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Usnesením

Rady města Havířova ze dne
25. února 2004 byla jsem já Jana Králíková
ustanovena kronikářem města Havířova, ve smyslu
zákona č. 80/1920 Sb. O pamětních knihách obcí.

Narodila jsem se v roce 1966 v Českém Těšíně,
protože v té době ještě v Havířově nebyla
nemocnice postavena.
Jsem výtvarník – keramik a zároveň provozuji
malou galerii na hradě Hukvaldy. Pracuji
v organizačních štábech různých hudebních
festivalů a spolupracuji s Fondem Janáčkovy
Hukvaldy.
Od svých pětatřiceti let nebydlím přímo ve
městě Havířově, ale přestěhovala jsem se s rodinou
malý kousek za město do Horních Bludovic.
Mým úkolem je vést Kroniku města Havířova od
roku 2004 a já se zavazuji vést ji tak, jak nejlépe
dokážu, aby co nejpřesněji vystihovala zachycené
období a události v něm.
Jana Králíková
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Úvod ke Kronice 2004

N

adcházejícím rokem vstupujeme do již patnáctého roku

života ve svobodném a demokratickém státě, který zaručuje
tolik potřebný prostor pro svobodné jednání každého z nás.
Přítomnost, ale hlavně budoucnost, jsou v našich rukách a je
jen a jedině na nás, jak s nimi naložíme. Tento rok bude pro
naši zemi a pro každého z nás velmi důležitý, protože
budeme, a to dokonce úplně poprvé, volit své zástupce do
Evropského parlamentu. Musíme vybrat a zvolit takové
reprezentanty České republiky, kteří se o naši věc a o naše
zájmy v následujících letech v Bruselu skutečně poperou.
V tomto roce budeme také volit naše zástupce do 13
krajských zastupitelstev a tedy i 13 hejtmanů. Na nich bude
záležet, co se dokáže v krajích prosadit. Budeme volit jednu
třetinu senátorů. Podle toho, jaké zástupce si zvolíme,
takové řešení problémů státu a tedy každého jednotlivce
můžeme očekávat. Snad se podaří vyřešit některé
z problémů ve zdravotnictví, které ohrožují všechny, ale
zvlášť starší občany. Přejme si zlepšení práce v úřadech,
soudech, ve školství, ale hlavně vyberme takové zástupce,
kteří by přispěli k zastavení rychle rostoucího zadlužování
naší země, tedy zadlužování každého z nás.
Rok 2004 bude rokem vstupu České republiky do Evropské
unie. Ve svém novoročním projevu prezident republiky
Václav Klaus řekl:
„Na straně jedné ubezpečuji každého, že probuzením se do
prvního květnového rána nenastane žádný radikální zvrat
našich životů. Na straně druhé by měl každý vědět, že tímto
okamžikem dojde k ukončení formální svrchovanosti České
republiky, že se staneme součástí stále se rozšiřujícího a více
pravomocí získávajícího evropského nadnárodního celku a
že proto o mnohém, co se nás týká, už nebudeme rozhodovat
sami. Loňské referendum řeklo této změně ano, letos
v květnu začne být toto naše ano realizováno.
Bylo to rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Zkusme této
změny našeho státoprávního uspořádání využít k udržení či
dokonce k posílení toho základního, co ke svému životu
potřebujeme a co nám bylo tak dlouho odpíráno – naší
svobody, naší demokracie a naší prosperity. Zkusme se stát
silnějšími překonáním své tradiční nejednoty a vzájemné
nedůvěry. Zkusme i s tímto vědomím a sebevědomím jednat
s partnery v Evropské unii jako rovný s rovným. Zkusme se
nekrčit a neschovávat se za druhé. Hlavně ale neočekávejme,
že se o nás od 1. května začne někdo zvnějšku starat.
Nezačne. I nadále se o sebe budeme muset – vlastními
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silami – postarat sami.
Věřím, že toho jsme a budeme schopni, a proto se
budoucnosti nebojme. Považujme ji spíše – pro každého
z nás – za úžasnou příležitost, kterou nesmíme promarnit“.
Začátek nového roku je také obdobím bilancování toho
minulého. Bilancovalo také naše město, co se z plánů a
předsevzetí podařilo uskutečnit a co ještě ne. Podařilo se
zvýšit míru bezpečnosti dopravy, například snížením počtu
míst k přecházení v centru města. Otevřeli jsme nový Dům
s pečovatelskou službou, v závislosti na financích jsou
opravovány bytové domy. Investovalo se do oprav
zastaralých školních kuchyní, do budování a oprav
parkovišť.
Konečně padlo
rozhodnutí vybudovat
cyklostezky, dobrovolní hasiči se dočkali nové stříkačky.
Městu se podařilo získat na důležité investiční akce dotace,
jejichž celková suma přesáhla 35 milionů korun. Mezi
největší patří revitalizace centra města, která by měla být
v příštím roce dokončena. Město také žilo celý rok bohatým
kulturním a sportovním životem, což město stálo nemalé
finance.
Nadcházející rok bude jako všechny předešlé rokem různých
setkání, radostí, starostí, lásky, přátelství, závisti, soutěžení,
spolupráce, výborných výkonů v kterémkoliv oboru lidského
snažení, ale i nezdarů, pláče…, protože takový už lidský
život je a takové budou naše životy i v tom roce letošním.
Těm z nás, kteří nejsou schopni svůj život samostatně
zvládnout se pokusme pomoci.
Jak jsme zvolili, co se podařilo a naopak co jsme
nezvládli,… jak šel život v roce 2004 se dovíme v průběhu
roku a zhodnotíme za rok, v lednu 2005.
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Přehled o stavu obyvatel
K 31.12.2004 žilo v Havířově 83 746 obyvatel. Počet
obyvatel každoročně klesá, na konci roku 2003 zde žilo
84 292 obyvatel, na konci roku 2002 celkem 84 879, 85 469
na konci roku 2001 a 86 028 na konci roku 2000.

Ve správním obvodu
města
Havířova
(Albrechtice,
Horní
Bludovice, Horní Suchá,
Těrlicko) žije
98 042
obyvatel.

Z celkového počtu obyvatel žije 34 969 ve Městě, 2 558
v Bludovicích, 16 256 v Podlesí, 22 707 na Šumbarku,
5 362 v Prostřední Suché, 870 v Životicích, 609 v Dolní
Suché a 415 v Dolních Datyních.
Z celkového počtu obyvatel je 34 573 mužů a 36 667 žen,
chlapců do 15 let 6 406 a dívek do 15 let 6 100.
V rámci města se stěhovalo 2 913 občanů.

Uzavřená manželství
V roce 2004 bylo uzavřeno na území města Havířova 413
manželství (z toho 37 manželství bylo uzavřeno před
orgánem církve). Pro porovnání v roce 2003 bylo uzavřeno
348 manželství.
Zajímavostí je, že v Havířově uzavřel v letošním roce
manželství například občan USA, Pobřeží Slonoviny,
Guiney, SRN, Jugoslávie,

Ukrajiny,

Velké

Británie,

Nizozemska i sousední Slovenské republiky a Polska.
V letošním roce uzavřela manželství na povolení soudu
pouze 1 nezletilá osoba.

V obřadní síni se rovněž
odehrávají
jubilejní
svatby – v letošním roce
jich bylo 9. Kromě
zlatých svateb jsme
v letošním roce spolu
s jubilanty
slavili
i 2 platinové svatby (65
let manželství).

Kronika města Havířova

Výdaje na dávky sociální péče za rok 2004
Celkem bylo v Havířově během roku 2004 vyplaceno na
dávkách sociální péče 251,8 mil. Kč. Je to o 9,1 mil. více
než za rok 2003. Z toho bylo vyplaceno nezaměstnaným
jednotlivcům 128,5 mil., rodinám s nezaopatřenými dětmi
66,7 mil. Kč a starým a těžce zdravotně postiženým lidem
55,6 mil. Kč.
Celkem se na odbor sociálních věcí obrátilo cca 13 000
klientů s žádostí o dávky sociální péče.
Každoročně roste počet klientů pobírajících dávky sociální
péče – od roku 1998, kdy jich bylo cca 3 tisíce až po cca 13
tisíc, kterých je v současné době.

Výdaje na dávky sociální péče každoročně vzrůstají – za rok
1998 činily cca 68, 6 mil.Kč, v roce 1999 cca 112,5 mil.Kč,
v roce 2000 cca 165,9 mil.Kč, v roce 2001 cca 188,6 mil.Kč,
v roce 2002 cca 197,9 mil.Kč a v roce 2003 cca 242,7
mil.Kč.

Rozpočet města Havířova na rok 2004
Schválený rozpočet není ve vztahu mezi příjmy a výdaji
vyrovnaný. Saldo (příjmy – výdaje) je –75 424,1 tis. Kč.
Tento deficit bude řešen pouze vlastními zdroji, bez úvěrů.

Saldo

Ve schváleném rozpočtu jsou celkové výdaje na rok 2004 ve
výši 1 124 667,2 tis. Kč a neuvažuje se se zapojením
finančních prostředků získaných z úvěrů.

Celkové výdaje

Celkové příjmy jsou 1 049 243,1 tis. Kč, z toho jsou daňové
příjmy 678 420 tis. Kč, nedaňové příjmy 24 165 tis. Kč
a kapitálové příjmy 7 718 tis. Kč. Tedy vlastní příjmy činí
710 303 tis. Kč a předpokl. dotace 338 940,1 tis. Kč.

Celkové příjmy

Zůstatek finančních prostředků na účtech účelových fondů
k poslednímu dni roku by měl činit 60 274 100 Kč, což je
minimální finanční rezerva na překonání vnitřní zadluženosti
města z vlastních zdrojů v roce 2005.
Ukazatel dluhové služby je 4%.
Budou omezeny výdaje na investice a opravy většího

Omezení
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objemu. Rozpočet bude negativně ovlivněn nižšími
úrokovými sazbami, celkovým snížením procentních podílů
sdílených daní, novelou DPH, snížením sazby daně z příjmu
právnických osob z 31% na 28%, reformou veřejných
financí přechodem ze systému 12 třídních tarifů na 16 třídní
tarify.
Přes tyto nepříznivé vlivy návrh rozpočtu počítá v oblasti
investic s těmito většími akcemi – za cca 299 milionu Kč:
3.etapa revitalizace centra města, rekonstrukce letního
koupaliště, pokračování v regeneraci panel. sídliště Šumbark
včetně lokality Za Teslou, 1.etapa rekonstrukce kina
Centrum, sanace panelových domů na ul. Vrchlického,
Lašské, Mládí, parkoviště u OD Permon a KDLJ, na
ul. Kosmonautů a ul. Selské, výměna oken a zateplení
budovy Ústavu soc. péče ul. Tajovského, výstavba školního
hřiště u ZŠ 1.máje, rekonstrukce hřiště ZŠ Gorkého,
modernizace šk. jídelen, rekonstrukce střechy ZŠ Moravské.
Další výdaje jsou směřovány do oblasti dopravy,
komunálních služeb, plynofikace, územního rozvoje. Na
péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bude vyčleněno přes 28
mil. Kč, svoz a separaci odpadu přes 40 mil. Kč, na veřejné
osvětlení přes 10 mil. Kč, sekání trávy cca 10 mil. Kč, na
výsadbu zeleně, ořezy stromů a jejich údržbu cca 7 mil. Kč,
na zimní údržbu přes 8 mil. Kč, na běžnou opravu osvětlení
5 mil. Kč, na běžnou údržbu silnic přes 26 mil. Kč. Dalších
8 mil. Kč bude vyčleněno na projektové dokumentace
k akcím do dalších let.
V neposlední řadě je v rozpočtu zakomponován finanční
příspěvek na ozdravné a rekondiční pobyty dětí – 2 mil. Kč,
rekreace seniorů – 0,5 mil. Kč, příspěvky na sportovní
a mimosportovní činnost ve městě – 25 mil. Kč, z toho
dotace sportovním a mimosportovním organizacím – 9,3
mil. Kč, příspěvek na provoz krytého bazénu na plavání
veřejnosti a dětí ze ZŠ – 2,5 mil. Kč, příspěvek na
mládežnický hokej – 3 mil. Kč, na hokej HC Panthers muži
– 8,5 mil. Kč, atd.

Investice

Další výdaje na provoz
města

