v prosinci 898 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost na Havířovsku poklesla
meziročně (2016/2017) o 2,01 procent.
Napilno měli v psím útulku Max Technických služeb Havířov. Během měsíce
prosince přijali 31 nových pejsků, 15 kočiček a 1 papouška. Zvířátka přišla venčit spousta lidí,
přinesli sebou dárky od Ježíška v podobě pamlsků, krmení, vodítek, dek a jiných psích
a kočičích potřebnosti. Původní majitelé si vyzvedli 16 psů, 1 kočku a papouška. Nový domov
se podařilo najít pro 18 psů a 4 kočky. Na Silvestra 31. prosince 2017 se tu starali o 67 psů
a 13 koček.
V porodnici Nemocnice s poliklinikou Havířov se narodilo v prosinci celkem
54 dětí (30 chlapců a 24 dívek). Bylo mezi nimi celkem 38 havířovských občánků (19 chlapců
a 19 dívek).
Na lůžkových odděleních havířovské nemocnice bylo hospitalizováno 905 Havířovanů.
V době od 1. října do 31. prosince 2017 vyjely posádky Zdravotní záchranné služby
MSK do Havířova k 1 722 případům. Nejvíce pacientů trpělo obtížemi interního charakteru
(1 133), 350 lidí si způsobilo úraz, lékaři ošetřovali také nemocné s psychiatrickými obtížemi,
cévní mozkovou příhodou a další stavy. Ve 12 případech bylo nutné pacienty resuscitovat
(osm případů bylo primárně úspěšných, postižení byli předáni k další léčbě ve zdravotnickém
zařízení).
V prosinci bylo bruslit na zimním stadiónu 2 820 lidí, nejvíce, 401, jich přišlo
29. prosince 2017
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Napsali o nás

Richard Kutěj zkoumal ve svém článku v Havířovském deníku možnosti sportovní
veřejnosti na Karvinsku v zimě. Základní výčet sportů v Havířově nabízí futsal, florbal,
gymnastiku, basketbal, volejbal, házenou, badminton, jógu, stolní tenis a cvičení. Dalšími
dostupnými aktivitami, které mohou občané Havířova využít, je lezení na lezecké stěně,
bowling, bruslení na zimním stadionu či na vybraných venkovních hřištích, lyžování a provoz
vleku u řeky Lučiny (toto je ale omezeno počasím). O zabezpečení sportovních radostí se stará
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. [18]
Město Havířov vyčlenilo letos na vánoční výzdobu 800 tisíc korun. Mluvčí
Magistrátu města Havířova Jana Dybová přiblížila, že město ozdobí 303 vánočních prvků
a 17 převěsů nad komunikacemi (z toho 70 vánočních prvků prošlo kompletní renovací, která
stála 250 tisíc korun). [19]
Výměna oken na školách probíhá většinou v době letních prázdnin.
Na ZŠ Na Nábřeží se ovšem pracuje v zimních měsících za plného provozu. Firma, která
zakázku vyhrála, odmítla práce provést. Musela tedy nastoupit firma druhá v pořadí, postupuje
se dílčími kroky. Škola má naštěstí dostatek odborných učeben, kde se mohou žáci učit
v případě, že se mění okna zrovna v jejich části budovy. [20]
Zemětřesení o síle 3 a půl stupně otřáslo Ostravskem. Nenapáchalo velké škody,
jeho epicentrum bylo u Hlučína na půli cesty mezi Opavou a Ostravou. V této oblasti se
jednalo podle odborníků o vzácný jev. Pocítili ho lidé od Opavy až po Havířov. [21]
Polévku pro lidi na ulici vařili v předvánočním čase v havířovské pobočce ADRY.
Teplé jídlo rozdávali mužům bez domova, kteří přišli přespat do noclehárny havířovského
azylového domu Armády spásy. Kuchařky uvařily hutnou rajskou polévku s opečeným
salámem a špagetkami ve 40 litrovém hrnci. Polévky vaří ADRA už čtvrtým rokem v pondělí
ve středu a v pátek ze sponzorských darů. Polévka se podávala před osmou hodinou večer
v prostoru noclehárny určené pro 18 mužů. [22]
Jaroslav Kocián se narodil a žije v Havířově, je fotograf ve svobodném povolání
a pedagog. Věnuje se především fotografickému portrétu a subjektivnímu dokumentu. Jeho
cyklus se zvláštním názvem „Surela“, který je dokladem Kociánova zájmu o klasickou
černobílou fotografii, představil časopis Host. [23]
Mladí rohovníci Boxu Havířov se zúčastnili turnaje v polském Rybniku. David
Polák (do 69 kg) Denis Porubský (do 42 kg) vyhráli své váhové kategorie. Uspěl také nováček
týmu Ondřej Horváth, teprve čtrnáctiletý (do 56 kg). Svůj sen si splnil i trenér mládeže Jaroslav
Kubíček, na galavečeru v Opavě nastoupil do ringu proti plzeňskému borci Romanu Horvathovi
a zvítězil. Těší se, že se mu podaří v dubnu 2018 utkat s nejlepším borcem jeho věkové
kategorie Danielem Venclem z Poděbrad. [24]
Tři a půl milionů korun rozdělil letos aktivním nájemníkům a spolkům Nadační
fond společnosti Residomo, největšího poskytovatele nájemního bydlení v České republice.
Fond si klade za cíl pomáhat smysluplným projektům v Moravskoslezském kraji. Peníze byly
rozděleny ve dvou dotačních výzvách. V programu „Místo pro život“ pomohl dvaceti
subjektům z Ostravy, Havířova, Karviné a v programu „Podpora podnikatelů“ uspělo
17 žadatelů. Ti získají na své plány dohromady 1 milion korun. [25]
Generální ředitel českých závodů Mölnlycke v Havířově a Karviné Emmanuel
Chilaud přiblížil v Karvinském a havířovském deníku provoz švédské společnosti Mölnlycke
Health Care. Vyrábí vysoce kvalitní zdravotnické nástroje a pomůcky. Speciální jednorázové
chirurgické sety z Karviné a Havířova snižuji riziko pooperační infekce a pomáhají zachraňovat
životy pacientů v 60 zemích světa a ve více než 30 českých nemocnicích. Hlavním cílem
generálního ředitele Emmanuela Chilauda pro rok 2018 je najít nové kolegy. Společnost
zahájila kampaň s mottem „Dobrá práce, kousek od domova“, která láká, mimo jiné,
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na novoroční zvýšení platů. Cílem společnosti je zaměstnávat do konce roku 2018 více než tisíc
pracovníků. [26]

Počasí v prosinci 2017

V polovině prosince potrápil Havířov silný vítr. Čas vánočních svátků ovládlo počasí
spíše jarní. V pátek 29. prosince 2017 se ochladilo a nasněžilo.
(Další fotografie k dispozici v Příloze č. 2 Fotografie)

Jarní počasí ovládlo letošní Vánoce. Růžové poupě vykvetlo v úterý 26. prosince 2017
u jednoho z domů v ulici 17. listopadu.
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9) ZÁVĚR PLNÝ ČÍSEL
Abychom laskavému čtenáři co nejvíce přiblížili rok 2017, věnujeme závěr kroniky
zajímavým číslům a statistikám. Mluví možná nudnou, leč velmi jasnou řečí.
Zajímavě vypadá v číslech vyjádření kultury. Městskou knihovnu Havířov
navštívilo v letošním roce 159 398 návštěvníků, vypůjčili si 362 610 dokumentů. Knihovnický
systém Clavius dokládá, že se zaregistrovalo 8 262 čtenářů (z toho bylo 2 798 dětí do 15 let).
Pracovnice Městské knihovny Havířov připravily ve svých pobočkách 1 144 akcí
pro 20 604 návštěvníků. Jednalo se zejména o besedy pro školy mateřské, základní a střední,
čtenářské a knižní kluby, vzdělávací akce a celoroční projekty (pro dospělé – počítačové kurzy
pro seniory, Virtuální univerzita III. věku, Senioři píší Wikipedii, Knižní kluby, Posezení
nad knihami, Filmový klub, Semínkovna, Rukodělky, kvízy pro dospělé, Deskománie,
Relaxační kurzy J. Mažguta; pro děti – čtenářské kluby, Mimiklub, LISTování, besedy s dětmi
v nemocniční škole, vědomostní soutěže, Celé Česko čte dětem). V pobočkách knihovny
otevřeli v průběhu roku 32 nových výstav. Zaznělo zde také 15 koncertů. [1, 2]
Městské kulturní středisko Havířov připravilo v roce 2017 celkem 10 divadelních
představení (Divadla z Prahy a Hradce Králové) pro 4 806 diváků. Na 4 populárně zábavné
pořady zamířilo 2 151 diváků. V sále KD Radost zaznělo 6 koncertů vážné hudby (830 diváků).
Novoroční koncert navštívilo v KD L. Janáčka 700 diváků. Festival VOX ORGANI nabídl
4 koncerty (551 diváků). Koncert soutěže Talent vidělo 422 diváků. Letos jsme mohli s dětmi
zavítat na 29 víkendových pohádek a pohádek v parku (3 697 diváků), 12 představení festivalu
Miniteatro Jiřího Tibitanzla zhlédlo 890 diváků. V loutkovém sále zaznělo
6 vědeckopopulárních přednášek (241 návštěvníků), pro seniory bylo připraveno 529 akcí
(8 622 návštěvníků) a 9 tanečních večerů (535 hostů). Zazněly 2 výchovné koncerty
pro 328 děti z mateřských a 2 pro 244 dětí ze základních škol. Pro děti z mateřských škol
(1 045) se hrála 4 divadelní představení a 6 pro děti škol základních (1 451). V kinech se
promítalo 270 celovečerních filmů v premiéře. Celkem 60 441 návštěvníků zhlédlo
1 389 filmových představení (z toho v Letním kině 54 představení pro 2 831 lidí). V režii
pracovníků MKS Havířov se konaly tyto akce: Den učitelů, Den dětí, Májové slavnosti,
Novoroční ohňostroj, promenádní koncerty, Ocenění osobností společenského života města
Havířova, Pietní akt v Životicích, Velikonoční městečko, Havířovské slavnosti, Festiválek
v Letním, Konference Zelená města, Vánoční městečko, ocenění dárců krve. [11]
Oddělení investic odboru Územního rozvoje poskytlo údaje o stavbách na území
Havířova v roce 2017. Město investovalo do těchto staveb:
2. etapa cyklostezky Havířov – Žermanická přehrada u Letního kina a na lávce pod altánem
(7 122 813,5 korun); čtvrtá etapa odkanalizování části města Havířova v oblastech Bludovice,
Šumbark, Prostřední Suchá, Město, výstavba kanalizačních stok (20 427 601,96 korun); druhá
fáze rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, výstavba nové obřadní síně
(83.804.345,87 korun); multifunkční hřiště v Havířově-Životicích (7 135 421,32 korun);
rekonstrukce mostní konstrukce ul. U Nádraží (15 230 951,00 korun); oprava opěrné zdi
na ul. Na Bartošůvce (4.577.081,34 korun); sociálně společenské zázemí Městského
fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché (3.458.187,54 korun); nerezové brouzdaliště
na Letním koupališti v Havířově (2.538.567,10 korun); cyklostezka Havířov – Těrlická
přehrada v úseku od křižovatky ulic Hlavní a 17. listopadu k lesoparku, rekonstrukce chodníků
a vybudování cyklostezek (25 123 336,47 korun); rekonstrukce trafostanice TS KA9103
v KD Leoše Janáčka (532 316,95 korun) a trafostanice TS KA 9100 ve VÚH
(1 270 133,31 korun); workoutové hřiště na ul. Obránců míru v Havířově-Šumbarku
(744 859,8 korun); šatnové zázemí HC AZ Havířov ve Víceúčelové hale (14.915.601,84 korun);
výměna oken, oprava fasády a vstupního portálu v ZŠ Na Nábřeží (27 809 054,5 korun);
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snižování spotřeby energie v ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark (zateplení fasád, výměna
oken za 37 865 747 korun); rekonstrukce střechy společenského domu Reneta v Havířově
(3 005 869,52 korun) a střechy KD Petra Bezruče (2 902 529,85 korun); 1. etapa rekonstrukce
lesoparku Stromovka (schodiště, zpevnění svahu 833 317,07 korun); snižování spotřeby
energie – teplovzdušné větrání a rekuperace MŠ Přímá (854 847,52 korun) a MŠ Mládí
(958 131,82 korun). [12]
Pozoruhodná čísla a neuvěřitelné příběhy poskytli z oddělení správy majetku
Magistrátu města Havířova, které zajišťuje agendu ztrát a nálezů. Nalezeno a odevzdáno bylo
letos 120 nálezů. Vlastníkům bylo vráceno 76 procent z nich, paní Věra Ryšková, referentka
oddělení správy majetku, to považuje za úspěch. Nálezné činí 10 % z hodnoty nalezené věci.
Nálezy se deponují na Magistrátu města Havířova 3 roky. Pověřený zaměstnanec činí kroky
k vyhledání vlastníka nalezené věci (zveřejňují se na úřední desce a elektronicky také
na webových stránkách města). V případě, že se nepodařilo majitele dohledat, je zajištěn prodej,
případně dar neziskovým organizacím. Nejčastěji ztrácíme peněženky, doklady, klíče, batohy.
Kuriozitou byly také nástěnné kukačky nebo invalidní vozík.
Příběhy si také nenecháme pro sebe: Poctivý nálezce přinesl na oddělení správy majetku větší
finanční hotovost. Byl pochválen a pouze odvětil, že sám dobře ví, jak je nepříjemné něco ztratit.
Sám totiž před krátkým časem ztratil klíče od auta. Kvůli tomu už pár dní zrovna dobře nespal.
Skromně, s nadějí v hlase, se doptal na klíče od vozidla konkrétního typu se specifickým
označením, které ztratil asi před 10 dny. Klíče byly, k radosti a překvapení všech, uloženy
ve „ztrátách a nálezech“ a připraveny k vyzvednutí. Stejně tak nálezkyně mobilního telefonu,
který přinesla poctivě odevzdat, se setkala s úspěšným nálezem klíčů od vozidla, které
před časem ztratil její manžel… Na druhou stranu jsou ovšem majitelé, kteří nechtějí poctivému
nálezci ani poděkovat, když už od nich obdržel nálezné. Proto všem, kterým se poděkování
nedostalo, děkujeme určitě za všechny: za poctivost a naplnění poslední naděje. [3]
Důležitým místem ve městě je nemocnice. Měsíčně zapisujeme počet porodů
a hospitalizaci havířovských občanů v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Ředitel nemocnice
pan Jiří Matěj poskytl další údaje dokreslující rok 2017 v nemocnici. Počet lůžek
k 31. prosinci 2017 čítal 413 (383 lůžek v akutní péči a 30 lůžek v následné péči). Fungovalo
40 ambulancí. Výnosy ze zdravotních pojišťoven dosáhly letos celkem 862 557 tisíc korun.
Na akutních lůžkách bylo hospitalizováno celkem 15 526 a na lůžkách následné péče
220 pacientů. V nemocnici provedli 211 563 ambulantních vyšetření a 4 841 operací (pokračuje
mírně klesající trend počtu operací). V havířovské nemocnici se léčí lidé na lůžkových
odděleních: chirurgickém, interním, urologickém, neurologickém, gynekologickoporodnickém, ORL, dětském a novorozeneckém, infekčním, geriatrickém, psychiatrickém,
rehabilitačním, hematologickém, léčby dlouhodobě nemocných, ARO a MOJIP. Doplňují je
radiologicko-diagnostické oddělení, anatomicko-patologické oddělení, OKB, centrální příjem,
centrální operační sály a centrální sterilizace. Zajištěna byla péče v odborných ambulancích
a byly vytvořeny podmínky pro provoz lékařské pohotovostní služby, kterou slouží praktiční
lékaři. Nemocnice disponuje ústavní a veřejnou lékárnou. Obrat lékárny činil v letošním roce
126 668 687 korun. [4]
Zpráva komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu hovoří
o tom, že na území Havířova se v roce 2017 stalo 386 dopravních nehod, při nichž utrpělo
9 lidí těžká a 83 lidí lehká zranění. Pod vlivem alkoholu a drog bylo způsobeno 20 dopravních
nehod. Chodci zavinili 6 nehod, cyklisté 12, motocyklisté 3. Řidiči osobních automobilů měli
na svědomí 246 nehod, řidiči nákladních automobilů 17, řidiči autobusu 7 nehod. Z místa
nehody ujelo 92 viníků. 0sm nepříjemných karambolů způsobila zvířata. [5]
Policie České republiky hodnotila stav vnitřní bezpečnosti ve městě v roce 2017
jako dobrý. Nedošlo k žádné negativní mimořádné události v oblasti hromadného narušení
veřejného pořádku, nebyl zaznamenán žádný konflikt mezi minoritou a majoritou. Nebyly
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registrovány negativní události spojené s chodem Pobytového a integračního azylového
střediska. Bylo spácháno 1 739 trestných činů, objasněno jich bylo 48,57 % (zjištěný počet
trestných činů se oproti roku 2016 zvýšil o 79, objasněnost v roce 2016 byla 52,61 %). Trestná
činnost ve městě byla v přímé úměře s nezaměstnaností. Pachatelé trestné činnosti majetkového
a násilného charakteru, která je často páchána pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek, byla v převážné většině případů z řad občanů bez pracovního poměru. Násilných
trestných činů bylo spácháno 180 (objasněno bylo 70,73 %), mravnostních deliktů bylo zjištěno
17 (objasněno 61,9 %). Majetková trestná činnost byla spáchána v 1 025 případech (objasněno
bylo 28,53 % z nich), z toho bylo 318 krádeží vloupáním a 504 prostých krádeží. Škoda zjištěná
v trestním řízení na území Havířova činila 20 310 338 korun, z toho byl zajištěn majetek či
výnos z trestné činnosti v celkové výši 13 361 958 korun. Do hospodářské trestné činnosti
náleží 152 případů. Trendem v této oblasti zůstalo využití internetu a podvodné sjednávání
půjček tímto způsobem a nedostatečná kontrola údajů zasílaných elektronicky. Na území města
byly odhaleny 2 nelegální pěstírny konopí zneužívaného pro toxikomanii a dvě laboratoře
produkující psychotropní látky. V rámci počítačové kriminality bylo prověřováno 5 případů
týkajících se dětské pornografie. Policisté v Havířově vypátrali v roce 2017 celkem
88 hledaných či pohřešovaných osob. [10]
Správní odbor Magistrátu města Havířova řešil v roce 2017 celkem
19 240 přestupků a jiných správních deliktů. Problematiky občanského soužití se týkalo
909 případů, 774 přestupků směřovalo proti majetku (většinou krádeže, zpronevěry, podvody,
poškozování věcí, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení nálezem). Ostatních
záležitostí veřejného pořádku (včetně ochrany před alkoholismem a jinými návykovými
látkami), školství (nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání či povinné školní
docházce a zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka), cestovních dokladů a podobně
se týkalo 968 oznámení.
Převažovaly přestupky v dopravě. V 376 případech souviselo oznámení s řízením vozidel
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Bylo zaznamenáno
76 případů řízení bez řidičského oprávnění, 12 291 případů překročení nejvyšší dovolené
rychlosti jízdy. Zbývající oznámení souvisela s ostatními přestupky na úseku zákona
o silničním provozu, technických podmínek provozu vozidel, pojištění odpovědnosti,
provozování silniční dopravy. Správní orgán vedl 183 případů řízení o zadržení řidičského
průkazu v souvislosti se spácháním přestupku nebo trestného činu. Na pokutách zaplatili
občané města Havířova částku přesahující 12 milionů korun. [6]
Statistika zaznamenala rok 2017 u profesionální jednotky na Hasičské stanici
Havířov Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Na 8 hodinové směně
pracovalo celkem 33 příslušníků a 1 vedoucí, na 24 hodinových směnách potom 11 příslušníků
maximálně a 8 příslušníků minimálně. Technika jednotky nebyla v roce 2017 obměňována.
Havířovští hasiči měli v tomto roce k dispozici:
CAS 20 (cisternová automatická stříkačka) TATRA 815 Terno I. vůz, II. Výjezd;
AP 27 (automobilová plošina) TATRA 815 6x6 dosah max. 27 m; VYA (vyprošťovací
automobil) TATRA 815 8x8 určeno k vyprošťování vozidel; CAS 30 (cisternová automatická
stříkačka T 815 – 7CAFS vozidlo s větším obsahem hasiva; Osobní velitelský automobil Škoda
YETI; Užitkový automobil VW Caddy (vozidlo pro hospodářskou činnost); Dopravní
automobil VW Crafter - přeprava 9 osob; gumový člun Zodiac motor Evinrude na samostatném
přívěsu; hliníkový člun Marine motor Johnson na samostatném přívěsu.
V rámci kraje byly jednotky vysílány k zásahům prostřednictvím krajského operačního
a informačního střediska. Hasiči vyjížděli k požárům domů, chat, vozidel, kontejnerů,
travnatých ploch, lesů, k dopravním nehodám, pomáhali při vyprošťování osobních
a nákladních vozidel a při úniku nebezpečných látek, měřili koncentrace plynů. Koncem října
je zaměstnala ničivá větrná smršť Herwart. Mimořádných událostí zaznamenali havířovští
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profesionální hasiči 681. Vyjížděli k 90 požárům (celková škoda 1 091,90 tisíc korun,
uchráněna byla hodnota 5 018,50 tisíc korun). Při požárech se 2 osoby zranily. Z nedbalosti
vzniklo 24 požárů, technická závada jich způsobila 16. V 10 případech nebyl úmysl pachatele
zjištěn. Dvanáct požárů zůstalo i nadále v šetření. Havířovští hasiči pomáhali při 56 dopravních
nehodách, zajistili ve 26 případech únik nebezpečných chemických látek. Řešili
470 technických havárií. Ostatních mimořádných událostí bylo zaznamenáno 5 a planých
poplachů 34. Neemergentních událostí bylo celkem 87.
Nezahálely Sbory dobrovolných hasičů: SDH Havířov se podílel na likvidaci 43 požárů,
5 dopravních nehod, 2 úniků nebezpečných látek a 43 technických havárií. Řešil další
3 mimořádné události a 10 planých poplachů. Sbor dobrovolných hasičů v Havířově-Životicích
vyjížděl k 22 požárům, 23 technickým haváriím, hasiče zaměstnalo 5 planých poplachů. [7]
Chov psů je upravován zákonem na ochranu zvířat proti týrání, veterinárním
a mysliveckým zákonem. Konkrétní podmínky, které se týkají držení psů, jejich pohybu
na veřejných prostranstvích a poplatku ze psů, upravují místní obecně závazné vyhlášky.
Havířovská Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 stanoví, že za každého prvního psa se platí
ročně 1 100 korun, za druhého a každého dalšího drženého psa v bytové zástavbě 1 650 korun.
V rodinném domku se platí za prvního psa 300 korun a za každého dalšího 450 korun. Pokud
je majitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jediným zdrojem jeho příjmu, či poživatelem sirotčího důchodu, platí 200 korun za prvního
a 300 korun za každého dalšího psa. K poslednímu dni roku 2017 bylo v Havířově evidováno
6 622 majitelů psů, kteří drželi celkem 7 228 psů. Na místním poplatku ze psů bylo do rozpočtu
města Havířova vybráno 2 632 098,33 korun. [8]
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činil i letos 552 korun na osobu. Vybralo se celkem
33,7 milionů korun. Dluh na poplatku činil v tomto roce cca 2 miliony korun. [8]
Havířovští vyprodukovali v roce 2017 celkem 14 578,08 t tuhého komunálního odpadu.
Z velkokapacitních kontejnerů se svezlo 283,22 tun odpadu, z malých košů 171,82 t odpadu.
Vyhodili jsme 2 114,42 t biologicky rozložitelných odpadků. Vytřídili jsme 613,8130 t papíru,
26,1440 t tetrapakových obalů, 638,0710 t skla a 519,2960 t plastů.
Na odboru vnitra a živnostenském úřadě Magistrátu města Havířova
zaregistrovali v roce 2017 celkem 2 191 nových vozidel (zaniklo 1 055 vozidel). Ve správním
obvodu Havířov zahájilo svoji činnosti 347 nových provozoven, činnost ukončilo
371 provozoven (z toho 1 rok od zahájení ukončilo svoji činnosti 103 provozoven). [9]
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10) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ARO
BTM
CSVČ
CVA
ČR
ČSA
ČSŽ
DPH
HTS
KD
KPHM
MDŽ
MKS
MNV
MOJIP
MP
MRA
MSK
NDM
MŠ
OC
OD
OKB
OKD
OKR
ORL
OÚNZ
PČR
PZKO
ROH
SDH
SKST
SPŠE
SPŠS
SSRZ
SŠTO
SVČ
SŽDC
TSH
TŠ
ÚV ČSM
VŘSR
ZP
ZŠ

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Bodovací turnaj mládeže
Církevní středisko volného času
Centrum volnočasových aktivit
Česká republika
Československá armáda
Český svaz žen
Daň z přidané hodnoty
Havířovská teplárenská společnost
Kulturní dům
Klub přátel hornického muzea
Mezinárodní den žen
Městské kulturní středisko
Městský národní výbor
Mezioborová jednotka intenzivní péče
Městská policie
Městská realitní agentura
Moravskoslezský kraj
Národní divadlo moravskoslezské
Mateřská škola
Obchodní centrum
Obchodní dům
Oddělení klinické biologie
Ostravsko-karvinské doly
Ostravsko-karvinský revír
Otorhinolaryngologie (Ušní, nosní, krční)
Okresní ústav národního zdraví
Policie České republiky
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (Polský kulturně-osvětový svaz)
Revoluční odborové hnutí
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub stolního tenisu
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Střední průmyslová škola stavební
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Střední škola technických oborů
Středisko volného času
Správa železniční dopravní cesty
Technické služby Havířov
Taneční škola
Ústřední výbor Českého svazu mládeže
Velká říjnová socialistická revoluce
Zdravotní postižení
Základní škola
240

ZUŠ

Základní umělecká škola
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