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1. ÚVOD

Magický rok 2018. Číslice „sto“ se jím táhne jako červená nit. Osmička na konci
připomíná výročí, na která jsme pyšní, i momenty, které se sypou jako nevítaní kostlivci
ze skříně. Havířov opět poskytl všem, kteří se kronikou zabývají, spoustu námětů
ke zpracování. Kouzelný letopočet se dotkl i našeho místního dění. Nejedna akce se konala
pod přídomkem: „U příležitosti 100. výročí založení Československa“. Sto let staré příběhy
konce války, legionářů i politiků zakládajících novou republiku jsme prožívali téměř na vlastní
kůži, i sto let poté nám byli naši předkové nesmírně blízcí.
V naší práci jsme využívali všech dostupných pomocníků, včetně sociálních sítí,
internetu, Radničních listů i dalšího regionálního tisku. Výborně se nám spolupracovalo
s Kulturní a letopiseckou komisí, vstřícní k nám byli úředníci Magistrátu města Havířova,
místní sportovní a kulturní instituce, spolky i další havířovská veřejnost. Všechny zdroje,
ze kterých jsme čerpali, včetně emailové korespondence, jsme opět zaznamenali v samostatné
příloze Kroniky města Havířova 2018. Znovu dáváme laskavému čtenáři možnost nahlédnout
do přepsaného Diáře kronikářky města v příloze č. 1. Kroniku jsme letos obohatili o více
fotopříloh, samostatné fotoreportáže jsme pořídili na Havířovu v květech, Havířovských
slavnostech a Havířovské desítce. Opět jsme se snažili vést ji jako „živou knihu“. S našimi
poznatky jsme docházeli mezi seniory do domovů a klubů. Mnozí ze seniorů, kterým to již
zdraví nedovoluje, byli rádi, že se mohou touto formou zúčastnit dění ve městě.
Vrhli jsme se do roku 2018 se vší vervou, abychom zaznamenali současné dění v našem
městě. Zabrousili jsme malinko do historie prostřednictvím starých kronik, abychom si
připomenuli osmičkové roky v Havířově. Oslovili jsme bývalého pana kronikáře Přemysla
Rutu. A protože jednou z deviz města je jeho krásné okolí, navštívili jsme s fotoaparátem obce
a města v jeho bezprostřední blízkosti.
Posuď sám, laskavý čtenáři, zda se nám podařilo zaznamenat kus naší současnosti
a připomenout alespoň střípek z toho, co bylo.

5

2. Z HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
2. 1 Ze starých havířovských kronik

1958
Miroslava Nováková
Dostupné: rukopisná forma
http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1958
Dostupné: přepsáno v PDF (od strany 46)
http://www.kronikahavirov.cz/lib/exe/fetch.php?media=kronika:kronika-1956-63.pdf
- Občané města volili 13. dubna ve 26 obvodech zástupce do Národního výboru Havířov.
- Byly ustanoveny obvodní uliční výbory, řeší spory a problémy občanského soužití,
debatují o výstavbě města a zapojují občany do brigád při terénních úpravách.
- Byla zřízena zcela nová sedmičlenná cikánská komise. Její členové provedli návštěvy
cikánských rodin, zjišťovali jejich bytové poměry, počet dětí školou povinných.
- Byla ustanovena protialkoholní stanice při MNV.
- 1. dubna 1958 byl při MNV vytvořen Podnik komunálních služeb s 23 vyčleněnými
provozovnami (například sběrny prádla, provozovny malířství, natěračství, fotoateliéry,
sklenářství, pohřební služba, holičství a kadeřnictví, pánské a dámské krejčovství,
květinová síň). Byla zřízena také elektroopravna.
- 4. dubna 1958 začaly jezdit po Havířově 2 vozy taxi pro přepravu obyvatel.
- Skutečný stav orné půdy k 1. lednu 1958 činil podle soupisu ploch 119,25 ha.
Opracovávalo je celkem 205 zemědělců.
- Průměrný věk byl v květnu 22,88 let (muži 22,94 let a ženy 22,81 let).
- V Havířově byla v roce 1958 jedna jedenáctiletka s 19 učebnami (17 tříd se 604 žáky),
5 osmiletých středních škol. V budově MNV (Pavky Korčagina) ve 2. patře je umístěna
hudební škola s 6 učebnami, s 8 učiteli (včetně ředitele). Kapacita je nedostačující,
do školy dochází 233 žáků.
- Ve městě je 1 500 pionýrů, to je 75 % dětí pionýrského věku.
- Do září 1958 převzalo město od stavební výroby 11 mateřských škol s 31 třídami
pro 930 dětí. 3 mateřské školy s 9 třídami byly převedeny na jiné účely (dětský domov,
celotýdenní jesle a osvětová beseda).
- K 1. lednu 1958 čítal knižní fond Lidové knihovny 7 388 svazků. Celkem bylo
vypůjčeno 8 202 knih 1 213 čtenářům (468 z řad dětí a mládeže).
- 31. srpna 1958 bylo u Lučiny otevřeno přírodní divadlo (v budoucnu Letní kino).
Představení Prodané nevěsty se zúčastnilo jen 500 diváků.
- 2. září 1958 byl založen „Klub přátel umění“. Konaly se koncerty, besedy, promítaly se
krátké filmy ze života umělců.
- V prosinci navštívila Havířov maďarská vládní delegace.
Kronika 1968
Dostupná na: http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1968
z přepisu ve wordu, strany 1–36
- V objektu stavebního bytového družstva na náměstí Vítězného února v Havířově 5 byly
dnem 1. února 1968 otevřeny nové prostory hlavní pošty „Havířov 1“.
- Měsíc březen byl ve znamení okresních konferencí Komunistické strany
Československa. Okresní konference našeho okresu 17. března 1968 potvrdila, že náš
hornický okres se plně postavil na stranu obrodného procesu ve straně.
- 29. března se uskutečnil v kinosále „Radost“ v Havířově mítink s předními představiteli
obrodného procesu. Většinu přítomných tvořila mládež z řad studentstva.
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V dubnu se v Hlasech Havířova objevila výzva všem bývalým junákům a skautům, aby
se přihlásili a nahlásili svou adresu na odbor školství Městského národního výboru
v Havířově s tím, že v krátké době bude obnovena činnost Junáka.
V pátek 26. dubna 1968 dopoledne byla havířovská veřejnost překvapena studující
mládeží, která vyšla do ulic. Průvod se za spontánních výkřiků proti válce ve Vietnamu
a za mír na celém světě přesouval k budově Městského národního výboru.
Na improvizovaných plakátech se našlo místo pro hesla jako: „Co je se smrtí Jana
Masaryka“ a jiná hledající pravdu v současném dění. Předseda Městského Národního
výboru František Podoba přislíbil účast na sobotním shromáždění, na kterém se pak
připojil k spravedlivému požadavku ukončení špinavé války ve Vietnamu.
Dne 10. května 1968 byla v kulturním domě Petra Bezruče zahájena výstava obrazů
a plastik mladého, nadaného výtvarníka Josefa Kaloče.
Dne 27. května 1968 zavítal do Havířova profesor Dr. Edvard Goldstűcker, prorektor
Karlovy univerzity a předseda Svazu čs. spisovatelů. Lidé ho přijali velmi srdečně.
Dne 7. června 1968 byla v nové galerii „Tvář“ zahájena výstava obrazů Pavla
Hlavatého, absolventa umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti.
Dne 12. června 1968 navštívila Irena Svobodová, manželka prezidenta republiky, naše
město. Se zájmem si prohlédla skleníky n. p. Rekultivace OKR v Havířově-Suché.
V červenci zavítali představitelé našeho města na přátelskou návštěvu v rámci družby
do Hoyerswerde v Německé demokratické republice. Ve smlouvě ujistili naše přátele
o spolupráci a přátelství, které není možno v žádném případě nikým narušit.
Ze dne 20. na 21. srpna 1968 po půlnoci projížděli územím našeho města vojska
spojeneckých bratrských armád.
Dne 21. srpna 1968 začala vycházet mimořádná čísla cyklostylovaných „Hlasů“, které
pohotově informovaly občany o vzniklé situaci, a které za pomoci dobrovolných
kolportérů byly zdarma distribuovány. Časně ráno zasedala rada Městského národního
výboru, vydala zvláštní prohlášení s plnou podporou výzvy předsednictva ÚV KSČ,
našich ústavních činitelů, prezidenta republiky, předsedy vlády, Národního
shromáždění a prvního tajemníka ÚV KSČ. Se vzniklou situací a proti vstupu
bratrských armád ještě téhož dne vyjádřili svůj nesouhlas také Městský výbor Národní
fronty, šachty a rada Okresního národního výboru v Karviné.
Úderem dvanácté se v Havířově dne 21. srpna 1968 zastavil provoz. Dvě minuty ticha
přerývané pouze jekotem sirén a klaksonů všech vozidel byly věnované protestu
proti vstupu spojených vojsk na území našeho města.
Dne 22. srpna se množily výzvy a hesla: „Ignorujte okupanty, neriskujte životy.
Neposkytujte vojákům těchto armád benzín, neposkytujte jim vodu, neposkytujte jim
ani jediný vlídný pohled.“ Objevily se vtipné plakáty zhotovené pohotově havířovskými
výtvarníky. Zásobující auta byla popsána hesly: „Ať žije Sovětský svaz, ale ze svého!
Ivane Ivanoviči, jděte domů!“ Hesly a letáky byly polepené autobusy a osobní auta.
Dne 23. srpna Městský výbor KSČ, rada Městského národního výboru a Městský výbor
Národní fronty vydaly prohlášení, ve kterém se plně ztotožňují se závěry mimořádného
XIV. sjezdu KSČ a nově zvoleným Ústředním výborem KSČ. Dne 26. srpna rada
Městského národního výboru schválila na základě stanoviska školské a kulturní komise
na návrh občanů přejmenování ulic Rudé armády a Moskevské.
Dne 1. října navštívili naše město Josef Smrkovský a místopředsedkyně Národního
shromáždění s. Míková.
Ve dnech 30. a 31. října navštívila delegace Městského národního výboru v Havířově
vedení Národního divadla v Praze, předala zde symbolický dar „Zlaté kapličce“
k jejímu 100. výročí založení. Dar města tvoří reliéf z podzemí, dílo havířovských
umělců: akademických malířů Tůmy, Berky, Wünsche.
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13. listopadu 1968 se otevřely poprvé brány nové víceúčelové haly (zimní stadion)
Města Havířova. Na umělé ledové ploše byl sehrán mistrovský druholigový zápas
v hokeji mezi domácím AZ Havířov a Duklou Hodonín. Premiéra se domácímu
mužstvu nevydařila, prohráli těsně 2:3. Zápasu bylo přítomno 3.500 diváků.
Dne 20. listopadu schválilo plenární zasedání Městského národního výboru v Havířově
úpravu správních a katastrálních hranic a snížení počtu městských čtvrtí ve městě
na 4 obvody: Havířov 1 (Havířov I, II, III, IV, V, VI, VII
a část Bludovic zvaná „Důlňák“); Havířov 2 (Životice a Bludovice, zahrnující
dosavadní části města Havířov XIII. a část území Bludovice od místní komunikace
na Dolní Datyně až po správní hranice); Havířov 3 (Havířov III. a Šumbark); Havířov
4 (Dolní a Prostřední Suchá). Nové rozdělení čtvrtí nabude platnost od roku 1970.
V závěru roku od 21. prosince zářil v prostoru před obchodním střediskem „Labužník“
vánoční strom republiky.
Havířov dosáhl v roce 1968 cca. 80 tisíc obyvatel. Pečovalo o ně 18 obvodních
(2 závodní) lékařů, 8 obvodních pediatrů, 4 gynekologové a 19 stomatologů. Na jednoho
obvodního lékaře připadlo 5 až 6.000 obyvatel. I přes nedostatek dětských lékařů byla
zajištěna péče na dětském úseku uspokojivě. Zubní oddělení bylo posíleno během roku
o dva lékaře. Obsazení jednoho lékaře na oční ambulanci nedostačuje. Podle původního
plánu mělo být v prosinci 1968 otevřeno gynekologicko-porodnické oddělení. Nedošlo
k tomu, výstavba nemocnice se prakticky prodloužila o celý rok.

Kronika 1978
Erich Bohdal
Dostupná na: http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1978
Z přepisu ve wordu
- Havířov disponoval 1 576 ha zemědělské půdy.
- Přes 3 200 svazarmovců odpracovalo 1 500 brigádnických hodin na investičních,
16 200 hodin na neinvestičních akcích, nasbíralo 11 000 kg šrotu,
1 500 kg starého papíru, 600 kg textilu, 3 000 litrů odpadového oleje. 42 členů
Svazarmu darovalo krev.
- Bylo celkem přiděleno 500 bytových jednotek (MěNV, OKR doly, jiné podniky OKR,
ostatní podniky, VB). SBD přidělilo 113 bytů. V Havířově bylo celkem 28 110 bytů.
- Dne 19. května 1978 byla v Havířově-Podlesí otevřena budova zdravotnického
střediska se sedmi lékařskými pracovišti, začala pracovat ženská ambulance, zubní
a dětské středisko.
- 5. srpna se konal 2. ročník „Životického pochodu míru“ za účasti 154 sportovců z celé
naší vlasti, nejstaršímu účastníkovi bylo 71 let.
- Celoměstská akce „Havířov v květech“ se uskutečnila pošesté. V sobotu dne
26. srpna 1978 mířily desetitisíce občanů a návštěvníků města směrem ke Gottwaldově
a Zápotockého třídě a k ulici 40. výročí KSČ. Tudy se ubíral průvod. Nejvíce
přihlížejících bylo na náměstí Vítězného února.
- Havířovské devítiletky navštěvovalo od září 1 450 prvňáčků. Na území města máme
41 mateřských škol ve správě národního výboru, dále tři závodní a jednu
při nemocnici s poliklinikou, 21 devítiletek, 1 ZDŠ při nemocnici
a 4 školy pro 1. až 5. postupný ročník. V našem městě jsou dvě gymnázia, jedna
pedagogická škola, učňovská škola, včetně školy pro pracující, Lidová škola umění
a šest podnikových učilišť.
- Dnem 1. září 1978 byla dána do provozu nová světelná signalizace na náměstí
Vítězného února.
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Ve školním roce 1978/1979 byly uvedeny do provozu nová zvláštní škola (včetně
tělocvičny) a mateřská škola pro 120 dětí na Mánesově ulici v Havířově-Smrky.
V průběhu roku 1978 byly předány do užívání Hala TJ Slavie Havířov, plavecký učební
bazén.
Bylo předáno 36 bytových jednotek, blok 149 A, SBD Dukly Havířov prováděných
svépomocí. Předáním těchto bytů do užívání bylo na území města v roce 1978 ve státní
a družstevní výstavbě ukončeno 373 bytů.
U příležitosti oslav 30. výročí Vítězného února byly na všech odbočkách Svazu
Československo-sovětského přátelství realizovány „Leninské večery“. Četné odbočky
uspořádaly celkem 141 besed u samovarů, soutěží a kvízů za účasti
3 408 členů.
Místní skupiny PZKO uskutečnily v roce 1978 celkem 814 akcí pro 34 666 osob
(výborové a členské schůze, akce Klubu žen, setkání Klubu mladých, kulturní večery,
setkání s dětmi, přednášky, akademii, koncerty amatérská představení, představení
Polské scény Těšínského divadla, kulturní zájezdy, výstavy a výchovné kurzy).
Na 55 akcí Divadla loutek přišlo 8 003 návštěvníků, 17 výstav, které MKS uspořádalo,
vidělo 36 tisíc lidí, taneční soubory MKS vystoupily na 37 akcích. MKS připravilo dále
11 koncertů, 12 divadelních představení, 16 akcí České hudební mládeže, 86 kulturních
akcí pro mládež.
236 kurzů Lidové akademie navštívilo 3 374 zájemců.
Uskutečnilo se 298 tanečních zábav a 67 diskoték.
Uskutečnilo se 362 celoměstských oslav významných výročí a zúčastnilo se jich celkem
180 189 lidí.
V Městské knihovně spravovali 188 406 dokumentů, půjčovat si chodilo 16 624 čtenářů
(6 714 dětí do 15 let).
7 městských kin (Centrum, Úsvit, Radost, Jiskra, 9. květen, Horník, Letní) odehrálo
4 450 představení pro 601 923 návštěvníků.
Nemocnice s poliklinikou poskytovala v roce 1978 ambulantní i lůžkovou službu
pro 91 636 stálých a 6 000 přechodných obyvatel našeho města.
Ambulantní služby zajišťovalo 21 obvodních a 2 závodní lékaři. Celkem v nemocnici
s poliklinikou v roce 1978 pracovalo 151 lékařů, 241 zdravotních sester, 150 dětských
a 34 ženských sester, 4 dietní a 2 sociální sestry. Celkový počet zdravotnických
pracovníků činil 1 183.
37. mistrovství Evropy ve vzpírání proběhlo poprvé v 85leté historii československého
vzpírání v naší vlasti. Bylo zahájeno slavnostním ceremoniálem v sobotu 10. června
v hale Zimního stadiónu v našem městě.

Kronika 1988
Věra a Erich Bohdalovi
Dostupné na: http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1988
- K 31. 12. 1988 žilo v Havířově 92 454 obyvatel.
- Ve spolupráci s organizacemi Národní fronty bylo získáno 305 bezpříspěvkových dárců
krve.
- Na Dole Prezident Gottwald vznikla nová budova závodního stravování.
- Představitelé Městského národního výboru v čele s předsedou Vojtěchem Klečatským
se dne 31. května setkali s představitelkami ženské organizace Labour Party
z družebního anglického města Harlow. Sedmnáctičlenná delegace anglických žen
přijela na pozvání městského výboru Českého svazu žen a městských orgánů.
- Slavnostním přestřižením pásky byla v pátek dne 16. září 1988 uvedena do provozu
nová moderní hotelová ubytovna Dolu Dukla „IMPULS“ v Havířově-Suché.
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Ve středu dne 21. září 1988 byla po téměř dvouletém odkladu uvedena do provozu
přístavba polikliniky v havířovské nemocnici v hodnotě díla 5 482 000 korun.
Občané odpracovali celkem 3 714 497 brigádnických hodin, vytvořili dílo
za 46 204 230 korun při finančním nákladu 8 775 900 korun.
Bytová výstavba v roce 1988 byla splněna na 113,6 %. V lokalitě Šenov Za TESLOU
bylo předáno do užívání celkem 466 bytových jednotek, v lokalitě Vsuvky dalších
63 bytových jednotek. V lokalitě Havířov-Šumbark II byla zahájena výstavba
551 bytových jednotek.
V roce 1988 bylo v našem městě 46 mateřských škol (11 závodních),
23 základních škol, 2 zvláštní školy, Lidová škola umění, Stanice mladých techniků,
3 střední školy, 7 středních odborných učilišť. V mateřských školách (kapacita
3 541 míst), bylo umístěno 3 571 dětí (v závodních 1 066 dětí). V Havířově-Šumbarku
bylo pro velký počet dětí povoleno okresní hygienickou stanicí umísťovat v každé třídě
až o pět dětí více. Z lokality ZA TESLOU je denně převáženo 40 až 50 dětí autobusem
na náklady MNV do mateřských škol v Havířově-Bludovicích. Ve školním roce
1988/1989 docházelo do základních škol 10 812 žáků a do zvláštních škol 446 žáků.
Pro školní rok 1988/1989 bylo zapsáno do prvních tříd základních škol 1 217 dětí.
Dvě gymnázia navštěvuje 1 026 studentů, Průmyslovou školu elektrotechnickou
481 studentů (112 z Havířova). Z našeho města denně jezdí do středních škol v okrese
celkem 456 studentů a do Ostravy 207 studentů.
Ve 43 školních jídelnách se stravovalo celkem 12 860 dětí a studentů a 1 343 dospělých
osob.
Na území města se nachází střední odborná učiliště: Dolu Dukla (730 učňů), Dolu
Antonín Zápotocký (477 učňů), Dolu Julius Fučík (597 učňů), Báňské stavby
č. 1 (690 učňů), Báňské stavby č. 2 (862 učňů), Okresního podniku služeb (776 učňů),
Oborového podniku SVIT (218 učňů) a Zvláštní odborné učiliště (190 učňů).
Všechny druhy škol jsou zapojeny do systému Mládež a kultura. V roce 1988 pro ně
bylo uspořádáno celkem 897 akcí.
Sportovalo se v tělovýchovných jednotách: AZ Havířov, Baník Havířov,
Československá automobilová doprava, Důl Prezident Gottwald, Slavia Havířov, Sokol
Havířov, Tesla Havířov, Československé státní statky Datyně. Cvičilo v nich
2 040 žáků, 1 667 žákyň, 854 dorostenců, 428 dorostenek, 2 916 mužů a 1 789 žen.
Dvě zlaté medaile získaly na přeboru Československé socialistické republiky
v radiovém orientačním běhu závodnice z našeho města. Přispěly k zisku sedmi medailí
pro Severomoravský kraj.

Kronika 1998
Přemysl Ruta
Dostupné na: http://www.kronikahavirov.cz/doku.php?id=rok1998
- 9. ledna se otvíral krásně restaurovaný havířovský Zámek. Město vynaložilo na jeho
rekonstrukci 35 milionů korun.
- 22. ledna zemřel havířovský výtvarník Josef Kaloč.
- V březnu ukončila Havířovská teplárenská rekonstrukci své správní budovy.
- 11. duben byl velkým dnem havířovských karatistů. Uskutečnilo se mezinárodní
mistrovství České republiky v hale Slavia.
- V květnu proběhl 8. ročník Běhu Hlasů Havířov jako 1. ročník Memoriálu Manfreda
Kosela.
- ZŠ Gorkého oslavila 40. výročí svého založení akademií a srazem bývalých
a současných zaměstnanců. Stejné výročí oslavila ZŠ Kpt. Jasioka.
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V červnu začal vycházet nový městský týdeník Havířovsko ohlašovaný sloganem:
Konečně noviny ke čtení!
Nemocnice s poliklinikou otevřela v září neurologické oddělení vybavené kvalitními
přístroji. Primářkou byla doktorka Marie Růžičková.
Textilní, košíkářské a keramické výrobky klientů Ústavu sociální péče se vystavovaly
v italském partnerském městě Colegno.
Měsíc listopad začal špatně, nad regionem se přehnala velká vichřice.
V listopadu zavítal do Havířova ministr průmyslu a obchodu M. Grégr.
V evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích vystoupila na vánočním koncertě Eva
Pilarová.
Havířov měl k 31. prosinci 1998 celkem 86 921 obyvatel.
Rada města Havířova schválila cestu primátora s dalšími primátory a politiky České
republiky do Bruselu a do Haagu na setkání s nejvyššími vojenskými představiteli
a generálním tajemníkem NATO.
Na Úřadu města Havířova přijali během roku 23 145 zásilek.
Živnostenský úřad vydal 1 490 živnostenských oprávnění, 1 206 z nich se týká
fyzických osob, což znamená více řemeslníků.
Na Radě města Havířova neprošel záměr prodeje části E objektu Radnice Okresnímu
úřadu Karviná a části G Ministerstvu spravedlnosti pro pobočku Okresního soudu.
Zamítavé stanovisko zaujali také havířovští zastupitelé.
V listopadu se konaly volby do městského zastupitelstva. 29. listopadu zastupitelé
na své 1. slavnostní schůzi rozhodovali o funkci primátora, o jeho náměstcích, členech
rady města Havířova. Primátorem se potřetí stal Zdeněk Pohl.

Kronika 2008
Jozef Pintér
Dostupné na:
http://www.kronikahavirov.cz/lib/exe/fetch.php?media=kronika:2008:kronika2008.pdf
- K 31. prosinci 2008 měl Havířov celkem 82 296 obyvatel.
- Městská policie Havířov připravila pro děti nový preventivní pořad „Pes není hračka“.
- Nadační fond manželů Václava a Livie Klausových daroval havířovským seniorům
počítač, byl slavnostně předán 11. ledna 2008 v pobočce Městské knihovny Havířov
ve Společenském domě Reneta.
- Institut celoživotního vzdělávání zřídil v Havířově Vysokou školu sociálně právní.
Výuka dvou ekonomických oborů byla zahájena v září 2008 v budově bývalé
ZŠ V. Nezvala.
- Osmdesátiny slavil Babský bál v sále PZKO v Havířově-Bludovicích. Řídil se přísnými
pravidly svých zakladatelů, dámy celý večer vyzývají pány k tanci.
- 12. února byla zahájena výstava prací dětí z dětských domovů z různých koutů
republiky v Galerii Spirála na Dělnické ulici.
- Amatérské divadlo Sputnik slavilo divadelním kabaretem 1. března ve vyprodaném
loutkovém sále KD Petra Bezruče 10. narozeniny.
- Ve čtvrtek 6. března zavítal na vernisáž výstavy Jaroslava Navary a Daniela Lazeckého
1. československý kosmonaut Vladimír Remek. Právě jemu byly věnovány vystavené
exponáty.
- V březnu začala rekonstrukce Hlavní třídy.
- V sobotu 15. března uspořádalo město ve Společenském domě Reneta první
Velikonoční jarmark v duchu starých lidových zvyklostí.
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Několik stovek lidí demonstrovalo na náměstí Republiky proti regulačním poplatkům
ve zdravotnictví. Protestní akci zorganizovaly ve středu 9. dubna havířovské domovy
seniorů.
Dvoudenní XII. Valný sněm Junáka se konal v dubnu v KD Petra Bezruče.
Zastupitelé schválili městské televizní vysílání šířené kabelovou televizí a internetem.
V pátek 18. dubna přivezli členové Klubu přátel hornického muzea do vestibulu
havířovského magistrátu 800 kg těžký exponát, který zdobil halu hlavní budovy Dolu
Dukla. Vzhledem k likvidaci šachty byly vystavované předměty darovány městu.
Největší kus, zkamenělý kmen stromu, byl nalezen při těžbě v roce 2002 ve stropě
jednoho z porubů v hloubce 810 m. Stáří je odhadováno na 300 milionů let.
V pátek 23. května byl zahájen provoz nových internetových stránek města
na www.havirov-city.cz
Mateřská škola v Dolních Datyních slavila 80. výročí svého založení.
Ve čtvrtek 19. června 2008 v 15.00 hodin byl v areálu bývalého Dolu Dukla proveden
odstřel 95 m vysoké a 16 tisíc tun vážící železobetonové těžní věže.
21. srpna byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice v Havířově-Životicích
pro místní sbor dobrovolných hasičů.
Havířovský hasič Jan Garay přivezl zlatou medaili z 10. světových her hasičů
v anglickém Liverpoolu.
50 let svého trvání slavila Střední škola technických oborů na Lidické ulici
v Havířově-Šumbarku.
V Havířově-Prostřední Suché byla zahájena výstavba psího útulku.
Volilo se do krajských zastupitelských orgánů. Zvítězila ČSSD.
Na havířovských silnicích bylo evidováno 280 dopravních nehod.

2. 2 Povídání se seniory

Pan Přemysl Ruta zaznamenával dění ve městě do Kroniky Havířova v letech
1991 až 1999. Celý život, podobně jako jeho paní, pracoval jako pedagog na základních školách
v Havířově. S bývalým panem kronikářem jsme se poprvé sešli v pátek
9. listopadu 2018. Spolu s jeho doposud půvabnou paní (žijí spolu od roku 1950) mi prozradili
pár střípků ze svého bohatého života.
Pan Ruta se narodil 4. února 1927 v Orlové. V Havířově-Šumbarku, ve stále stejném bytě žijí
od roku 1953. „Město patří k mému rodnému kraji, rychle jsem si tady zvykl. Mnozí to měli
zřejmě těžší, nastěhovali se z větší dálky“. Na pana učitele Rutu dodnes vzpomíná v Havířově
velké množství lidí, které vyučoval ruštinu, němčinu, výtvarnou výchovu. „Měl jsem
i kvalifikaci pro občanskou nauku, ale nevyhovoval jsem po stranické linii,“ řekl mi s úsměvem,
když jsme vzpomínali na jeho učitelská léta. Vyprávěli mi s manželkou o přátelích a žácích,
někteří žijí v dalekém zahraničí (Austrálie) a dodnes jsou s nimi v kontaktu. Někteří žijící
v Havířově, sami už v seniorském věku, občas zajdou na návštěvu popovídat si.
Když se sejdou dva kronikáři, rozhodně si mají o čem povídat. Zejména o té kouzelné knize,
kam se snaží zaznamenat současné dění, abychom těm, kteří přijdou po nás, zanechali
povědomí o tom, jak jsme žili. „Práce kronikáře vyžaduje spoustu času, a je vyčerpávající,
hodně trpí oči“ potvrdil mi můj rychlý poznatek. „Moje paní byla velmi tolerantní, nikdy mi
v ničem nebránila. V době, kdy jsem pracoval na havířovské kronice, pracovala v polském
Krakowě, takže jsem byl doma sám a měl spoustu času na čtení a psaní. Informace jsem získával
z úřadu města, Hlasů Havířova a dalšího regionálního tisku,“ vyprávěl mi, když jsme
srovnávali způsob naší kronikářské práce. Můj záběr pro získávání informací se rozšířil
o sociální sítě, emaily, pravidelný monitoring tisku. Shodli jsme se na tom, že nejdůležitější je
být u toho … Kronika je dokument města, pan Ruta si často dovolil glosovat události. Neměl
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s cenzurou problém. Tehdejší předseda letopisecké komise mu prý občas říkával: „Píšeš to moc
svérázně.“
Dnes žijí poklidně, trochu stranou všeho dění. Když jsem poprosila pana kronikáře Rutu
(protože když se laskavý čtenář jen podívá do jeho kronik, zjistí, že pán jen o 9 let mladší než
naše republika je rozeným kronikářem: bystrým postřehem, písmem i krásnými malůvkami),
aby vzkázal něco nově zvoleným představitelům vedení města, řekl, že se necítí být tím
moudrým, který by měl současnému novému vedení radit, co je třeba dělat… Ale rozhodně
popřál našemu krásnému městu: „Přeji mu řádné občany, protože mám někdy pocit, že mu
chybí stará inteligence, která tvořila vždy základ kultury města, lékaři, právníci… Přeji mu vše
dobré“.

3. OKOLÍ NAŠEHO MĚSTA

Město nikdy nestojí samo o sobě. Tvoří ho i jeho okolí. Letos jsme se vypravili
s fotoaparátem do nejbližších měst a obcí, abychom v nich našli mnoho krásných míst.

3. 1 Karviná
Město o rozloze 57,48 km2 leží v nadmořské výšce 230 m na severovýchodě České
republiky. Polovina hranice území města tvoří současně hranici s Polskem. Z historického
pohledu se Karviná nachází na území Těšínského Slezska. Zahrnuje devět městských částí
s názvy Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré
Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky. Karviná
letos oslavila 750. výročí svého založení (v roce 1268 se o tomto území zmiňuje listina
opolského knížete Vladislava). Karvinou protéká řeka Olše. Statutárním městem je od roku
2002. K 1. lednu 2018 žilo v Karviné 53 743 obyvatel. [1]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zámek se sochou prvního československého prezidenta Masaryka v Karviné-Fryštátu.
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3. 2 Orlová

Město o rozloze 2 467 ha leží v nadmořské výšce 267 m, 18,7 km východně od Ostravy.
Skládá se z částí Město, Lazy, Poruba a Lutyně. První písemná zmínka pochází z roku 1223
v souvislosti s listinou vratislavského biskupa Vavřince. Ves Orlová se stala od roku 1268
orlovským opatstvím, od roku 1908 je městysem a od roku 1922 městem.
K 31. prosinci 2017 žilo ve městě 29 829 obyvatel. [2]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Farní kostel Narození Panny Marie, novogotická stavba s presbyterářem z roku 1466.
Foto: Michal Čech.

3. 3 Albrechtice u Českého Těšína

Obec zaujímá rozlohu 12,69 km2, leží na severním úpatí Těšínské pahorkatiny,
8 km jižně od Karviné v průměrné nadmořské výšce 260 až 280 m. Nejvýše položený bod
Pastuchovský kopec má nadmořskou výšku 324 m. Součástí obce jsou Červenky, Pacalůvka,
Pardubice, Paseky, Zadky, Zámostí a Bažantnice. Nejstarší období obce je zahaleno
tajemstvím, první faktická písemná zpráva pochází z roku 1447, Albrechtice jsou v ní označeny
jako zemanská ves. Název je možno klást do souvislosti s příjmením Albrechta, podkomořího
těšínského knížectví, který po roce 1322 vystupoval jako svědek v soudních protokolech.
Městem protéká řeka Stonávka se svým pravostranným přítokem Chotěbuzkou.
K 1. lednu 2018 měla obec dle telefonického zjištění na obecním úřadě 3 932 obyvatel. [3]
Z Havířova zde zajíždí MHD, autobus č. 402.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Dřevěný římskokatolický kostel z roku 1766, chráněná památka lidové architektury v areálu
albrechtického hřbitova.
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3. 4 Horní Suchá

Obec s rozlohou 980 ha leží na území bývalého Těšínského knížectví, mezi městy
Karviná, Havířov a Český Těšín, v blízkosti polských hranic v nadmořské výšce 260 m. Název
obce se objevuje poprvé v roce 1305, snad vyplývá z lidové pověsti o osamocené suché borovici
na mýtině, na místě nazvaném Suchá Polana. Když borovice vlivem povětrnostních vlivů
spadla, lidé tu založili osadu a nazvali ji Suchá. Protéká jí říčka Sušanka.
K 31. prosinci 2018 žilo v Horní Suché 4 590 obyvatel. Pod obcí se nachází v dnešní době již
z velké části vytěžené zásoby černého uhlí, jeho těžba významně ovlivnila vývoj Horní
Suché. [4] Z Havířova zde zajíždí MHD, autobus č. 413.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Budova Obecního úřadu Horní Suché a římskokatolický kostel z roku 1835.

3. 5 Petřvald

Hornické město Petřvald (u Karviné) s rozlohou 12,63 km2 leží v průměrné nadmořské
výšce 265 m. První zmínka o obci se nachází v soupisu desátků biskupství vratislavského z roku
1305. Do roku 1868 byla obec součástí bohumínského soudního okresu, poté byla součástí
okresu Fryštát a od roku 1949 náleží do správního okresu Karviná. Těžba uhlí byla ve městě
započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998. Petřvaldská stružka spadá do povodí řeky
Odry. V roce 2018 žilo ve městě Petřvaldě 7 268 obyvatel. [5] Z Havířova zde zajíždí MHD,
autobus č. 403. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nová radnice v Petřvaldě u Karviné.

3. 6 Šenov

Katastr města o rozloze 1 663 ha (900 ha zemědělské půdy, 430 ha lesů na severních
a jižních svazích). Město leží podél břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Šenov
(nazýván též Šonov, Schoönhof, polsky Szonow) pravděpodobně vznikl už ve 12 století jako
předkolonizační slovanská osada při obchodní cestě z Opavy do Těšína. První písemná zmínka
z roku 1305 je v soupisu desátků vratislavského biskupství.
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Statut města získal Šenov v roce 1998. S účinností od ledna 2007 příslušně spadá do okresu
Ostrava-Město. V Šenově žije cca 6 042 obyvatel, bydlí převážně v rodinných domcích. [6]
(Další fotografie v Příloze č. 2 Fotografie)

Pohled od šenovského muzea na „Perlu Slezska“, kostel Prozřetelnosti Boží, barokní stavbu
z roku 1764.

3. 7 Těrlicko

Obec Těrlicko se rozkládá na ploše 24,4 km2 na svazích Těšínské pahorkatiny,
nad Těrlickou přehradou, cca 9 km od Českého Těšína na významné dopravní ose spojující
Ostravu, Havířov a přechod do Polska a Slovenska. Kopec Babí hora dosahuje nadmořské
výšky 423 m. Obec tvoří dříve samostatné obce Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště,
kterými protéká řeka Stonávka. Významná je též pověstmi opředená část Kostelec. Písemně je
Těrlicko poprvé uváděno v roce 1229, kdy jej pravděpodobně vlastnil řád benediktýnů z Týnce
u Krakowa. Název obce se zapisoval rozdílně (Cierlitzko, Sierliczko, Tezirla, Czirlav apod.),
mohl být odvozen od tzv. cierlice, tedy od nářadí, které se používalo k česání lnu, případně
od jména řeky Cierly, Cierlavy (v 15. století se tak údajně nazývala řeka Stonávka). Těrlické
listy č. 2 z roku 2018 uvádějí, že k 31. prosinci 2017 žilo v obci 4 499 obyvatel. [7, 8]
Z Havířova zajíždí do centra Těrlicka MHD, autobus č. 417.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Obecní úřad na náměstí v centru Těrlicka.
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4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
4. 1 Kolik nás je?

Počet obyvatel Havířova, kteří mají trvalý pobyt ve městě, se snížil v roce 2018
o 545 (úbytek byl nejnižší od roku 2008). Z evidence obyvatel bylo v průběhu roku odhlášeno
2 726 občanů (877 lidí zemřelo). Nově se přihlásilo k pobytu 2 181 lidí (včetně 657 nově
narozených dětí).
K 31. prosinci 2018 žilo v Havířově celkem 73 050 obyvatel. Z toho bylo 32 435 mužů,
30 347 žen a 10 268 dětí do 15 let (5 249 chlapců a 5 019 dívek). [1] Do roku 2019 vstupovaly
jednotlivé části města s těmito počty obyvatel:
Havířov-Město
Havířov-Bludovice
Havířov-Podlesí
Havířov-Šumbark
Havířov-Prostřední Suchá
Havířov-Životice
Havířov-Dolní Suchá
Havířov- Dolní Datyně

31 489
2 735
14 008
17 471
4 567
1 340
877
563 [2]

V havířovské porodnici přijali 637 rodiček, narodilo se celkem 644 dětí
(319 chlapců a 326 dívek). V 7 případech se narodila dvojčata. [3] Děvčata dostávala nejčastěji
jména Eliška, Karolina, Emma, Laura, Viktorie, Adéla, Anna, Ema a Amálie. U chlapců vedli
v roce 2018 Adamové, následovala jména Jakub, David, Filip, Ondřej, Marek, Matěj, Vojtěch,
Jan a Matyáš. Rodiče však některým dětem dali zcela ojedinělá jména v našich končinách:
Christopher, Mikko, Olaf a u dívek Carmen, Graciela nebo Ketrin. [1]
Své ano si v roce 2018 řeklo 295 párů (43 svateb bylo církevních). Slavilo se také
9 jubilejních svateb (3 diamantové a 6 zlatých). [4]

4. 2 Bytové údaje

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. prosinci 2018 celkem
10 055 bytů a 10 rodinných domů. Mělo celkem 9 249 členů.
V roce 2018 zabezpečilo komplexní opravy na domech v ulicích Marie Pujmanové
1095/2 a Zvonková 462/1 v Havířově-Šumbarku. [5]
V Městské realitní agentuře Havířov se starali o 7 667 bytů v majetku města.
V roce 2018 vydala více než 113 miliónů korun za sanace obytných domů a opravy izolací
proti vlhkosti. Konkrétně se jednalo o sanace v ulicích Na Nábřeží 123–127, Mánesova 12–16
v Havířově-Městě, na ulici 17. listopadu 2–6, 8–14, Uzavřená (byla dokončena počátkem roku
2019), Jílová 6/1582 a Josefa Hory v Havířově-Podlesí. Regenerace se dočkal také obytný dům
v ulici Čelakovského 2b v Havířově-Podlesí. Byla opravena střecha obytného domu
na ulici Nákupní 10 v Havířově-Šumbarku. Izolace spodní stavby proti vlhkosti byly opraveny
v ulicích J. Žižky 3, Slovanská 8–12 a Antala Staška 1, 3, 5. Městská realitní agentura
zrenovovala 409 uvolněných bytů. Hlásiče požárů byly namontovány v bezmála 1 350 bytech
(je jimi osazeno 7 484 bytů spravovaných MRA) [6]
Největší vlastník bytů ve městě, společnost Residomo, hlásí za rok 2018
12 tisíc bytů. [7]
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5. VEDENÍ MĚSTA - RADA MĚSTA HAVÍŘOVA
5. 1 Členové vedení a Rady města Havířova

Od počátku roku 2018 pracovala Rada města Havířova a 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)
Neuvolnění členové rady: 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)
Při Radě města Havířova pracovaly v roce 2018 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.
Po volbách 5. a 6. října 2018, po ustavujícím zastupitelstvu 5. listopadu 2018 pracovala
Rada města a vedení města v tomto složení:
Primátor města Josef Bělica (Hnutí ANO)
Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (Hnutí ANO)
Náměstkyně primátora pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD)
Náměstkyně primátora pro sociální oblast Stanislava Gorecká (Hnutí ANO)
Náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL)
Radní pro sport Daniel Vachtarčík (HPH)
Neuvolnění členové rady: Jiří Martinek (ČSSD), Róbert Masarovič (Hnutí ANO),
Pavel Rapant, (ČSSD), Iva Georgiu (Hnutí ANO), Alena Olšoková (Hnutí ANO)

5. 2 Z jednání Rady města Havířova
Středa 17. ledna 2018

Radní města Havířova se sešli na své 80. schůzi ve volebním období.
Rada doporučila schválit:
- Udělení Ceny města za rok 2017 panu Janu Ihnatíkovi.
Rada města Havířova schválila:
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Regenerace obytného domu na ulici Čelakovského 2b“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavení práce „Kompletní
sanace obytného domu na ulici J. Hory 7“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace
obytného domu na ulici Uzavřená13“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Parkoviště na ulici Stavbařská“.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf
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Středa 14. února 2018

Radní města Havířova se sešli na své 82. schůzi.
Schválili:
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“.
- Poskytnutí peněžních darů na základě udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok
2017 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova formou peněžních poukázek.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 7. března 2018

Radní města Havířova se sešli na své 83. schůzi ve volebním období.
Schválili:
- Peněžité dary pro oceněné žáky a pedagogy formou peněžních poukázek v celkové
hodnotě 34 tisíc korun.
- Termín zápisu děti do mateřských škol na školní rok 2018/2019 ve dnech
14. a 15. května 2018.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“.
Stanovili:
- celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířov, mimo zaměstnance určené
pro zajištění čistoty města (VPP) a zaměstnané na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr a na realizaci projektů EU na 323 (zvýšení celkového počtu
o 2 zaměstnance).
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 28. března 2018

Havířovští radní se sešli na své 84. schůzi ve volebním období.
Schválili:
- zavedení úsekového měření rychlosti vozidel na Dlouhé třídě ve směru na Bludovický
kopec.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 11. dubna 2018

Radní města Havířova se sešli na své 85. schůzi.
Schválili:
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Chodník
MK Selská“ stavba 5 042.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Ledová plocha u VÚA , projektová dokumentace“.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 2. května 2018

Radní města Havířova se sešli na své 86. schůzi.
Schválili:
- Poskytnutí peněžních darů pro vítěze ve floristické soutěži „Století české pohádky“
konané 16. června 2018 v rámci Havířova v květech 2018 v celkové výši 22 000 korun.
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Zvýšení nájemného za prostory sloužící k podnikání s účinnosti od 1. července 2018
o průměrnou inflaci stanovenou ČSÚ za rok 2017 ve výši 2,5 %.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Jímání srážkových vod na MFK v Havířově-Prostřední Suché“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Multigenerační sportovně-relaxační areál ulice Lázeňská“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup
PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Program
pro ochranu osobních a citlivých dat“ (s technickou podporou do roku 2022).
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“.
- Předložení žádosti Ministerstvu obrany ČR o jmenování plk. Jana Ihnatíka, válečného
veterána, do vyšší vojenské hodnosti.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf
-

Středa 23. května 2018

Radní města Havířova se sešli na jednání 87. schůze.
Schválili:
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov Město“.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 13. června 2018

Radní města Havířova se sešli na své 88. schůzi.
Schválili:
- zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Mobilní služebna Městské
policie Havířov – přestavba“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace
zdravotního střediska na Dlouhé třídě 83“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu stavební práce
„Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavení práce „Areál
volného času 1. etapa“.
- Tarifní podmínky MHD Havířov od 1. července 2018 v případě souhlasu zastupitelů
s bezplatnou přepravou cestujících do 18 let a nad 65 let zdarma. Zároveň schválila,
opět s podmínkou schválení zastupiteli, prodloužení linky č. 410.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Pondělí 25. června 2018

Na své další schůzi se sešli radní města Havířova.
- Vzali na vědomí žádost obce Soběšovice na uzavření veřejnoprávní smlouvy a schválili
uzavření smlouvy o výkonu činnosti Městské policie Havířov na území obce
Soběšovice.
Usnesení RMH je dostupné na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf
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Středa 27. června 2018

Radní města Havířova se sešli na své 89. schůzi ve volebním období.
Schválili:
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Parkoviště za bytovým věžovým domem“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pořízení dvou
automobilů pro Sociální služby města Havířova“ (vozidlo k přepravě za klientem
a vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů).
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 25. července 2018

Rada města Havířova se sešla k jednání na své 91. schůzi.
Radní schválili:
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava
střechy na ulici Dlouhá 23–33“.
- Nové zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Areál
volného času – 1. etapa“. Původní zadávací řízení bylo zrušeno (jediná podaná nabídka
byla ekonomicky nevýhodná).
- Zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (do původního řízení nebyla
podána žádná nabídka).
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Rekonstrukce MŠ U Jeslí na Denní stacionář“.
- Zahájení nového zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Multigenerační
sportovně-relaxační areál ulice Lázeňská“ (do prvního zadávacího řízení přišla jediná
nabídka).
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup PC,
PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“.
Vydali:
- Nařízení o maximálních cenách jízdného v MHD Havířov a v příměstské dopravě
provozované v rámci MHD na území města Havířova. Maximální cenu stanovila
pro děti a mládež z elektronické peněženky přestupná 9 korun, u řidiče nepřestupná
12 korun; pro dětí od 6 do 15 let z elektronické peněženky přestupná
4,50 korun, u řidiče nepřestupná 6 korun; pes z elektronické peněženky přestupná
8 korun, u řidiče nepřestupná 10 korun; zavazadla, lyže, sáně, kočáry bez dětí
z elektronické peněženky přestupná 8 korun a u řidiče nepřestupná 10 korun. Určili ceny
časových nepřestupných jízdenek z čipové karty: 7denní občanská jízdenka
v I. pásmu 75 korun, ve II. pásmu 85 korun; 30denní občanská jízdenka v I. pásmu
250 korun, ve II. pásmu 300 korun; 30denní zlevněná pro žáky, studenty a seniory
v I. pásmu 125 korun a ve II. pásmu 150 korun; 90denní občanská jízdenka v I. pásmu
680 korun, ve II. pásmu 780 korun; 90denní zlevněná jízdenka pro žáky, studenty
a seniory v I. pásmu 340 korun a ve II. pásmu 390 korun. Bezplatně budou cestovat děti
a mládež od 6 do 18 let a občané starší 65 let s ODIS kartou s nahranou bezplatnou
jízdenkou; držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně průvodce a vodicího psa; strážníci
Městské policie Havířov a policisté ČR; členové Českého svazu bojovníků za svobodu;
členové Československé obce legionářské; členové Konfederace politických vězňů,
členové Sdružení bývalých politických vězňů ČR, vybraní držitelé Jánského plaketydárci krve.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf
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Pátek 17. srpna 2018

Radní města Havířova zasedali na své 92. schůzi.
Zrušili:
- usnesení z 27. 6. 2018 (schválené podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Parkoviště za bytovým věžovým domem“).
Schválili:
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkoviště za bytovým věžovým domem“
(stavba 18020) se společností Technické služby Havířov, a. s. Havířov, cena s DPH
8 835 661 korun, termín 100 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- výjimku z článku III bodu 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
statutárním městem Havířov pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění
občerstvení pro členy okrskových volebních komisí – volby do zastupitelstev obcí
a Senátu PČR v roce 2018“. Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu bude
uzavřena smlouva se společností Zámek Havířov, s. r. o. (156 korun/1 člen volební
komise/1 kolo voleb).
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 29. srpna 2018

Radní města Havířova se sešli na své 93. schůzi ve volebním období.
Schválili:
- podání žádosti o státní účelovou dotaci ve druhém kole dotačního programu Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2018/2019 vyhlášeného
Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci dílčího projektu:
„Havířov-Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o pět kamerových
bodů na území města“.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sanace
zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov – Podlesí“.
- Záměr pronájmu části pozemků na katastrálním území Bludovice společnosti Jazz club
Nebe Havířov za účelem dostavby KD Leoše Janáčka (rozšíření stávajícího nebytového
prostoru Jazz clubu) s podmínkou předchozího odsouhlasení projektové dokumentace
rozšíření KD Leoše Janáčka vlastníkem nemovitosti. Doporučila zastupitelstvu schválit
záměr dostavby KD Leoše Janáčka.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Středa 12. září 2018

Na 94. schůzi se sešli radní města Havířova.
Schválili:
- Na rok 2019 realizaci investiční akce „Přednádražní prostor Havířov“ s předpokládanou
hodnotou 121.000.000 Kč včetně DPH.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zakoupení
záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“, s hodnotícím kritériem nejnižší
nabídkové ceny.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf
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Středa 3. října 2018

Havířovští radní se setkali na poslední, 95. schůzi ve volebním období.
Schválili:
- Uplatnění smluvní pokuty za prodlení při stavbě „Sanace obytného domu Na Nábřeží
129–133“ vůči zhotoviteli S-O-D Holding, s. r. o. Petřvald u Karviné ve výši
620 000 korun.
- Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vyhrazená
technická zařízení – výtahy“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Domov seniorů Havířov, středisko Luna – EPS a CCTV“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku
programu VMware vSphere a VMware vCenter“.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-2018.pdf

Pondělí 5. listopadu 2018

Nově zvolení radní města Havířova se sešli na své 1. schůzi.
Pověřili:
- prováděním sňatečních obřadů ve volebním období 2018–2022 Alenu Zedníkovou,
Evu Šillerovou, Ivetu Kočí Palkovskou, Róberta Masaroviče, Daniela Vachtarčíka.
- Prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních svatebních obřadů (např. zlaté svatby)
ve volebním období 2018–2022 Janu Feberovou, Alenu Zedníkovou, Evu Šillerovou,
Stanislavu Goreckou, Alenu Olšokovou, Ivanu Hlubinkovou Kožmínovou,
Róberta Masaroviče, Bohuslava Niemiece.
Rozhodli:
- podat žalobu za vymáhání náhrady škody ve výši 1 500 000 korun vzniklé pokutou
ÚOHS v zakázce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířova“
za členy hodnotící komise.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-1-rmh-05-11-2018.pdf

Pondělí 19. listopadu 2018

Na svém 2. jednání se sešli nově zvolení radní města Havířova.
Schválili:
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Přednádražní prostor Havířov – výkon činnosti stálého technického dozoru
stavebníka“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Nákup
notebooků a počítačových sestav“.
- Výpůjčku 37 notebooků s nainstalovaným softwarem a příslušenstvím zastupitelům
města Havířova po dobu jejich mandátu v Zastupitelstvu města Havířova 2018–2022.
- Termíny konání Rady města Havířova v roce 2019 a doporučili termíny konání schůzí
Zastupitelstva města Havířova v roce 2019.
Vzali na vědomí:
- zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za rok 2018.
- Platné statuty jednotlivých komisí Rady města Havířova a zřídili ve volebním období
2018–2022 tyto komise při Radě města Havířova: Komise pro bezpečnost silničního
provozu (11 členů), Komise bytová (11 členů), Komise energetická (11 členů), Komise
kulturní a letopisecká (11 členů), Komise pro občanské záležitosti (11 členů), Komise
protidrogová a prevence kriminality (11 členů), Komise pro regionální spolupráci
a partnerské vztahy (11 členů), Komise rozvojová (17 členů – 8 z nich předsedové
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občanských komisí), Komise sociální a zdravotní (11 členů), Komise sportovní
(11 členů), Komise školská (11 členů), Komise životního prostředí (11 členů), Komise
pro plánování sociálních služeb (11 členů).
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-2-rmh-19-11-2018-web.pdf

Pondělí 26. listopadu 2018

Na 4. schůzi radní města Havířova souhlasili se zrušením pracovního poměru
ve zkušební době u dosavadního vedoucího odboru komunálních služeb. Vzali na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru komunálních služeb
Magistrátu města Havířova.
Usnesení RMH dostupné na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-4-rmh-26-11-2018-web.pdf

Pondělí 3. prosince 2018

Na svém třetím jednání se sešli radní města Havířova.
Schválili:
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výměna střešních oken v obytných domech E. Urxe 1, 3, 5; U lesa 1a;
J. A. Komenského 15; Klidná 2, 4.
- Zadání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Úklidové
práce ve společných prostorách vybraných budov v roce 2019“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67–71“.
- Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových
organizací města na období 2020 a 2021.
- Podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Chodník MK Selská II. etapa“.
- Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Parkoviště na ulici Točitá, Havířov-Podlesí“.
- Zrušila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Hokejbalové hřiště v areálu
ZŠ M. Pujmanové“, protože nebyla podána žádná nabídka. Schválila zahájení nového
zadávacího řízení.
- Nový organizační řád Magistrátu města Havířova od 4. prosince 2018.
Jmenovali:
- předsedy a členy komisí při Radě města Havířova.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-3-rmh-03-12-2018-web.pdf

Pondělí 17. prosince 2018

V přestávce jednání havířovských zastupitelů se na 5. schůzi sešli v KD Radost
radní města Havířova.
Odložili:
- zahájení zadávacího řízení na stavbu „Přednádražní prostor Havířov“.
Schválili:
- ceny pro podnikatele zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem
pro rok 2019 takto: kanceláře a provozovny produkující maximálně 110 litrů odpadů
týdně 2 016 Kč ročně (bez DPH); maximálně 110 litrů za 14 dní 1 008 Kč ročně
(bez DPH). Pro obchody a provozovny produkující více než 110 litrů (maximálně
1 100 litrů týdně) Kč 7 851,-- ročně bez DPH; vice než 110 l (maximálně
1 100 litrů za 14 dní) 3 926 korun ročně bez DPH.
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Cenu za odpadní vodu převzatou od 1. ledna 2019 ve výší 0,51 Kč za 1 m3 (bez DPH)
včetně 15% DPH 0,59 Kč/m3 - převedení odpadních vod z kanalizace bez čištění
ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a. s. kanalizací ve vlastnictví statutárního města
Havířov.
- Cenu za stočné od 1. ledna 2019 ve výši 34,80 Kč za 1 m 3 bez DPH.
- Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím
Městské realitní agentury, s. r. o. s platností od 1. ledna 2019.
Další usnesení RMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-5-rmh-17-12-2018-web.pdf
-

6. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HAVÍŘOVA
6. 1 Členové Zastupitelstva města Havířova

Do ustavujícího jednání 5. listopadu 2018 pracovalo ZMH v tomto složení:
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, Iva Georgiu, Stanislava Gorecká,
Iveta Kočí Palkovská, Róbert Masarovič, Alena Olšoková
Darja Tomaniecová, Ivan Bureš a Petr Hrabčák zvoleni za Hnutí ANO přešli v průběhu
volebního období k zastupitelům KSČM
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.
ZMH po komunálních volbách 5. a 6. října 2018 (členové Zastupitelstva města Havířova
pro volební období 2018 až 2022):
Hnutí ANO 2011 13 mandátů - Josef Bělica, Stanislava Gorecká, Ondřej Baránek,
Alena Olšoková, Róbert Masarovič, Iveta Kočí Palkovská, Jan Veselý, Iva Georgiu,
Radim Kalus, Josef Kaplan, Jan Dostal, Petr Wala, Jakub Chlopecký
Komunistická strana Čech a Moravy 7 mandátů - Milada Halíková, Daniel Pawlas,
Monika Havlíčková, Radek Kupczak, Soňa Ryšánková Dosedělová, Eduard Heczko,
Markéta Fikáčková
Česká strana sociálně demokratická 6 mandátů - Jana Feberová, Alena Zedníková,
Jiří Martinek, Pavel Rapant, Jakub Holisz, Radim Hanzel
Hnutí pro Havířov 4 mandáty - Daniel Vachtarčík, Bohuslav Muras, Rudolf Šimek,
Daniel Gwóźdź
Společně pro Havířov - Koalice KDU-ČSL a STAN 4 mandáty - Bohuslav Niemiec,
Eva Šillerová, Jan Szturc, Marek Světnička
Česká pirátská strana 4 mandáty - Martin Rédr, Jan Nezhyba, Jaroslav Kocián,
Martin Kmec
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 3 mandáty - René Pustějovský,
Darja Tomaniecová, Břetislav Butora
Občanská demokratická strana 2 mandáty - Radomil Schreiber, Leoš Lukaštík
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6. 2 Z jednání Zastupitelstva města Havířova
Pondělí 29. ledna 2018

Jednání v pořadí 23. schůze Zastupitelstva města Havířova v sále KD Radost.
Schválilo:
- Podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2018 Ministerstvem vnitra. Město chce ze státního rozpočtu financovat projekty
„Asistent prevence kriminality“, „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
a „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby“.
- Udělení ocenění učitelům, žákům a kolektivům ve středu 28. března 2018
ve Společenském domě Havířov (Reneta) u příležitosti Dne učitelů.
- Udělení městských ocenění a Ceny města Havířova za rok 2017. Ocenění jsou
udělována v sociální, kulturní a sportovní oblasti, dále v oblasti volnočasových
aktivit. [22]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-23-zmh-29-1-2018.pdf

Pondělí 26. února 2018

Zastupitelé na 24. schůzi v KD Radost schválili přes 30 důležitých záležitostí.
Schválili:
- čerpání více než 260 000 korun z fondu bezpečnosti na pokračování programu primární
prevence v rámci projektu Revolution train-protidrogový vlak, letos pro žáky 6. tříd
základních škol.
- Pořízení nové mobilní služebny Městské policie Havířov a rozšíření kamerového
systému města o tři nové kamerové body. Město získalo státní účelovou dotaci
Ministerstva vnitra určenou pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou
umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Město obdrželo
na zvýšení bezpečnosti více než 3 miliony korun.
- Participativní rozpočet, který budou moci svým rozhodnutím přímo ovlivnit občané
města.
- Odhlasovali první kolo dotací pro společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní
činnosti a akce, jejichž pořadatelé zažádali o podporu z městského rozpočtu. Bylo
podáno 163 žádostí v mimosportovní sféře, 1 žádost o návratnou finanční výpomoc
v mimosportovní sféře a 81 žádostí na sportovní projekty. Do oblasti sportu schválili
zastupitelé částku přesahující 27 milionů korun (havířovský hokej, Městský fotbalový
klub, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, Sportovní klub vzpírání Baník
Havířov, TJ Slovan Havířov, Maniak aerobik, Plavecký klub Havířov, Rugby club
Havířov, BK Havířov, Florbal Havířov či tenisové kluby Havířov, Tennet a Tennis Hill
Havířov, další sportovní kluby, spolky a školské turnaje). Pro oblast mimosportovní
byla odsouhlasena částka přesahující 10 milionů korun. Město podpořilo činnost a akce
subjektů ze sociální, kulturní nebo školské oblasti, v oblasti partnerských vztahů,
prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním provozu
a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (Armáda spásy a dalším zařízení ze sociální
oblasti na různé sociální projekty, Seniordoprava Oblastního spolku Českého červeného
kříže, Klub přátel školy Havířov-Prostřední Suchá na další ročník Miss Reneta, taneční
školy Limit Dance Corporation, Horizonty Havířov, spolek Vonička Havířov). Město
přispělo z rozpočtu na plavání žáků a veřejnosti v krytém bazénu
v Havířově-Šumbarku, na činnosti Montessori základní školy Úsměv. Hasičský
záchranný sbor MSK získal peníze na rekonstrukci. [19]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-24-zmh-26-02-2018.pdf
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Pondělí 23. dubna 2018

Zastupitelé města Havířova na své 25. schůzi ve volebním období rozhodovali o schválení
42 usnesení. 8 bodů týkajících se mimořádných odměn vedení města a několika zastupitelů bylo
staženo z programu jednání. V interpelacích vystoupilo 6 havířovských občanů s rozličnými
problémy: úprava travnatých ploch v okolí jednoho z domů, kontrola inspektorátu práce
v Městském kulturním středisku (primátorka informovala, že doposud neexistuje závěrečná
zpráva o této kontrole). Zaznělo poděkování za pomoc zastupitele Karla Žáka při řešení
neseriózního jednání pronajímatele bytu. Hovořilo se o vysokých nájmech v havířovských
kulturních domech, debata se rozvinula kolem nových chodníků na ulici Dlouhé (pokud zjištěné
nedostatky na kontrolních dnech nebudou odstraněny, město stavbu nepřevezme a firma bude
platit vysoké penále). Jeden z dotazů se týkal oprav uměleckého díla „Brána času s kyvadlem
a pramenem“ na náměstí Republiky.
Schválili:
- příslib finančních prostředků na prodloužení ulice Dlouhé (součást projektu silnice I/11
Havířov – Třanovice) ve výši 45 milionů korun. Prezentaci a nutnost schválení celého
projektu (obchvatu) předvedl a vysvětlil Lubomír Hýbl z Ředitelství silnic a dálnic.
Horizont realizace stavby je 8 až 10 let.
- Financování čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku z rozpočtu města do výše
302 500 korun v roce 2019 a 302 500 korun v roce 2020. Od počátku Akademie
III. věku v roce 1999 prošlo studiem přes 900 studentů ve starobním nebo invalidním
důchodu bez dalších kvalifikačních nároků a město na ni přispělo částkou přesahující
7 milionů korun.
- Pořízení nových automobilů pro Sociální služby města Havířova k přepravě seniorů,
imobilních osob či osob s tělesným postižením.
- Zařazení dvou investičních akci do letošního rozpočtu (parkoviště u kostela sv. Anny
v Havířově-Městě - 42 míst, parkoviště za bytovým domem na ulici Železničářů poblíž
vlakového nádraží - 42 míst). [9]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-25-zmh-23-04-2018.pdf

Pondělí 25. června 2018

Zastupitelé města se sešli na své 26. schůzi ve volebním období v KD Radost.
Schválili:
- využití bývalých jeslí v Havířově-Šumbarku. Po rekonstrukci budovy z 50. let minulého
století ji budou využívat, včetně přilehlých pozemků, klienti příspěvkové organizace
města Santé, centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, jako Denní stacionář
pro osoby s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením.
- Převod havířovského Zámku pod Správu sportovních a rekreačních zařízení, včetně
přilehlých pozemků, příjezdové cesty, parkovací plochy a dětského hřiště v hodnotě
za téměř 60 milionů korun. Městská příspěvková organizace ji převezme od městské
společnosti Zámek Havířov. Plánuje nadále provozovat restauraci a hotel, ve správě
bude mít také vybavení budovy, vyjma obřadní síně a jejího zázemí. Ta zůstává i nadále
městu.
- Finance pro kluby a organizace v oblasti kulturní, sportovní a sociální. Ve druhém kole
dotačního řízení bylo podáno 36 žádostí v mimosportovní a 18 žádostí ve sportovní
sféře. Celková částka v mimosportovní oblasti přesáhla 7 800 000 korun. Zahrnuje
i příspěvek 7 milionů korun pro Nemocnici s poliklinikou Havířov na pořízení nových
přístrojů, porodní vany a na stavební úpravy vstupu z Dělnické ulice. Dalších 500 tisíc
korun odsouhlasili zastupitelé pro Sanatorium Kochova v Havířově-Šumbarku.
Sportovci získají v rámci druhého dotačního kola téměř 400 tisíc z městského rozpočtu.
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Poskytnutí dotace pro TJ Slovan Havířov (1,2 milionu korun na rekonstrukci
fotbalového stadionu v Havířově-Šumbarku) a Sportovní klub stolního tenisu Baník
Havířov (20 milionů korun na realizaci stavby Centra reprezentace stolního tenisu).
- Financování přepravy zdarma v autobusech MHD pro mládež do 18 let a pro seniory
nad 65 let (navýšení výdajové části městského rozpočtu o 3 600 000 korun)
od 1. července 2018. Děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let budou cestovat zcela
zdarma bez nutnosti prokazovat nárok na bezplatnou přepravu. Cestující od 6 do 18 let
a senioři nad 65 let si musí na kartu ODIS nahrát bezplatnou roční jízdenku.
- Prodloužení linky 410, město uvolní ze svého rozpočtu dalších
126 000 korun, aby občané Havířova-Dolních Datyň mohli od 1. srpna 2018 cestovat
touto linkou přes centrum města až na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku
bez přestupu ve 3 spojích každým směrem. Od 1. září 2018 pak šesti spoji pro každý
směr během pracovních dnů. [15]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-26-zmh-25-6-2018.pdf
-

Pondělí 24. září 2018

Zastupitelé města Havířova se sešli na posledním 27. zasedání před komunálními volbami
v sále KD Radost. Na programu měli 53 bodů.
Schválili:
- realizaci investiční akce Přednádražní prostor Havířov na rok 2019. Město plánuje
vynaložit na rekonstrukci 150 milionů korun. Součástí by mělo být 134 nových
parkovacích stání, kryté zastávky a příchozí koridory. Město chce do lokality přivést
i cyklostezku. V plánu je oprava komunikací na ulici Železničářů, vybudování nových
přechodů pro chodce a autobusových zálivů, instalace veřejného osvětlení
a kamerového systému. Město chce revitalizovat volnou plochu před výpravní budovou,
osadit ji novými prvky městského mobiliáře a vysadit zeleň v okolí. [14]
- Rozdělení
finančních
prostředků
z Fondu
pro
zvýšení
bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě. Městská policie bude
čerpat na dofinancování nové operativnější mobilní služebny 750 tisíc korun.
Dobrovolným hasičským sborům budou z fondu nakoupeny nové odvlhčovače.
Mateřská škola v Petřvaldské ulici a Správa sportovních a rekreačních zařízení nakoupí
nová jízdní kola, koloběžky, ochranné přílby pro dopravní výuku.
- Plán udržitelné mobility a koncepci odpadového hospodářství.
- Vyhlášku o mimořádné deratizaci. [15]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-27-zmh-24-09-2018.pdf

Pondělí 5. listopadu 2018

Nově zvolení zastupitelé města Havířova se sešli v plném počtu 43 členů v KD Radost
na svém prvním jednání.
Po státní hymně složili slib. Zástupci zvolených politických stran hnutí ANO 2011,
Komunistické strany Čech a Moravy, České strany sociálně demokratické, Hnutí pro Havířov,
Společně pro Havířov (Koalice KDU-ČSL a STAN), České pirátské strany, Svobody a přímé
demokracie – Tomia Okamury a Občanské demokratické strany odhlasovali 14 bodů, včetně
nového vedení města, 11 členů městské rady a výborů zastupitelstva.
Zastupitele odhlasovali:
- 5 uvolněných členů zastupitelstva a stanovili jejich funkce (v předešlém období
se jednalo o 4 členy) – náměstek pro ekonomiku a správu majetku, náměstek
pro investice a chytré město, náměstek pro školství a kulturu, náměstek pro sociální
oblast a uvolněný radní pro sport. Nově zvolený primátor pro svou funkci uvolněn
nebude.
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Zvolili:
- Josefa Bělicu (Hnutí ANO 2011) primátorem města.
- Ondřeje Baránka (Hnutí ANO 2011) náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.
- Bohuslava Niemiece (KDU-ČSL) náměstkem pro investice a chytré město.
- Janu Feberovou (ČSSD) náměstkyní pro školství a kulturu.
- Stanislavu Goreckou (Hnutí ANO 2011) náměstkyní pro sociální oblast.
- Daniela Vachtarčíka (HPH) uvolněným radním pro oblast sportu.
- Dalšími členy Rady města Havířova Jiřího Martínka (ČSSD), Róberta Masaroviče
(Hnutí ANO 2011), Pavla Rapanta (ČSSD), Ivu Georgiu (Hnutí ANO 2011)
a Alenu Olšokovou (Hnutí ANO 2011).
- Zástupce primátora v době jeho nepřítomnosti – náměstek pro ekonomiku a správu
majetku.
- Zřízení finančního výboru o 11 členech. Funkci jeho předsedkyně bude vykonávat
Eva Šillerová (KDU-ČSL).
- Zřízení kontrolního výboru o 11 členech. Funkci předsedy bude vykonávat Martin Rédr
(Piráti). [4]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-01-zmh-05-11-2018.pdf

Bývalá primátorka Jana Feberová předává funkci Josefu Bělicovi na 1. ustavujícím
zastupitelstvu po volbách v pondělí 5. listopadu 2018. Foto: z archivu Magistrátu města
Havířova.

Pondělí 3. prosince 2018

V sále KD Radost zasedali na své 2. schůzi zastupitelé města Havířova. Včetně
interpelací hlasovali o 26 záležitostech.
Odsouhlasili:
- nový informační systém pro Městskou policii Havířov, online aplikaci k vytváření
a správě událostí a přestupků. V první fázi bude letos zakoupen základní modul
za 600 000 korun k zadávání událostí a přestupků s online vstupy
do registrů a databází. V roce 2019 město dokoupí rozšíření pro práci v terénu a další
agendy za zhruba 500 000 korun.
Vydali:
- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Havířované
budou nadále platit 552 korun za osobu, s výjimkou dětí do 3 let. Rozdíl
mezi skutečnými náklady a vybranými poplatky město doplatí ze svého rozpočtu. [5]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usn-2-zmh-03-12-2018-na-web-s-hlas-priloh.pdf
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Pondělí 17. prosince 2018
Zastupitelé se sešli v KD Radost na svém 3. jednání. Rozhodovali o 23 bodech programu
a interpelacích.
Schválili:
- smlouvu o poskytnutí dotace na výměnu kotle umístěného v rodinných domcích
na území města Havířova 62 lidem v rámci první výzvy projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ Prostřednictvím Moravskoslezského kraje jim byly
postupně vypláceny příspěvky města v celkové výši 450 000 korun.
- Podání žádosti o dotaci z výzvy V4 sport na projekt „Multigenerační sportovně
rekreační areál“ v těsné blízkosti centra města na Lázeňské ulici. Předpokládané
náklady činí více než 30 milionů korun.
- Návrh rozpočtu pro rok 2019.
- Na projekty participativního rozpočtu schválili částku 5 milionů korun, včetně DPH. Je
rozdělena mezi jednotlivé části města podle počtu obyvatel. Zastupitelé odsouhlasili
i zásady fungování participativního rozpočtu [10]
Další usnesení ZMH dostupná na: https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/articleattachments/usneseni-3-zmh-vcetne-hlasovani-priloh.pdf

7. REJSTŘÍK
LEDEN

1. 1. Novoroční ohňostroj
1. 1. Bezkontaktní odbavení v havířovských autobusech
3. 1. První dítě roku 2018
4. 1. Výstava Lucie Cielecké Wiedové v Galerii Maryčka
5. 1. Soutěž GYMKOM na Gymnáziu Komenského
6. 1. Okresní tenisový přebor v babytenise
7. 1. Tříkrálová sbírka u kostela sv. Anny
8. 1. Rekonstrukce přednádražního prostoru
8. 1. Beseda s primátorkou v Klubu přátel hornického muzea
8. 1. Výstava plakátů sdružení Bienále Brno ve Výstavní síni Viléma Wünsche
9. 1. Výcvik policistů v bývalé ZŠ Mánesova
9. 1. Výstava ZUŠ L. Janáčka v Galerii Centrum
10. 1. Přednáška o biologii v kriminalistice v Musaionu Muzea Těšínska
10. 1. Výstava Milana Cieslara v Galerii Radost
11. 1. Základní kolo vědomostní olympiády na SŠTO
13. 1. Svatební den v Hotelu Rudolf
13. 1. Halové Mistrovství Moravy a Slezska úspěšné pro Atletický oddíl Slavia Havířov
14. 1. Vítání občánků
15. 1. Zvířátkové vyprávění v knihovně
17. 1. Rada města Havířova (80.)
17. 1. WSM hokejová liga Havířov proti pražské Slavii
18. 1. Ocenění dárců krve v KD Radost
19. 1. Dámský klub v Komunitním centru Lučina Residomo
21. 1. Koncert a sbírka v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché
21. 1. Mladí atleti TJ Start Havířov na Přeboru Moravskoslezského kraje v Ostravě
22. 1. Ukončení zimního semestru Virtuální univerzity III. věku
23. 1. Primátorka strážníkem Městské policie
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24. 1. Retro odpoledne s ADROU v Heliosu
26. 1. Hladové hry v CSVČ sv. Jana Boska
27. 1. Prezidentské volby 2018
28. 1. Vítání občánků
28. 1. Zajištění řidiče pod vlivem návykových látek
29. 1. Zastupitelstvo města Havířova (23.)
30. 1. Memorandum o komplexní rekonstrukci vlakového nádraží
31. 1. Pracovnice VPP bojovaly o lidský život
31. 1. Novoroční koncert v KD Leoše Janáčka s Adamem Plachetkou
31. 1. Hudební večer s vernisáží výstavy Lenky Lukaštíkové

ÚNOR
1. 2. Vzpomínka na Manfreda Kosela
1. 2. Výstava plakátů současných českých filmů v Galerii Centrum
2. 2. Schůzka o řemeslných oborech na Magistrátu města Havířova
2. 2. Výstava v Galerii Radost „Setkání fotografů po 40 letech“
2. 2. Výstava grafika Pavla Hlavatého ve Výstavní síni Viléma Wünsche
3. 2. Výprava za havířovskými sochami
4. 2. Pohádkový karneval ve Společenském domě Havířov
5. 2. Příměstské tábory CSVČ sv. Jana Boska
5. 2. Prázdninová noc v Asterixu
5. 2. „Protiklady a souvislosti“ Ladislava Pekárka v Galerii Po schodech
6. 2. Městská policie Havířov v roce 2017
6. 2. Miniatury Jindry Zlámalové v kavárně Sluníčko
10. 2. Babski bal v PZKO po devadesátéprvé
10. 2. Florbalový Pegres Havířov na domácím hřišti letos poprvé
10. 2. Veteránská liga vzpěračů v Havířova
10. 2. Bobování a sáňkování na Lučině
12. 2. Europoslanec Tomáš Zdechovský v Havířově
12. 2. Beseda horníků s ředitelem nemocnice v KD Petra Bezruče
12. 2. Kroužek studené kuchyně v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici
13. 2. Nové výstavy v Památníku životické tragédie
13. 2. Valentýn s Martou Gelnarovou v Musaionu
14. 2. Rada města Havířova (82.)
14. 2. Ocenění nejlepších policistů Karvinska
14. 2. Jóga smíchu v Mama centru
15. 2. Slavnostní předání nově rekonstruovaného bazénku Delfínek
15. 2. Primátorka navštívila oddělení urologie Nemocnice s poliklinikou Havířov
16. 2. Pavlína Jíšová a Šany v Jazz clubu
17. 2. Den dětské onkologie v Havířově
17. 2. Halová pohárová soutěž mladých hasičů v hasičském sportu v Městské sportovní hale
17. 2. Vyhodnocení městského bowlingového turnaje „O pohár ředitele SSRZ“
18. 2. Vítání občánků
18. 2. Trest pro řidiče pod vlivem návykových látek bez řidičského oprávnění
20. 2. Zahraniční studenti v Městském klubu seniorů na Studentské ulici
21. 2. Valerie Káňová ve finále „Sanrema Junior 2018“
22. 2. Ples havířovských klubů seniorů
22. 2. Okresní přehlídka ZUŠ v prostorách ZUŠ L. Janáčka
23. 2. Primátorka města v havířovské porodnici
24. 2. Cimbálová muzika Jagár slavila 10 let od svého založení
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24. 2. Běh opuštěným Dolem 9. květen
26. 2. Zastupitelstvo (24.)
27. 2. Filmový klub v Městské knihovně Havířov
28. 2. Ruší se telefonní budky ve městě

BŘEZEN

1. 3. Zdravotníci budou dojíždět zdarma do práce
4. 3. Vítání občánků
4. 3. AZ Residomo Havířov ve 4. utkání série play off WSM ligy
6. 3. Ocenění osobností statutárního města Havířova
6. 3. Předporodní kurzy pro těhotné
6. 3. Velikonoční tvoření v Městské knihovně Havířov na Šrámkově ulici
7. 3. Rada města Havířova (83.)
7. 3. Výstava prací klientů Santé v KD Radost
7. 3. MDŽ s KSČM
7. 3. Literární večer o sochaři Albínu Poláškovi
8. 3. Světový den ledvin v havířovské nemocnici
8. 3. Výstava „První oddíl interkosmonautů“ v Galerii Maryčka
9. 3. Benefiční koncert v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích
12. 3. Beseda Klubu přátel Hornického muzea Ostrava, pobočky Havířov
12. 3. Vystoupení Havířovských babek
14. 3. Seminář Městské knihovny Havířov „Gramotnost pro 21. století“
15. 3. Klientka Domova seniorů, střediska Luna, oslavila 106. narozeniny
15. 3. Velikonoční řemeslné dílny v Musaionu
16. 3. Ples Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
17. 3. Zájezd Klubu českých turistů do Polska
17. 3. Den otevřených dveří v Domě pod svahem
17. 3. Seminář Tai-či v tělocvičně Horního gymplu
18. 3. Vítání občánků
18. 3. Handmade jarmark v Hotelu Rudolf
19. 3. Připomenutí 20 let od ukončení těžby na Dole J. Fučík
20. 3. Schůze Svazku měst a obcí v okrese Karviná
20. 3. Amatérské divadlo Hades v loutkovém sále KD Petra Bezruče
21. 3. Luštitelé křížovek a sudoku v Městském klubu seniorů
22. 3. Missis senior 2018
22. 3. Vernisáž k 90. výročí založení mateřské školy v Dolních Datyních
22. 3. Sportovci roku 2017 Moravskoslezského kraje
23. 3. Havířov na veletrhu Globalnie 2018 v Katowicích
23. 3. Koncert Jaromíra Nohavici
23. 3. Noc s Andersenem v Městské knihovně Havířov
23. 3. Memoriál Viktora Kalouska 2018
24. 3. Velikonoční městečko na náměstí Republiky
24. 3. Havířov se připojil k Hodině Země
27. 3. Aprílové kytary v ZUŠ L. Janáčka
28. 3. Rada města Havířova (84.)
28. 3. Ocenění pedagogů Den učitelů 2018
29. 3. Velikonoční výstavka ČSŽ v Bambinu
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DUBEN

1. 4. Velikonoční 12minutovka
3. 4. Centrum pro rodinné pečující
3. 4. Výstava havířovského Fotoklubu „Patnáctero“
4. 4. Čištění „Kyvadla“ na náměstí Republiky
4. 4. Expediční kamera v Jazz clubu
7. 4. Světový den autismu v Havířově
7. 4. Čistá Lučina 2018
7. 4. Finále play-off 1. florbalové ligy mužů
9. 4. Zápisy do 1. tříd základních škol
9. 4. Vyloupení banky v centru města
10. 4. Odpoledne s BESIPem
10. 4. Den zdraví v havířovské nemocnici
11. 4. Rada města Havířova (85.)
11. 4. S batohem na zádech a foťákem v ruce v Městské knihovně Havířov
12. 4. Výstava „V novém státě – éra první republiky“ v Musaionu
13. 4. Kroniky města Havířova na výstavě kronik v Horních Bludovicích
14. 4. Vítání ptačího zpěvu s ornitologem
15. 4. Vítání občánků
15. 4. Czech Dance Tour
16. 4. Výstava k 30. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea
17. 4. Celostátní akce Jehla 2018
18. 4. Vyhodnocení výtvarné soutěže komise Rady města Havířova BESIP
18. 4. Komorní koncert Jaro 2018 v KD Radost
18. 4. Mezinárodní kvalifikační utkání družstev žen v stolním tenise
19. 4. Protidrogový vlak opět v Havířově
20. 4. Nové požární auto pro životické hasiče
20. 4. Zahraniční studenti v Havířově
21. 4. Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2018
22. 4. Mezinárodní turnaj v boccie
23. 4. Zastupitelstvo města Havířova (25.)
24. 4. Předpremiéra filmu DUKLA 61
25. 4. Ministr zdravotnictví v havířovské nemocnici
25. 4. Okresní štafetový pohár
27. 4. Den Země 2018
28. 4. Výstava ručních prací seniorů
29. 4. Vítání občánků
30. 4. Pietní akt u příležitosti 73. výročí ostravsko-opavské operace

KVĚTEN
1. 5. Májové slavnosti
1. 5. Den řemesel v Kotulově dřevěnce
2. 5. Rada města Havířova (86.)
2. 5. Výstava Petra Havla a Václava Fidricha v Galerii Radost
3. 5. Galakoncert Talentu 2018
4. 5. Zemřel trvalý jáhen z farnosti Havířov-Šumbark
4. 5. Farmářské a rukodělné trhy
4. 5. Výstava ADRY v Galerii Maryčka
5. 5. Ambrožíci otevřeli areál veřejnosti
7. 5. Kladení věnců u příležitosti oslav osvobození
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8. 5. Sportovní den pro děti na hřišti FK Gascontrol
11. 5. Akademie ZŠ Gen. Svobody
12. 5. Den otevřených dveří ve voltižním družstvu
12. 5. Šumbarská noční pětka
13. 5. Vítání občánků
14. 5. Dopravní omezení a práce na rozšíření centrálního hřbitova
14. 5. Den otevřených dveří u Zdravotnické záchranné služby
15. 5. Móda bez korzetů v Musaionu
15. 5. Dějiny udatného národa českého ve Výstavní síni Viléma Wünsche
16. 5. Ekolympiáda v knihovně
17. 5. Den pro rodinu v Komunitním centru Lučina Residomo
17. 5. Výstava Zoji Wallerové v Galerii Maryčka
18. 5. Mezinárodní den muzeí v Musaionu Muzea Těšínska
18. 5. Jarní notování žáků MKS Havířov
19. 5. Den Technických služeb
22. 5. Izrael očima Jana Šplíchala v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov
23. 5. Rada města Havířova (87.)
25. 5. Strážníci Městské policie obhájili střelecké vítězství
25. 5. Noc kostelů v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché
26. 5. Retro radovánky „80“ v MŠ v Havířově-Dolních Datyních
26. 5. Sportovní den rodičů a dětí
26. 5. Sportovně zábavný den s AZetem
27. 5. Vítání občánků
27. 5. Den dětí u kostela sv. Markéty
27. 5. Den dětí v Hotelu Rudolf
28. 5. Ukončení letního semestru Virtuální univerzity III. věku
28. 5. Čokoládová tretra 2018
30. 5. Velvyslanec Litevské republiky v Havířově
30. 5. Beseda o Iránu v Městské knihovně Havířov
31. 5. Pátá etapa odkanalizování města
31. 5. Dotace Ministerstva životního prostředí na kompostéry a kontejnery na textil
31. 5. MRA ukončila sanace dalších obytných bloků
31. 5. Požární hlásiče v bytech seniorů
31. 5. Akademie ZŠ K. Světlé k 50. výročí založení školy

ČERVEN

1. 6. Výměna elektroinstalací v bytech MRA Havířov
1. 6. První elektrobusy v Havířově
1. 6. Den dětí v Havířově
1. 6. Film Černý Petr Miloše Formana v Galerii Centrum
2. 6. Líheň 2018
2. 6. Výstava kaktusů a sukulentů
4. 6. Beseda o likvidaci povrchových objektů Dolu Dukla
4. 6. Výstava „Přírodní krásy Norska“ v Galerii Po schodech
5. 6. Ukončení studia absolventů Akademie III. věku
6. 6. Pražští středoškoláci v Havířově
6. 6. Soutěž „Naše město Havířov“ se konala už po sedmé
6. 6. Akademie kroužků Asterixu
7. 6. Výstava Lucie Klezly v Galerii Maryčka
7. 6. Nová výstava v Galerii Krystal
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8. 6. Certifikát o přínosu třídění starých a nepoužívaných elektrospotřebičů a zařízení
10. 6. Vítání občánků
10. 6. Dětské odpoledne na Podlesí
11. 6. Beseda s výkonným ředitelem OKD v KD Petra Bezruče
11. 6. Výstava figurín významných osobností českých dějin v Galerii Radost
12. 6. Narozeniny bývalého kronikáře Jozefa Pintéra
12. 6. Členové Rady MSK jednali s havířovskými radními
12. 6. Nový sociální automobil pro Dětské centrum Čtyřlístek
13. 6. Rada města Havířova (88.)
14. 6. Polévka je grunt v Domě pro matky s dětmi
15. 6. Zápis na ozdravné tuzemské pobyty pro osamělé seniory
15. 6. Havířovští umělci na oslavě 750 let Jaškovské krčmy
15. 6. Výměna mantinelů na zimním stadionu
16. 6. Havířov v květech 2018
16. 6. Vořiškiáda v Havířově-Bludovicích
17. 6. Havířovský Zlatý kahanec
19. 6. Výstava prací seniorů v Galerii Radost
19. 6. Dětský běh 2018
20. 6. MISS Reneta Československo 2018
20. 6. Dance School Musical v KD Petra Bezruče
22. 6. Deskománie
22. 6. První Havířovský jazzový fotosalon
24. 6. Vítání občánků
25. 6. Zastupitelstvo města Havířova (26.)
25. 6. Rada města Havířova (90.)
25. 6. Otevření restaurace KFC
26. 6. Nová ambulance logopedie v havířovské nemocnici
26. 6. Závěrečný turnaj Havířovské ligy základních škol
27. 6. Rada města Havířova (89.)
28. 6. Setkání v Domě pod svahem
29. 6. Skončil školní rok 2017/2018
30. 6. Jubilejní koncert k 35 letům souboru Błędowice

ČERVENEC

2. 7. Rekonstrukce školských zařízení ve městě
2. 7. Hudební nástroje na ulici Dlouhé
2. 7. Cesty za dobrodružstvím v Galerii Centrum
4. 7. Pietní akt v areálu Dolu Dukla
11. 7. Oprava železničního mostu na Dělnické ulici
13. 7. Nově rekonstruované hřiště v Centrálním parku
13. 7. Páteční klavírní odpoledne v OC Elan
14. 7. Úspěch na Floorbal Prague games
17. 7. Hudební pořad v Domově seniorů, středisko Luna
18. 7. Indiánská stezka v CVA na ulici Horymírově
22. 7. Varhanní koncert v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích
24. 7. Rekonstrukce havířovského hřbitova
25. 7. Rada města Havířova (91.)
28. 7. Tenisový AZ Open 2018
29. 7. Pohádky v parku 2018
29. 7. Promenádní koncerty v parku 2018
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30. 7. Nový chodník na Selské
31. 7. Zrekonstruované Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší
31. 7. Příměstské tábory v Havířově
31. 7. První přípravný zápas AZ Residomo Havířov proti týmu Vítkovic

SRPEN

1. 8. Další úsekový radar v Havířově
1. 8. Oprava chodníku na ulici 17. listopadu
4. 8. Pietní akt v Havířově-Životicích
4. 8. Memoriál Ladislava Vaji Nagyho v ženském fotbale
4. 8. Soutěž ve skocích do vody
6. 8. Nová elektrokola pro městské strážníky
10. 8. Havířovské Farmářské a rukodělné trhy na náměstí Republiky
11. 8. Summerfest u OBI
13. 8. Výstava členů havířovského Fotoklubu v Městské knihovně Havířov
15. 8. Havířovští senioři úspěšní v seniorském víceboji
16. 8. Nová podlaha v Městské sportovní hale
17. 8. Rada města Havířova (92.)
19. 8. Torpedo Havířov vítěz Ossiko cupu 2018
20. 8. Výstava „Havířovské paneláky – hromadná bytová výstavba města Havířova“
21. 8. Film a výstava k 50. výročí srpnové okupace
21. 8. Dobré ráno s terapeutem v Mama centru
22. 8. Projednání plánu mobility s občany
24. 8. Florbalový Pohár České pojišťovny
25. 8. Loučení s Jazz clubem
25. 8. Rotorama Drone Racing Havířov 2018
26. 8. Pohádky v parku 2018
26. 8. Promenádní koncerty v parku 2018
27. 8. Hotové chodníky na Hlavní třídě
27. 8. Samosběr jablek v Sadech Životice
29. 8. Rada města Havířova (93.)
30. 8. Rekonstrukce Dlouhé třídy
30. 8. Loučení s létem v Domově seniorů, středisku Helios
31. 8. Tábory pro děti
31. 8. Veřejně prospěšní pracovníci v létě
31. 8. Kvalitní zázemí údržbářů v MRA
31. 8. Kouzlo starých hrníčků v Kotulově dřevěnce
31. 8. Princ na čočce v OC Elan

ZÁŘÍ
1. 9. Dožínky v PZKO
3. 9. Začal školní rok 2018/2019
3. 9. Nábory do kurzů a kroužků
3. 9. Česká televize natáčela v dětském parku
5. 9. Přijetí účastníků cyklovýpravy na havířovské radnici
5. 9. Den otevřených dveří v Asterixu
5. 9. Výstava obrazů Jana Čuříka v Galerii Radost
6. 9. Den otevřených dveří v Domě pod svahem
6. 9. Vernisáž výstavy v Galerii Krystal
6. 9. Výstava „90. let havířovského hokejového klubu“
7. 9. Výstava „Krásná jako kvítka…“
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8. 9. Havířovské slavnosti
8. 9. Začala 1. hokejová Chance liga 2018/2019
9. 9. Vítání občánků
10. 9. Certifikát o přínosu třídění monitorů pro město Havířov
10. 9. Pavel Maslák v OC Elan
11. 9. Školení okrskových volebních komisí
11. 9. Zábavné odpoledne s BESIPem
12. 9. Rada města Havířova (94.)
13. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
14. 9. Startovací byty pro klienty Dětského domova na ulici Čelakovského
14. 9. Oslavy 50 let skautů v Havířově
15. 9. Havířovské dvorky 2018
17. 9. Prezentace o výstavbě Těrlické přehrady
18. 9. Odborná konference Zelená města
18. 9. Sportovně společenské hry klubů seniorů
18. 9. Školení dobrovolníků Adry
18. 9. S knihovnicí v Musaionu
19. 9. Parkovací místa na ulici Železničářů
19. 9. Vysvěcení rekonstruovaného kříže v Havířově-Životicích
19. 9. AZ Residomo Havířov hostil tým Benátek nad Jizerou
20. 9. Procházka pro dobrou věc
21. 9. Evropský týden mobility na náměstí Republiky a Den bez aut
21. 9. ZŠ Kpt. Jasioka slavila 60. výročí svého založení
21. 9. 100 let republika tančí
21. 9. Muzikál Katův syn v KD Petra Bezruče
21. 9. Florbalové derby v Městské sportovní hale
22. 9. Útěk v řetězech
22. 9. Hry o řád Křemílka a Vochomůrky
23. 9. Vítání občánků
23. 9. Taneční škola Horizonty v Ústí nad Labem
24. 9. Zastupitelstvo města Havířova (27.)
27. 9. Kontrola dílčího hospodaření města
27. 9. Vítězové fotografické soutěže v Městské knihovně Havířov

ŘÍJEN

1. 10. Barevné tašky na třídění odpadů
1. 10. Kompostéry pro majitele rodinných domků
1. 10. Výstava k 100. výročí založení republiky
1. 10. Otevření K-klubu v Městské knihovně Havířov na Šrámkově ulici
2. 10. Slavnostní otevření rekonstruované ZŠ Na Nábřeží
2. 10. Slavnostní otevření rozšířeného městského hřbitova
2. 10. Nové parkoviště na ulici Stavbařské
2. 10. Pochod seniorů
3. 10. Rada města Havířova (95.)
3. 10. Benefiční koncert „Pro Verču“
4. 10. Cyklostezka k Žermanické přehradě
4. 10. Vernisáž výstavy sběratelských materiálů v Galerii Maryčka
5. 10. Týden knihoven v Městské knihovně Havířov
6. 10. Výsledky komunálních voleb 2018 v Havířově
6. 10. Velký úspěch havířovského vzpěrače na III. Letních olympijských hrách mládeže
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8. 10. Den otevřených dveří v Domově seniorů Havířov
8. 10. Virtuální univerzita III. věku v Městské knihovně Havířov
8. 10. Beseda KPHMO, pobočka Havířov, o využití metanu z Dolu Dukla
9. 10. Nový přístroj na oddělení ORL v havířovské nemocnici
9. 10. Týden pro mobilní hospice v havířovské nemocnici
9. 10. Výstava Jana Melena „Lino“
10. 10. Výtvarná dílna v Kotulově dřevěnce
11. 10. Podpis koaliční smlouvy
13. 10. Senátní volby 2018
13. 10. Pouštění draků v Domě pod svahem
14. 10. Havířovská desítka
14. 10. Horizonty přivezly titul mistrů světa
17. 10. Výuka řemesel dětí ze základní školy na Střední škole technických oborů
21. 10. Napadení několika lidí v ulici Široké
21. 10. Mistrovství České republiky stopařů
23. 10. Slavnostní koncert Má vlast
23. 10. Oslavy založení republiky v Komunitním centru Lučina
23. 10. Milan Rastislav Štefánik v Musaionu
24. 10. Akademie III. věku na Vysoké škole sociálně správní
26. 10. Oslava 100. výročí založení republiky na havířovských školách
26. 10. Kotulova dřevěnka ukončila sezónu
27. 10. Halloween v novém Jazz clubu
27. 10. Oslavy 90. výročí založení AZ Havířov
28. 10. Bohoslužba v kostele sv. Anny a pietní akt k 100. výročí založení Československa
28. 10. Reformační slavnost a Lípa století na farním sboru Slezské církve evangelické
29. 10. Lípa století Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
30. 10. Setkání pozůstalých v Komunitním centru Lučina
30. 10. Halloweenské bruslení
31. 10. Výstava obrazů v Galerii Radost

LISTOPAD

1. 11. Výstava portrétů v Galerii Krystal
2. 11. Moravskoslezská sestra 2018
2. 11. Výstava mapující historii trampingu
5. 11. Zastupitelstvo města Havířova (1.)
5. 11. Rada města Havířova (1.)
6. 11. Výstava regionálních fotoklubů, spolků a fotoskupin
8. 11. Den otevřených dveří v „RaD“
9. 11. Pietní akt u kostela sv. Anny
9. 11. Svatomartinský lampionový průvod
11. 11. Vítání občánků
11. 11. Benefiční koncert Nemocnice s poliklinikou Havířov
12. 11. Cvičení hasičů u zimního stadionu
12. 11. Projektový den v ZŠ na Selské s polským vyučovacím jazykem
13. 11. Volba povolání, prezentace středních škol ve Společenském domě Havířov (Reneta)
14. 11. Havířovský Fotoklub na výstavě v Orlové
15. 11. Nová výstava v havířovském Musaionu
15. 11. Havířovské babky v Rychvaldě
17. 11. Mistrovství České republiky ve vzpírání
19. 11. Rada města Havířova (2.)
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19. 11. Sestra Filoména v Komunitním centru Lučina
19. 11. Přednáška v expozici hornictví ve Společenském domě Havířov (Reneta)
20. 11. Kniha „Člověk a pes“ v havířovské knihovně
21. 11. Den urologické prevence v havířovské nemocnici
21. 11. Zdobení perníčků v Městském klubu seniorů na Studentské ulici
21. 11. Otevření sportovní knihovny v pobočce Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici
23. 11. Živá Hlavní třída
23. 11. Derby havířovských florbalistů v 1. lize mužů
24. 11. Soubor Canticorum v kostele sv. Anny
25. 11. Vítání občánků
25. 11. Požehnání novému parkovišti u kostela sv. Anny
26. 11. Rada města Havířova (4.)
26. 11. Primátor na schůzce s havířovskými policisty
26. 11. Charitativní projekt „Život v kufříku“ v havířovské nemocnici
27. 11. Přechod pro chodce na Těšínské ulici byl plně zprovozněn
27. 11. Kurz Městské policie Havířov „Ženy, naučte se bránit“
27. 11. Mikulášská taneční zábava pro seniory
28. 11. Nová mobilní služebna Městské policie Havířov
29. 11. Cena hejtmana 2018
29. 11. Studenti SŠTO Lidická v Evropském parlamentu
30. 11. Podpora města Havířova spolku Trianon pro autistické děti
30. 11. Nové prodejny ve městě
30. 11. Turnaj k uctění památky Martina Pekary
30. 11. Když housle baví

PROSINEC

1. 12. Rozsvícení Vánočního stromu
2. 12. Vánoční „Handmade jarmark“
2. 12. Mezinárodní halový turnaj žen a juniorek v sálové kopané
3. 12. Rada města Havířova (3.)
3. 12. Zastupitelstvo města Havířova (2.)
3. 12. Sportovní odpoledne pro děti z atletické přípravky
4. 12. Sanace domu na ulici Josefa Hory
4. 12. Výtvarná soutěž v havířovském Musaionu
4. 12. Havířovský výtvarný salon ve Výstavní síni Viléma Wünsche
4. 12. Výstava o díle Marie Fischerové Kvěchové v Galerii Maryčka
5. 12. Mikulášská na náměstí TGM
5. 12. Výstava betlémů v Galerii Radost
8. 12. Havířovský turnaj v integrované boccie
8. 12. TOP 12 v nadhozu
8. 12. Hokejový turnaj horníků
9. 12. Vítání občánků
9. 12. Koncert pěveckého sboru Šárka
10. 12. Výstava „O všem“ Fotoklubu Havířov
12. 12. Dárky dětem od vedení města
12. 12. Vánoční výtvarné a řemeslné dílny v Musaionu
13. 12. Vánoční koncert ZŠ Žákovská
14. 12. Klavírní vánoční koncert v OC Elan
15. 12. Otevření rekonstruovaných šaten v FK Slovan Havířov
17. 12. Zastupitelstvo města Havířova (3.)
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17. 12. Rada města Havířova (5.)
17. 12. Adventní koncert ZUŠ B. Martinů
19. 12. Soutěž o „Nejkrásnější vánoční ozdobu“
19. 12. AZ Havířov hostil pražskou Slavii
20. 12. Tragédie na Dole ČSM ve Stonavě
20. 12. Ukončení výstavby chodníku na Selské
20. 12. Setkání vedení města s osamělými seniory
20. 12. Hokejisté obdarovali nemocné děti
22. 12. Vánoční městečko v Havířově
24. 12. Půlnoční pod širým nebem
31. 12. Oslava Silvestra v Jazz clubu
31. 12. Fotbalový Silvestrovský mač
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8. JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE
8.1 KRONIKA LEDEN 2018

„Nedovedeme-li milovat nepřítele,
buďme k němu aspoň spravedliví.“ [1]

Úvod

Leden, každoroční čas nadějí. Začal jím rok plnoletosti 21. století. Další rok s osmičkou
na konci, ty měly v našich končinách vždy magickou sílu. Osmičkové roky přinesly v mnoha
případech zásadní přerody naší společnosti, ať ty dobré, či horší (1918, 1948, 1968…). Tep
a nervovou soustavu nám pocvičila přímá volba hlavy státu (po pěti letech již druhá). Sdělovací
prostředky a sociální sítě přinášely dnes a denně nepřeberné množství zaručených informací,
chtělo opravdu umět číst mezi řádky, aby se v tom jeden vyznal a rozhodnul se podle svého
nejlepšího svědomí, čí lístek hodit do urny, nebo snad využít práva nejít k volbě? Nakonec vše
dopadlo, jak dopadlo. Je třeba respektovat, že se jedná o volbu demokratickou a přijmout její
závěr. Nějak jsme v průběhu kampaně zapomněli na slova prvního československého
prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, propůjčili jsme se mnohdy i neurvalostem a vulgaritám
ve vztahu ke kandidátům, kterým jsme zrovna příliš nefandili. A tak se zřejmě hrdinkou
kampaně stala moderátorka České televize Světlana Witowská, která dostala prostor bohužel
až v poslední volební debatě, projevila znalosti, úctu a absolutní nestrannost a slušnost k oběma
debatujícím. Stali jsme se svědky něčeho nevídaného, stávající a jak se později ukázalo také
budoucí prezident Zeman, moderátorku na konci debaty pochválil, právě za její objektivitu.

Pohled z vycházky na Prašivou směrem k přehradám Těrlické a Žermanické.
Naděje do budoucnosti, první výšlapy do okolních hor a hůrek, první narozené miminko
ve městě. Občané města Havířova vykročili do dalšího roku svého života, v očekávání věcí
lepších. Do dní roku 2018, kdy se budeme v myšlenkách vracet do těch osmičkových let,
abychom si znovu vzali to dobré, co by nám mohlo pomoci i dnes. Stále platí, že z historie
bychom se měli poučit, abychom stále nedělali stejné chyby. A slova TGM budiž nám cestou.
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Leden v časovém sledu
Pondělí 1. ledna 2018

Krátce po půlnoci se na obloze nad Havířovem rozzářil ohňostroj. Lidé se vypravili
oslavit příchod roku 2018 na náměstí Republiky. Účast byla hojná, avšak menší než
v uplynulých letech. Počasí bylo extrémně teplé a nepřipomínalo zimu. Tradiční
patnáctiminutový ohňostroj doprovodily skladby skupiny Pink Floyd.
Napilno měli celou noc policisté a záchranná služba. Zásahy se počítaly v desítkách. V centru
města byla v době konání ohňostroje uzavřena doprava, přesto došlo na křižovatce ulic Národní
a Dlouhé k dopravní nehodě, při které byl sražen chodec.
Pracovníci Technických služeb Havířov a služby Čisté město Havířov bezprostředně
po oslavách uklízeli nepořádek na vozovkách, chodnících a travnatých plochách. Jejich
zásluhou bylo v Havířově čisto a uklizeno. [2]

Tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky oslavili občané Havířova příchod roku 2018.
Dopravní společnost ČSAD Havířov nabídla od počátku roku 2018 možnost
bezkontaktního odbavení cestujících. Havířovští začali platit jednotlivé jízdné bezkontaktní
platební kartou. V případě jejího použití se cestujícímu prakticky ihned tiskla platná jízdenka,
k prodlevě docházelo pouze při použití kreditní karty (systém si ověřoval, zda karta disponuje
dostatkem
prostředků
k zaplacení
jízdenky).
Nové
odbavení
bylo
možno
od 1. ledna 2018 využít ve všech autobusech ČSAD Havířov, s výjimkou linek obsluhujících
oblast Českotěšínska. [3]

Středa 3. ledna 2018

Ve 20.19 hodin přišla na svět v porodnici Nemocnice s poliklinikou v Havířově
krásná holčička Eliška, první dítě Havířova letošního roku. Narodila se jako prvorozená
mamince Ivetě. Měřila úctyhodných 58 cm a vážila 5 040 gramů. Vše proběhlo v pořádku
a maminka i holčička se těšily dobrému zdraví.
Popřát mamince a miminku přišla primátorka města Havířova Jana Feberová. „Na letošní první
havířovské miminko jsme si oproti loňskému a předloňskému roku museli pár dní počkat.
Čekání se vyplatilo, Eliška je veliká, krásná a hlavně zdravá holčička. S maminkou jsme
domluvené, že se na ně přijdu podívat na vítání občánků, tak se moc těším, až uvidím, jak nám
letošní první novorozeňátko roste,“ uvedla paní primátorka. Obdarovala maminku s miminkem
balíky plen, věcnými dárky a peněžitou poukázkou. [4]
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První havířovské miminko a jeho maminku v nemocnici navštívil také ředitel havířovské
nemocnice Jiří Matěj.

Eliška, první dítě roku 2018, se narodila v havířovské porodnici ve středu večer 3. ledna 2018.

Čtvrtek 4. ledna 2018

Své obrazy vystavila v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče havířovská rodačka
Lucie Cielecká Wiedová. V Havířově umělkyně žije a tvoří. Její čtvrtá výstava nazvaná
„V odstínech modré“ čerpá z autorčina tzv. modrého období. Vnímá modrou jako barvu naděje
a příjemnou životu. Obrazy tvořené technikou enkaustiky (malování horkým voskem, technika
objevená před 2 000 lety a využívaná v Egyptě a v antickém umění) vystavovala už třikrát.
Návštěvníci vernisáže si užili podívanou na nádherné obrazy. (Příloha D/01/1 Pozvánka
na výstavu). Výstava trvala do 29. ledna 2018.

Havířovská autorka Lucie Cielecká Wiedová na vernisáži výstavy svých obrazů v Galerii
Maryčka ve čtvrtek 4. ledna 2018.

Pátek 5. ledna 2018

V Gymnáziu Komenského v Havířově připravili už počtvrté soutěž pro žáky
9. tříd základních škol nazvanou „GYMKOM aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami“.
Cílem bylo sestavit rádio, zvukový a světelný obvod, změřit napětí vzniklé v citrónu za pomocí
různých elektrod, například hliníkové vidličky nebo desetikorunové mince. Účastníci soutěže
si museli poradit ještě s dalšími 10 úkoly zaměřenými na praktické poznávání přírodních věd.
Nejlépe si poradily žačky devátých tříd ze ZŠ Žákovská. Porazily týmy dalších škol z našeho
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regionu. Ve třech disciplínách podpořených energetickou skupinou ČEZ, orientovaných
na fyziku, excelovali kluci ze ZŠ K. Světlé. Řešili praktický příklad podle podkladů
vyhledaných na internetu, kolik tun uhlí spotřebuje Elektrárna Dětmarovice, aby mohla dodat
do sítě stejné množství elektrické energie jako vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
za 12 hodin provozu.
Díky soutěži GYMKOM předvedli na „dolním gymplu“ atmosféru školy a ukázali žákům
základních škol, že přírodní vědy, nemusí být pouze nudnou teorií. [5]

Sobota 6. ledna 2018

V nafukovací hale Tenisového klubu Havířov se uskutečnil Přebor Okresního
tenisového svazu Karviná v baby tenise pro děti ve věku 7 až 9 let. Turnaj ovládli havířovští
tenisté z Tenisového klubu Havířov. Zvítězila L. Myslivcová, soutěž útěchy se stala doménou
H. Pavery. Na okresním přeboru si zahrálo celkem 20 hráčů. Ceny předal předseda Okresního
tenisového svazu Karviná pan Josef Vlk. Tenisové naděje také pozorně sledoval. [6]

Neděle 7. ledna 2018

V Havířově pokračovala Tříkrálová sbírka, kterou i v letošním roce organizovala
Charita Český Těšín. Tříkrálové skupinky koledníků vyslalo ze svých středisek na ulicích
Haškové a Lomené v Havířově-Šumbarku Církevní středisko volného času sv. Jana Boska. Dvě
skupinky koledníků byly k vidění u kostela sv. Anny mezi nedělními bohoslužbami. Nedělní
liturgií k svátku Křtu Páně zakončili věřící vánoční dobu.
Tříkráloví koledníci navštívili v pondělí 8. ledna 2018 havířovský magistrát. Popřáli
představitelům města štěstí v roce 2018.
Tříkrálová sbírka probíhala prvních 14 dní v novém roce. Výtěžek putoval na pomoc
handicapovaným a nemocným lidem, matkám s dětmi v tísni, seniorům a jinak znevýhodněným
skupinám lidí v regionu, kde sbírka probíhá. Lidé přispívali do zapečetěných kasiček
opatřených červenobílým logem. Vedoucími skupinek koledníků byli dospělí vybaveni
průkazem koledníka a občanským průkazem. [7]
V Havířově se letos vybralo celkem 91 402 korun. [8]

Tříkráloví koledníci koledovali i u kostela sv. Anny v neděli 7. ledna 2018.

Pondělí 8. ledna 2018

Zhruba 150 milionů korun zaplatí město na proměnu přednádražního prostoru.
V těchto dnech se dokončovala prováděcí projektová dokumentace a probíhalo územní řízení
k celé stavbě. Náročný projekt (o podobně prostoru před vlakovým nádražím rozhodovali
občané Havířova na počátku roku 2016) byl rozdělen do dvou částí. V první polovině roku 2018
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se začne s realizací první fáze. Město rozšíří počet parkovacích míst u panelového domu
v blízkosti vlakového nádraží. Během letošního léta bude Havířov usilovat o evropskou dotaci
v rámci projektů ITI na realizaci nového přednádražního prostoru. Po vyhlášení veřejné
zakázky chce město zahájit tuto fázi v druhé polovině letošního roku. [9]
Klub přátel hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov, se sešel poprvé v roce
2018 v loutkovém sále KD Petra Bezruče. Všechny přivítal Eduard Heczko, v prosinci zvolený
předseda havířovského klubu. Poděkoval za výbornou práci bývalému předsedovi Jaroslavu
Čihařovi. Nový předseda předložil výčet akcí, které má klub v plánu v roce 2018. Byla mezi
nimi i oslava 30. výročí založení ostravského klubu.
Hostem prvního letošního setkání byla primátorka města Havířova Jana Feberová. Připomenula
investiční akce, které byly v nedávné době dokončeny. Naznačila to nejdůležitější, co nás čeká
v roce 2018. Vysvětlila situaci v Pobytovém azylovém středisku, hovořila o opravách
chodníků, budování skate parku v proluce naproti restaurace Beskyd, o objektu bývalé
ZŠ Mánesova, který by měl být přebudován na Domov pro osoby zvláštním určením, jednalo
by se zhruba o 146 klientů. Přítomni byli obeznámeni se situací kolem areálu bývalého hotelu
Merkur, komplex těchto budov není v majetku města. Dotazy návštěvníků se týkaly běžného
každodenního života ve městě.

Primátorka města na návštěvě mezi bývalými horníky čeká na jejich další dotazy.
Ve Výstavní síni Viléma Wünsche byla vernisáží otevřena mezinárodní výstava
plakátů členů Sdružení Bienále Brno a jejich hostů ze zemí celého světa (Finska, Francie,
Indie, Iránu, Izraele, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Švýcarska,
Tchai-wanu, USA…). Plakáty barevné, i ty, které barvami šetří, s dokonalými i méně
dokonalými tvary, s precizní kresbou. Ale úderné, výmluvné, připomínající naše neřesti,
reklamující události, které nás mohly zaujmout. Výstava trvala do 28. ledna 2018.

Úterý 9. ledna 2018

V prostorách bývalé ZŠ Mánesova proběhl běžný výcvik policistů spojený
s tréninkem nováčků. Policisté opuštěnou budovu využívali do doby zahájení plánované
rekonstrukce na základě smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřela Policie České republiky
s městem. Užívání budovy schválili havířovští radní. Výcvik policisté plánovali podle aktuální
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bezpečnostní situace v kraji. Nacvičovali stěžejní činnosti zaměřené na taktické postupy, práci
ve výšce a nad volnou hloubkou, včetně užívání tzv. upoutávacích manévrů a střelby
značkovacím střelivem. „Podle vyjádření policie budou policisté během výcviku využívat
cvičné zbraně, které nevydávají takový hluk jako opravdová střelná zbraň,“ informovala
primátorka města Havířova Jana Feberová. O plánovaném cvičení budou policisté informovat
den před jeho konáním. [10]
„Letem světem umění“ se jmenovala výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ L. Janáčka. Děti namalovaly obrazy v prvním pololetí letošního školního roku.
Tematicky se vypravily se svými pedagožkami Lucií Krzystkovou a Evou Špalkovou
Prefetovou hluboko do historie. Mladší děti až na počátek lidské civilizace. Vystavovaly i děti,
které se připravovaly na talentové zkoušky na uměleckých školách. Návštěvníci obdivovali díla
vytvořena mnoha technikami (klasickou kresbou, perokresbou, kašírováním, mozaikou).
Výstavu zahájila ředitelka ZUŠ L. Janáčka Anna Mikulová. Připomenula, že v Galerii Centrum
vystavují už po třetí, před tím se vystavovaly práce dětí ve foyeru školy. K vidění byly portréty,
ilustrace k románu Victora Huga Chrám matky Boží v Paříži, cesty vlakem za krásami
středověku, středověké vázy na sloupech, mozaiky, podzimní variace, krabičky na poklady
inspirované starověkým Egyptem, papírové vitráže inspirované gotickými okny, jeskynní
malby, hlavice románských sloupů.
Výtvarný obor studuje dnes 120 dětí od 5 do 18 let. Podívat se přišli zejména rodiče, prarodiče,
sourozenci. Příjemný večer dokreslily akordeonové skladby s francouzskou a argentinskou
náladou. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Babylonskou věž z roliček toaletního papíru vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ L. Janáčka.

Středa 10. ledna 2018

O využití biologie v kriminalistice přednášel v havířovském Musaionu, pobočce
Muzea Těšínska, studentům 3. ročníku Střední školy ochrany osob a majetku Karviná
P. Pyszko, biolog muzea. Jeho přednáška přinesla přítomným celou řadu pozoruhodných faktů
(kupříkladu o prazákladech forenzní entomologie, o vlivu drog na larvy hmyzu). Studenti
odcházeli spokojeni a hodnotili ji jako podnětnou a poutavou. Dostali pracovní listy, ve kterých
si mohli ověřit právě získané znalosti.
V Galerii Radost otevřel svoji výstavu nazvanou „Jak vzniká ticho“ karvinský
rodák Milan Cieslar. Nabídl akrylové obrazy na plátně, komunikaci černé a bílé barvy.
Výstavu uvedl Tomáš Koudela, pod pseudonymem Jan Vrak, spoluautor knihy
se stejnojmenným názvem „Jak vzniká ticho“. Řekl, že se s Milanem Cieslarem znají 2 roky,
ale má dojem, že jsou kamarády od narození. Spojují je Ostrava, Havířov a Karviná.
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Kniha „Jak vzniká ticho“ je dialogem slova a obrazu, název evokuje osobní prožitek, když mu
před rokem odešel otec. V neposlední řadě název dokládá, že to, co zůstane nevyřčeno, je
výmluvnější než to, co řekneme. Výstava byla k vidění do 28. ledna 2018.

Přátelé a kolegové Tomáš Koudela a Milan Cieslar mají rádi ticho. Vernisáž výstavy
ve středu 10. ledna 2018.

Čtvrtek 11. ledna 2018

Žáci Střední školy technických oborů v Havířově-Šumbarku změřili síly
v základním kole vědomostní olympiády. Proběhlo formou testů on-line. Soutěžící odpovídali
celkem na 60 náhodně vybraných otázek. Nejlepší postoupili do krajského kola. V pořadí
14. ročník celorepublikové tříkolové „Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů
České republiky“ vyhlásil Cech topenářů a instalatérů České republiky, o. s. autorizované
společenstvo, pro žáky třetích ročníků středních odborných škol, středních odborných učilišť
a učilišť v oboru topenář-instalatér. [11]

Sobota 13. ledna 2018

V Hotelu Rudolf po roce připravili Svatební den. Na výstavu všeho,
co s „velkým dnem“ souvisí, se přišli podívat potencionální nevěsty a ženichové, ti, kteří už
mají termín svatby pevně stanovený, maminky a budoucí tchýně. Bylo možné ihned na místě
zařídit, co ještě k dokonalosti svatebního dne schází. Hotel Rudolf se proměnil ve svatební
salon. Byly zde vystaveny šaty, obleky, nádherné šperky, prstýnky, kytice, různé svatební
doplňky a koláče. Bylo naaranžováno i svatební stolování. V pohotovosti byly kosmetičky
ochotné předvést nejvhodnější způsoby líčení pro slavnostní příležitost, kterou svatba
beze sporu je. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V Hotelu Rudolf vystavovala Karla Mokrošová, která vyrábí nádherné šperky šité
z jabloneckých perliček. Má proto talent od pána Boha.
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O víkendu proběhlo v Ostravě první halové Mistrovství Moravy a Slezska
v atletice. Atletický oddíl Slavia Havířov tu zaznamenal hezké úspěchy. E. Pipreková obsadila
čtvrté místo v kategorii starších žákyň na trati 3 km chůze. V doplňkovém závodě
na 1 500 m si doběhl S. Záleský pro 2. místo a P. Ježek se umístil na místě čtvrtém. L. Ožana
si střihl 800 m a doběhl na 4. pozici.
Závodníci oddílu se účastnili i dalších halových závodů. Na Akademickém Mistrovství České
republiky dosáhl D. Přeček ve skoku o tyči na 5. příčku (420 cm). L. Ožana skončil
na osmistovce sedmý. [12]

Neděle 14. ledna 2018

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala zastupitelka Monika Havlíčková
nové občánky našeho města. Členky Komise pro občanské záležitosti při Radě města
Havířova uvedly rodiče a příbuzné 10 chlapců a 5 dívek. O krásný kulturní program se postaraly
děti ze ZŠ Žákovská.

Pondělí 15. ledna 2018

Zimní zvířátkové vyprávění pro děti připravily knihovnice z pobočky Seifertova
Městské knihovny Havířov. Přišly děti z MŠ Horymírova, poslechly si zimní básničky,
povídání o zimě a o tom, jak spí zvířata. Líbila se jim pohádka o ledním medvídkovi
a zazpívaly si společně Grónskou písničku Jarka Nohavici. Z kostek cukru si nakonec děti
ve skupinkách postavily tradiční zimní iglú.

Středa 17. ledna 2018

Ve 40. kole WSM hokejové ligy hostil AZ Residomo Havířov pražskou Slavii.
Zápasu přihlíželo 1 601 diváků, dámy si přinesly polštářky na nepohodlná a chladná sedadla,
k občerstvení byly připraveny klobásy, párky a pivo. Skóre otevřel pražský tým
na začátku utkání ve vlastním oslabení. Havířovští hráči nehráli špatně, ale chyběla jim
pověstná kapička štěstí. Nakonec se jim podařilo vstřelit jedinou branku. Prohráli v poměru 1:2.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

AZ Residomo Havířov hostil Slavii Praha ve středu 17. ledna 2018.

Čtvrtek 18. ledna 2018

Za přítomnosti vedení města Havířova a dalších vzácných hostů byli oceněni
v KD Radost dárci krve. Hold a poděkování jim vyslovili jak primátorka města Havířova, tak
ředitel havířovské nemocnice. Informoval o tom, že na Transfúzní stanici v Karviné provedli
v loňském roce 10 tisíc odběrů (plazma byla odebírána ve 4 tisících případech, v řádu stovek
se odebíraly červené krvinky a krevní destičky).
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Zlatou plaketou profesora Jánského za 40 odběrů bylo oceněno 42 dárců. Zlatý kříž 3. třídy
Českého Červeného kříže za 80 odběrů získalo 42 dárců, Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů
16 dárců, Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů obdrželo 16 dárců. Plaketu Českého Červeného kříže
Dar krve-Dar života za 250 bezpříspěvkových odběrů získali 2 dárci. Byli oceněni 3 více
příspěvkoví dárci za každých dalších 50 bezpříspěvkových odběrů. Všichni ocenění získali
dárkový poukaz na bezplatnou přepravu v systému MHD Havířov a permanentku v hodnotě
1 000 korun na aktivity, akce či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města. Bylo
uděleno mimořádné ocenění za 507 odběrů krve panu Osvaldu Valáškovi, který daruje krev
od časů svoji vojenské základní služby v roce 1972. Vladimír Hron, který rozdával hudební
dárky, zazpíval speciálně pro pana Valáška píseň Nessun Dorma. (Příloha D/01/2 jmenný
seznam dárců). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Dárcům krve zazpíval ve čtvrtek 18. ledna 2018 v KD Radost Vladimír Hron.

Pátek 19. ledna 2018

V Komunitním Residomo centru Lučina se poprvé sešel Dámský klub. Pozvání
přijal herec Pavel Handl, který byl 30 let členem Divadla Petra Bezruče v Ostravě.
Od roku 1998 hraje v muzikálech na ledě. Vede zábavné lekce společenského chování
„S humorem pro seniory“ v Ostravě. Vzpomínal na celou řadu slavných herců, se kterými se
setkal na prknech, která znamenají svět, či před televizní a filmovou kamerou. Vyprávěl
o setkání se svoji ženou, členkou Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou žije již 44 let. Právě
díky ní zůstal v Ostravě. Hovořil o síle televize, propagoval hry Moravskoslezského národního
divadla v Ostravě, které jsou výborné, vyprodané. Herci jsou ovšem málo známí, protože
nevystupují v televizních pořadech. (Příloha D/01/3 Pozvánka na muzikál s podpisem)
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První setkání Dámského klubu nazvané
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

„Handlování

s humorem“

se

vydařilo.

Pavel Handl přijal pozvání do Dámského klubu v Komunitním Residomo centru Lučina.

Neděle 21. ledna 2018

Za zvuku zvonů a varhanní hudby začala v evangelickém kostele
v Havířově-Prostřední Suché ekumenická modlitba v rámci Týdne modliteb za jednotu
křesťanů (trval od 18. ledna do 25. ledna 2018). Sešli se zde zástupci všech církví na území
města a okolí (evangelická církev augsburského vyznání, katolická církev, Bratrská církev,
Armáda spásy). Všechny přivítal Janusz Kożusznik, pastor evangelické církve augsburského
vyznání. Čtení Božího slova připadlo otci Marcelovi z římskokatolické farnosti. Vyznání víry
a pozdrav hostů z Peru předala pastorka peruánské evangelické církve. Většina hostů přispěla
na výstavbu nového kostela v Gutech. Texty letos vybrali věřící v Karibiku, jejichž zemi
poznamenalo nelidské vykořisťování spojené s kolonialismem.
Přítomni vyslechli krásný doprovodný koncert. Koledy zazpívaly sbory PZKO Stonava a Horní
Suchá pod vedením Marty Orszulik. Na varhany hrál Kamil Novák a Hymnu 3. tisíciletí
zazpíval Klemens Slowioczek. (Příloha D/01/4 Program bohoslužby)
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Účastníci ekumenické bohoslužby
v Havířově-Prostřední Suché.

za

jednotu

křesťanů

v evangelickém

kostele

Atleti TJ Start Havířov se zúčastnili prvního závodního víkendu v letošním roce
na přeborech Moravskoslezského kraje. Konkurenci jim dělaly oddíly z celé Moravy a polští
atleti. Mezi dorostenkami se blýskla N. Matušková v běhu na 60 m překážek (09:98 sec.).
V žákovských kategoriích získal nejcennější medaili O. Staś ve skoku do výšky (169 cm), přidal
bronz ze skoku do dálky (567 cm). Tři medaile vybojovala V. Kuráňová. Přivezla stříbro
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za skok do dálky (470 cm) a bronz z běhu na 60 m a 150 m v kategorii mladších žákyň. Hezká
umístění si přivezli také A. Cholewa, B. Kácal a O. Toufar. [13]

Pondělí 22. ledna 2018

V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov zakončili zimní semestr
Virtuální univerzity III. věku v oborech „Čínská medicína“ a „České dějiny a jejich
souvislosti“. Než ředitelka knihovny předala pilným studentům (obstáli úplně všichni studenti,
některé dámy dokonce studovaly oba obory) pamětní absolventské listy, přednášel o čínské
medicíně v české praxi pan Tomáš Jarolím. Přiblížil možné alternativy v českých bylinách,
pohovořil o energetických bodech na těle, přiblížil principy akupresury a akupunktury
a zamyslel se nad tím, proč je těžké praktikovat čínskou medicínu v našich podmínkách.
Vyplývá to už z hektického stresujícího způsobu našeho života, nezdravé stravy. Studentky
kladly řadu konkrétních dotazů, přednáška je velmi zaujala. Byla skvělým zakončením studia
v semestru.
Letní semestr byl zahájen v pondělí 29. ledna 2018. Studenti si mohli vybrat z oborů „Lidské
zdraví“ a „Etika jako východisko z krize společnosti“.

Zakončení zimního semestru Virtuální univerzity III. věku, přednášel Tomáš Jarolím.

Úterý 23. ledna 2018

Primátorka města Havířova Jana Feberová se snažila vžit do role strážníka
Městské policie. Během dopolední pochůzky se dvěma strážníky absolvovala kontrolu
bezdomovců v Centrálním parku a v komerčních prostorách střediska Redon, ověření čipování
psů venčených v centru města, dohled v restauracích. Večerní autohlídka s primátorkou
vyjížděla k zásahu při bitce na ubytovně Impuls v Havířově-Prostřední Suché, k podezřelé
osobě v jedné z havířovských heren a k bezvládnému tělu muže na chodbě obytného domu.
Primátorka města problémy z oblasti bezpečnosti řeší často s ředitelem havířovských policistů,
ale také s občany. Od nich slýchá výtky, že strážníci nejsou poblíž situacím, které by jejich
přítomnost vyžadovaly. „Práce strážníků Městské policie Havířov si nesmírně vážím a musím
zcela otevřeně přiznat, že po dnešním dni více než jindy. Mnoho Havířovanů si jejich práci
představuje jako posedávání v teple vyhřátého auta či ulívání se někde na procházkách v parku.
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Strážníci se však během dvanáctihodinové služby prakticky nezastaví, neustále jsou v kontaktu
s různým typem lidí, často v podnapilém stavu, a jednání s nimi není vůbec jednoduché,“
shrnula průběh hlídky primátorka. [14]

Primátorka města Havířova Jana Feberová se strážníky Městské policie Havířov v úterý
23. ledna 2018. Foto: z archivu Magistrátu města Havířova.

Středa 24. ledna 2018

V Domově seniorů, středisku Helios, vystoupili dobrovolníci ze Studentského
dobrovolnického klubu ADRY. Připravili si pro klienty hádanky. Hádali, který z umělců je
ukryt na obrázku, postupně se objevili Oldřich Nový, Karel Gott, Vladimír Menšík, Jiřina
Bohdalová, Marta Kubišová. Ti luštitelé, kteří se přihlásili nejrychleji a správně odpověděli,
byli odměněni sladkou dobrotou. V rámci programu předvedli studenti známé scénky
z nejznámějších českých filmů, senioři tipovali, které filmy to jsou a většinu z nich poznali
(„Eva tropí hlouposti“, „Kristián“, „Pyšná princezna“, „Marečku, podejte mi pero“, seriál
„Chalupáři“). Všichni se výborně bavili, nakonec si společně zatančili při písničkách Karla
Gotta. Dobrovolníci předali klientům domova malé dárky.
Akce se zúčastnil též Jiří Sobota, který dochází do střediska Helios velmi často jako
dobrovolník i jako brigádník a je zde velmi oblíben. Tvůrcem projektu byl Jakub Neužil.
S programem vystoupili dobrovolníci ještě v několika zařízeních pro seniory, aby rozdali radost
a dobrou náladu.

Pátek 26. ledna 2018

Hladové hry si přišly do Církevního střediska volného času sv. Jana Boska zahrát
dva pětičlenné týmy dětí s názvy „Kebab“ a „Bylo nás pět“. V jednotlivých kolech dostala
obě družstva stejně odměřené porce strouhanky, oříšků a rozinek, škubánků s máslem a cukrem,
Bebe sušenek, mandarinek, slaných tyčinek a piškotů. Děti si musely pro každé sousto
zaběhnout přes celou tělocvičnu a vítězil tým, který svoji porci rychleji snědl. Jedná se
o tradiční oblíbenou hru, kterou tu děti hrají v rámci kroužku Týmák. Funguje už 5 let a děti
se baví spoustou dalších her směřujících ke stmelení kolektivu (Pyramidy, Pevnost Boyard,
Barevná strategie, Železnice, Obchodování ve vesmíru a další).

Sobota 27. ledna 2018

V České republice skončilo druhé kolo prezidentských voleb 2018. Češi si zvolili
prezidenta na dalších 5 let.
O letošní volbu prezidenta byl mezi občany velký zájem. Bylo to patrné i podle počtu vydaných
voličských průkazů pro možnost volby mimo místa bydliště. Před prvním kolem
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(12. a 13. ledna 2018) se zastavil počet vydaných voličských průkazů v Havířově na počtu
1 230 (při prvních přímých prezidentských volbách v roce 2013 jich bylo vydáno 726). [16]
Před druhým kolem volby bylo vydáno už dopoledne 24. ledna 2018 celkem 1 550 voličských
průkazů. [17]
V prvním kole vybírali voliči z 9 kandidátů. V Havířově volilo v 79 volebních okrscích
52,31 % voličů z 60 984 uvedených v seznamu. Odevzdali 31 701 platných hlasů. [18]
Do druhého kola prezidentských voleb postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Z této volby vyšel
v Havířově (stejně jako v celé republice) vítězně Miloš Zeman, získal od havířovských občanů
24 609 platných hlasů (69,46 %). Jiří Drahoš obdržel 10 817 platných hlasů (30,53 %). Volební
účast v Havířově byla 58,49 %. [19]
Celorepubliková účast v 2. kole prezidentských voleb 2018 byla 66,6 % oprávněných voličů.
Miloš Zeman získal 2 853 390 hlasů (51,36 %) a Jiří Drahoš 2 701 206 hlasů (48,63 %). [20]

Neděle 28. ledna 2018

Ve třech obřadech přivítala zastupitelka města Havířova Milada Halíková
v obřadní síni havířovského Zámku 12 nejmladších občánků našeho města. Program
pro své malé kamarády předvedly děti ze ZŠ Gorkého.
Policisté oddělení hlídkové služby zajistili řidiče osobního vozidla Audi AS i jeho
spolujezdce. Zadržený se policistům nejprve snažil ujet. Pronásledované vozidlo zastavilo
až v ulici U Zborůvky. Policisté oba utíkající muže vzápětí dostihli a zadrželi. Zkouška
na přítomnost alkoholu u řidiče byla negativní, ovšem pozitivně vyšla zkouška na přítomnost
návykových látek skupiny Amphetamin/Methampetamin. Další odběr biologického materiálu
38letý řidič na místě odmítl. Policisté lustrací zjistili, že ho Okresní soud Karviná pravomocně
odsoudil za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Byl mu uložen zákaz řízení
motorových vozidel do roku 2021. Bylo mu sděleno podezření ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. [21]

Úterý 30. ledna 2018

V obřadní síni havířovského Zámku podepsali představitelé vedení města
Havířova Memorandum o spolupráci na rekonstrukci vlakového nádraží se Správou
železniční dopravní cesty. V čele stolu zasedli primátorka města Havířova Jana Feberová, její
náměstek a poslanec Parlamentu České republiky Josef Bělica, náměstci Alena Zedníková
a Karel Šlachta, radní města Havířova. Správu železniční dopravní cesty zastupovali generální
ředitel Pavel Surý, ředitel OJ Správy osobních nádraží Olomouc Gabriel Jursa a tisková mluvčí
Kateřina Šubová.
Josef Bělica považoval shodu a podpis memoranda za milník, protože nádraží je branou
do našeho města. Správa železniční dopravní cesty se zavázala opravit budovu
a plánuje velkou investici do úpravy výhybek, signalizačního zařízení a kolejí, které patří
do celkového řešení celokrajského železničního uzlu. Stavba v bruselském stylu bude sloužit
nejen k odbavování cestujících, ale také ke sportovním a volnočasovým aktivitám (město chce
vnitřní prostory využít jako sportovně společenské centrum s hřištěm, squashovými kurty,
horolezeckou stěnou, kavárnou, klubovnami, kulturními prostorami, šatnami, sociálním
zařízením). Cílem je koordinovat rekonstrukci havířovské výpravní budovy s akcí města,
s úpravou přednádražního prostoru. „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci celé nádražní budovy, tedy i její levé administrativní části. Navázali jsme
na původní plány Českých drah a počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce.
Velký význam má i umístění technologie pro zajištění provozu, což zohledňuje budoucí
rekonstrukci staniční části nádraží. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu,
pronajmeme ji městu,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
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Na možné využití haly si Havířov nechal vypracovat studii. „O vhodném využití tohoto prostoru
v rámci města chceme otevřít diskuzi jak s příspěvkovými organizacemi, tak s odbornou
i neodbornou veřejností,“ vysvětlil náměstek havířovské primátorky pro ekonomiku a správu
majetku Josef Bělica. Projekt rekonstrukce výpravní budovy byl dokončen 30. dubna 2018. [23]

Podpis memoranda o rekonstrukci vlakového nádraží v obřadní síni havířovského Zámku.

Středa 31. ledna 2018

Trojice pracovnic z programu Veřejně prospěšných prací v Havířově si všimla
muže, který zkolaboval u vchodu jednoho domu na ulici Lipové. Přivolaly záchranku.
Až do jejího příjezdu poskytovaly muži první pomoc, masáž srdce, podle rad dispečerky
v telefonu. Přes veškerou snahu se muže nepodařilo oživit. Trojici žen patří veliký dík.
J. Matějíčková, G. Siváková a D. Dašková udělaly vše, co bylo v jejich silách. [24]
Na tradičním Novoročním koncertě vystoupil v KD Leoše Janáčka Adam
Plachetka spolu s Czech ensemble baroque Orchestra pod vedením dirigenta Romana Válka.
Jeho basbaryton přiblížil návštěvníkům árie z oper dvou velikánů klasicismu představujících
genialitu a průměr: Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Salieriho. Muži spoutaní podivným
poutem sami uvedli diváky do dějů oper (Luděk Randár v roli Salieriho a Radovan Král v roli
Mozarta). Adam Plachetka, sólista Metropolitní opery v New Yorku, potěšil zpěvem,
příjemným vystupováním a autogramiádou po koncertě. (D/01/5 Novoroční koncert, program
„Molieri“ s podpisem Adama Plachetky). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Adam Plachetka před vystoupením v KD Leoše Janáčka ve středu 31. ledna 2018.
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Poslední středa v měsíci v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov
patřila tradičně hudebnímu večeru a vernisáži výstavy. Havířovským milovníkům umění
představila své obrazy Lenka Lukaštíková. Její akryly zachycovaly dojem, okamžik, různé
barevné variace. O hudební zážitek se postarali žáci pana učitele Bronislava Jonszty
ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově. Zazněly drobné skladbičky pro klarinet a pro zobcovou
flétnu. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Autorka výstavy v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov Lenka Lukaštíková,
středa 31. ledna 2018.

Strohá řeč čísel

Na Úřadu práce v Havířově evidovali v lednu celkem 4 519 uchazečů
o zaměstnání (žen bylo 2 144). V dosažitelném věku 15 až 64 let jich bylo celkem 4 231
(žen bylo 1 984). Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel města Havířova se zastavil
na 8,83 %. Bez práce bylo celkem 123 absolventů a mladistvých a 606 osob se zdravotním
postižením. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 931 uchazečů o zaměstnání.
V psím útulku MAX Technických služeb Havířov odchytili během měsíce ledna
30 psů, 12 koček a 1 andulku. Nový domov našlo v lednu 16 pejsků a 6 kočiček, k původním
majitelům se vrátilo 16 pejsků. K poslednímu dni měsíce ledna se starali v psím útulku
o 66 psů, 13 koček a 1 andulku.
Na gynekologicko-porodnickém oddělení havířovské nemocnice přivedli v lednu
na svět celkem 56 dětí (31 chlapců a 25 dívek). Narodilo se celkem 42 havířovských občánků
(22 chlapců a 20 dívek).
V nemocnici hospitalizovali 1 513 pacientů (z Havířova jich bylo 971).
Šest termínů využilo k návštěvě zimního stadionu v Havířově 2 085 milovníků
bruslení.

Napsali o nás

Puštíka obecného visícího na okapu jednoho z havířovských domů zachraňovaly
dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Havířov
a Karviná. Bezmocného puštíka hasiči šetrně vyprostili z nedobrovolného zajetí okapu pomocí
automobilového žebříku. Na zemi ho pak umístili do papírové krabice. Přihlížející měli
pro zásah šikovných hasičů výrazy uznání a poděkování. Zraněného nočního ptáka převezli
hasiči do útulku v Havířově-Prostřední Suché. Převzali si ho pracovníci Záchranné stanice
z Bartošovic. [25]
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V prostorách Domu kultury města Orlová zhlédli návštěvníci výstavu obrazů
(akvarelů, pastelů, akrylů či olejů) klientů Centra volnočasových aktivit na Horymírově ulici
v Havířově. Jejich díla byla k vidění až do konce ledna. [26]
Lékařská pohotovostní služba v karvinské a havířovské nemocnici oznámila
změnu ordinačních hodin pro dospělé a děti. V pracovní dny budou lékaři ordinovat
od 17:00 do 21:00 hodin (původně do 22:00 hodin). Nezměněny zůstaly ordinační hodiny
s svátcích, sobotách a nedělích od 08:00 do 20:00 hodin. [27]
Díky kamerám nainstalovaným v železničním podjezdu dopadli havířovští
strážníci vandaly, kteří poškodili úplně nové zábradlí pár týdnů poté, co byla dokončena
komplexní rekonstrukce podjezdu za zhruba 14 milionů korun. Stalo se to 4. a 6. ledna 2018
a vždy se jednalo o skupinu 3 lidí, kteří úmyslně silně kopali do zábradlí. Radost určitě neměli
rodiče mladíků, kteří budou muset uhradit škodu. Jedna výplň stojí více než 5 tisíc korun. [28]
Havířovský amatérský fotograf Kamil Übelauer představil na svých fotografiích
souostroví Lofoty za hranicí polárního kruhu v Moravskoslezské vědecké knihovně. Působivá
výstava, jejímž vrcholem byly fotografie nádherné polární záře, byla k vidění do konce února
2018. [29]
Sjezdy pod hlavičkou domácího mistrovství republiky v alpském lyžování
ve Špindlerově mlýny patřily Ondřeji Berndtovi a Kateřině Pauláthové. Právě
Havířovanka získala už desátý domácí titul. V obou kolech zajela nejrychlejší jízdy
a zvítězila s náskokem 1,12 sekundy před Ivou Křížovou. Se svým vystoupením
za vydatného sněžení byla spokojená. [30]
K tragické dopravní nehodě došlo v pátek 19. ledna 2018 v Havířově-Šumbarku.
Po střetu s autobusem tu zahynul řidič osobního vozidla, podlehl mnohačetným poraněním.
Policisté učinili na místě nehody dechovou zkoušku u řidiče autobusu, byla negativní.
V autobuse nebyli v té době žádní cestující. Na místě zasahovala jednotka profesionálních
hasičů ze stanice Havířov. Kvůli unikající naftě z autobusu byli přivoláni také zástupci povodí
Odry a České inspekce životního prostředí. Naftu přečerpával z autobusu technický automobil
karvinských hasičů do připravených náhradních nádob. [31]
Havířovská společnost Gascontrol vyrobila v loňském roce 2017 téměř 3 tisíce tun
plastového potrubí a plastových desek. Je to nejvíce v 18 leté historii firmy. Vyrobené potrubí
našlo využití při rekonstrukcích a budování plynárenských sítí v České republice. [15]

Počasí

Teploty se pohybovaly většinou nad nulou. V neděli 21. ledna 2018 bylo celý den
zataženo a sněžilo. Hned druhý den sníh roztál. V závěru ledna bylo téměř jarní počasí.
Nejvyšší průměrná teplota v Havířově byla v pondělí 29. ledna 2018 (7,45 °C).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Téměř předjaří v úterý 30. ledna 2018 mezi Zámkem Havířov a Podloubím.
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8. 2 KRONIKA ÚNOR 2018

Pro tvůj nos po žhavým uhlí bos
já přejdu tam a zpátky,
pro tvůj smích v létě opatřím ti sníh,
noci jsou krátký a ty
pěkná, pěkná, pěkná. [1]

Úvod

Kdo ví, komu před léty zpíval Janek Ledecký doslova a do písmene pěknou písničku.
Letos v únoru zcela jistě dceři Ester, která vyhrála senzačním způsobem superobří slalom
na lyžích a pak také svoji disciplínu paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak královnou
XXIII. zimních olympijských her v Pchjongčchangu. V posledních 90 letech se nestalo, aby
jedna závodnice vyhrála 2 odlišné sportovní disciplíny. Obě pěkné jízdy byly odměněny zlatou
medailí a nejkrásnější písničkou na světě, totiž českou hymnou. Ester navíc nebyla jediným
sportovcem, který nám v daleké Koreji dělal radost. Medailí a dobrých umístění se nakonec
nasbíralo dost a dost, stejně jako brzkého vstávání, abychom mohli výkony našich v přímém
přenosu sledovat. Bylo to radostnější nežli jednání o nové vládě či hodnocení následků
25. února 1948 na vývoj dějin naší země.

Kaplička v Havířově-Dolních Datyních 8. února 2018.
Děti si užily prázdnin hned po pololetním vysvědčení, nasněžilo a bylo bílo téměř celý měsíc.
Pravda, trápily nás, a to velice, chřipky a nepříjemný smog. Navzdory šedé poklici
nad Karvinskem byl letošní únor měsíc veselý. Své 99. narozeniny oslavil cestovatel
a spisovatel Miroslav Zikmund, kulaté výročí slavila herečka Jana Preissová, díky
osmdesátinám režiséra Jiřího Menzla jsme si připomenuli většinu jeho filmů na televizních
obrazovkách.
Smutná zpráva přišla z Velké Británie. Ve věku 99 let tu zemřel hrdina 2. světové války,
brigádní generál ve výslužně Miroslav Liškutín, někdejší příslušník 312. a 313. československé
stíhací perutě britského královského letectva (RAF).
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Únor v časovém sledu
Čtvrtek 1. února 2018

V Městské sportovní hale Havířov se sešli blízcí, přátelé, známí, atleti, aby
zavzpomínali na osobnost Manfreda Kosela. Vzpomínkovou akci připravil Vlastimil Juračka,
bývalý předseda Atletického oddílu Slavia Havířov. Zúčastnili se jí bývalý předseda oddílu
z doby, kdy Manfred Kosel ve svých 60. letech zemřel, pan Vladimír Stehno a současný
předseda nového Atletického klubu Havířov Richard Chmelík. Nechyběly žena a dcera
zakladatele havířovské atletiky. Přítomná vzpomínce byla i paní Helena Kucharčíková, první
učitelka sportovních tříd ZŠ Kudeříkové (její poslední třídou byla třída Šárky Kašpárkové).
Pan Stehno zavzpomínal, že v Manfredu Koselovi poznal silnou a cílevědomou osobnost,
výborného organizátora, který byl ochoten obětovat atletice vše. Byl jedním z hlavních
funkcionářů, kteří organizovali atletické hnutí ve městě a v rámci Slavie vytvořili atletický
oddíl, který za jeho vedení velmi dobře fungoval. Byl to on, kdo se s velkou energií vrhnul
do příprav na výstavbu nového stadionu, přesvědčoval politiky na radnici, republikové atletické
funkcionáře o nutnosti vzniku stadionu v centru města. Nakonec se mu to podařilo, včetně
zajištění finančních prostředků, stadion byl s hlinitoškvárovým povrchem a 400m běžeckým
oválem s osmi drahami dokončen v devadesátých létech 20. století. Pan Stehno parafrázoval
známý výrok komentátora Karola Poláka: „Kéž bychom mali viacej takýchto Manférdov“.
Následoval štafetový běh na hřbitov do Těrlicka, kde byl před léty Manfred Kosel pochován.
Většina atletů se nakonec sešla k posezení v Tenis Hill Baru v Havířově-Životicích.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Vzpomínka na Manfréda Kosela, zakladatele atletiky v Havířově v Městské sportovní hale
ve čtvrtek 1. února 2018. Foto: Štefan Šamal.
V Galerii Centrum vystavili plakáty, které poutají diváky současných českých
filmů z let 2016 až do současnosti. Návštěvníci si, mimo jiné, vyvolali v paměti filmy
„Čertoviny, po čertech hezká pohádka“ (2018) Zdeňka Trošky; „Anděl Páně 2“ (2016) Jiřího
Stracha; „Zoufalé ženy dělají zoufalé věci“ (2018) Filipa Renče; „Pohádky pro Emu“ (2016)
Rudolfa Havlíka; „Po strništi bos“ (2017) Jana Svěráka; či „Lichožrouti“ (2016) Galiny
Miklínové.

Pátek 2. února 2018

Celorepublikově nás postihuje nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.
Na Magistrátu města Havířova se uskutečnila schůzka zástupců Okresní hospodářské komory
s vedením města. Společně jednali o tom, jak přimět školáky a rodiče, aby se zajímali
o řemeslné obory na středních školách. „Střední a odborné školy se snaží nalákat žáky devátých
tříd základních škol, aby se přihlásili na řemeslné obory. Bohužel situace je taková, že většina
rodičů by si přála, aby jejich děti studovaly, přinejmenším, aby měly maturitu. Řemesla jdou
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v jejich společné volbě stranou – toto vnímám jako trend posledních let. Faktem však zůstává,
že firmy jsou takřka hladové po zručných řemeslnících," přiblížila současnou situaci havířovská
primátorka Jana Feberová.
Okresní hospodářská komora má svoji pobočku i v Havířově a snaží se najít řešení. Vedení
radnice představila své vize do budoucna. Předseda představenstva Okresní hospodářské
komory v Karviné vidí jednu z cest v osobních konzultacích a v účasti zástupců na třídních
schůzkách, kde se budou snažit vysvětlit, že po vyučení najdou větší uplatnění na trhu práce
než po absolvování všeobecných vysokých škol. Druhou možnost skýtají návštěvy dětí osmých
a devátých tříd v podnicích a firmách, aby si mohly v praxi vyzkoušet, co by mohly po vyučení
dělat. Zároveň by se na vlastní oči přesvědčily, že pracovní místa jsou dostupná. [2]
V Galerii Radost se přesně po 40 letech a jednom dni setkali na společné výstavě
fotografové Drahoslav Ramík, Pavel Kostelecký, Aleš Milerský (1. února 1978 zahájili
společnou výstavu v ostravské Fotochemě, firemní prodejně pod Frýdlantskými mosty, která
dnes už neexistuje). Pavel Kostelecký v těchto dnech oslavil významné životní jubileum.
Fotografové nabídli havířovským průřez tvorbou i práce nové. Za přítomné umělce promluvil
pan Aleš Milerský a připomenul, že v roce první (a dodnes poslední společné výstavy) byli
všichni havíři, kteří postupně propadli kouzlu fotografování. Dnes jsou senioři
a fotografie je jejich nádherným koníčkem. Všichni tři umělci předali nakonec růži svým
ženám. Návštěvníci si prohlíželi krásné fotografie, momentky i sportovní záběry
Pavla Kosteleckého. (Příloha D/02/1, 2 pozvánky na výstavu). Výstava trvala
do 28. února 2018. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Mistři fotografie se sešli na druhé společné výstavě po 40 letech. Galerie Radost, pátek
2. února 2018.
Pátek 2. února 2018 výstavám přál, ve Výstavní síni Viléma Wünsche otevřel další
krásnou, nazvanou tradičně Vzpomínání („Amarcord“) Pavel Hlavatý. Podívat se přišli
primátorka města, dlouholetý přítel Radim Uzel. Havířovský grafik oslavil své 75. narozeniny
(podobně jako zde oslavil také 50., 60. a 70. narozeniny).
Výstavu autor sám nazval chaosem, protože prezentoval obrovský rozsah svého díla od grafik
Shakespearových sonetů, PF, ilustrací k plakátům. Připomenul plakáty k výstavě
PROTESTKresby 68, Tryznu za Jana Palacha 21. ledna 1969 v Havířově, kterými tehdy
na sebe připoutal neblahou pozornost vládnoucích komunistických pohlavárů.
Pavel Hlavatý vymezil i plochu pro dílo osobnosti Josefa Gabánka, který určitou dobu působil
v Havířově. Návštěvníci mohli obdivovat jeho portréty (nechyběla na nich ani Hlavatého žena
v době, kdy jí bylo 14 let a už tehdy se obě rodiny přátelily). Gabánek se narodil v roce 1923
v Budapešti, zemřel v roce 2011 v Torontu (portrétoval mnoho významných osobností
amerického kontinentu).
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Pavla Hlavatého zmiňují též knihy z poslední doby. Paní Helena Neuwirthová četla ukázky
z knihy Aleny Krtilové „Havířov výtvarné město“, Marie Szottkové „Nejsou všechny lásky
stejné“ a Ladislava Vrchovského „Z podzemí ke slunci“.
Kapacita sálu výstavní síně byla do posledního místa naplněna, setkali se tu, často po letech,
přátelé a známí. Na harmoniku zahrál pan Roman Kulla ze ZUŠ L. Janáčka. Výstava trvala
do 2. března 2018. (Příloha D/02/3, 4 pozvánka s životopisy vystavujícího umělce).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pavel Hlavatý, známý grafik, si rozhodně svůj věk nepřipouští. Pátek 2. února 2018.

Sobota 3. února 2018

První ze série vycházek po havířovských sochách připravil Spolek přátel
havířovské historie. Účastníci se shromáždili na náměstí Republiky a vyrazili směrem
ke KD Radost. V areálu mateřské školy v ulici Sadové obdivovali 2 sochy akademického
sochaře Jiřího Myszaka z roku 1957 (tehdy stály 390 tisíc korun). Jen o kousek dál v parku
za KD Radost stojí kašna se sochou Jiřího Kemra „Chlapec s rybou“ z konce 50. let (ve své
době stála socha 1 258 000 korun). Vchod do ZŠ Na Nábřeží zdobí opět sochy Jiřího Myszaka
„Horník s dětmi“ a „Matka s dětmi“. Vytvořil je koncem 50. let a přišly dohromady
na 900 tisíc korun. Procházka pokračovala směrem k Magistrátu města Havířova,
před restauraci Radnice, kde je umístěn základní kámen města Havířova. Je dílem sochaře
Václava Fidricha z roku 1985, byl nejprve umístěn před Radostí. Obsahuje znak města.
Přes cestu zdobí prostor před KD Petra Bezruče „Maryčka“ akademického malíře Vladimíra
Navrátila (stála 830 tisíc korun). Nedaleko loutkového sálu je instalován „Kašpárek“
ze sochařského sympozia Lípa v Havířově. Mezi budovami Gymnázia Komenského
a ZŠ Gorkého je umístěna socha „Horníka“ z pískovce Stanislava Mikulaštíka z roku 1959
(cena 850 tisíc korun). Vstup do Lučiny zdobí „Dívka s květinami“ a „Dívka s koulí“
akademického sochaře Konráda Babraje. Před restaurací Italka stojí od roku 2003 bronzová
„Rodinka“ Vladimíra Vrablíka (819 tisíc korun). Vycházka skončila opět na náměstí Republiky
u „Brány s kyvadlem a pramenem“. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

.
Plán výpravy za havířovskými sochami v sobotu 3. února 2018.
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Neděle 4. února 2018

Plesová sezóna a čas maškarních bálů byl v plném proudu. Pohádkový karneval
pro děti připravilo Městské kulturní středisko ve Společenském domě Havířov (Reneta). V sále
se bavilo plno princezen, rytířů, pirátů, červených Karkulek, Andílků a dalších pohádkových
bytostí. Pohádkový karneval se odehrával pod taktovkou Zdeňka Kačora (ostravské Dívadlo
kač kač). Děti tancovaly, zpívaly, hrály různé hry a užívaly si karnevalového veselí spolu
se svými rodiči a prarodiči. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Markétka Pežgová, jedna z půvabných princezen na karnevale ve Společenském domě
Havířov v neděli 4. února 2018.

Pondělí 5. února 2018

V Církevním středisku volného času sv. Jana Boska otevřeli hned dva prázdninové
příměstské tábory pro děti. Ve středisku na Haškově ulici prožily děti naprosté „Eldorádo“
plné her, nechyběla laserová hra a virtuální realita, bobovalo se na chatě na Gírově a řádilo se
v akvaparku v Olešné. Děti v Havířově-Šumbarku na ulici Lomené dobyly „Kouzelnou
pevnost“ plnou táborových her, sportování, kouzelných bytostí, magie, kouzel a hádanek. Oba
tábory trvaly do pátku 9. února 2018.
Ve Středisku volného času Asterix na ulici Kudeříkové připravili pro děti
„Prázdninové spaní s Asterixem“. Zúčastnilo se ho 19 dětí z kroužků Asterixu ve věku
6 až 12 let (3 chlapci). Na děti čekala celá řada pohybových her, tancování. Četly se pohádky
a úterý ráno bylo vyhrazeno tvoření. Večeři si děti přinesly, snídaně a pitný režim měly
zajištěny.
V pořadí už 30. výstavu instalovali fotografové v Galerii Po schodech v prostorách
Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti. Nesla příznačný název „Protiklady
a souvislosti“. Bohumínský fotograf Ladislav Pekárek nafotil fotografie v uplynulých letech
v Bohumíně, v Beskydech či v Šilheřovicích. Fascinovaly ho staré objekty, přesto něčím
výjimečné, zajímavé kontrasty, krása věcí, které nahlodal zub času, či je cosi, či někdo zničil.
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Vystavené fotografie prezentoval autor návštěvníkům vernisáže také na videoprojekci.
Zazpívala bohumínská vokální skupina Sluníčko.

Ladislav Pekárek z Bohumína vystavil své fotografie v Galerii Po schodech v Městské
knihovně Havířov na ulici Svornosti v pondělí 5. února 2018.

Úterý 6. února 2018

U příležitosti 25. výročí vzniku Městské policie Havířov se sešli v restauraci
Radnice policisté k vyhodnocení své činnosti za rok 2017, ocenění nejlepších strážníků
a představení strážníků nových. Na výroční poradě byli přítomni zástupci vedení města v čele
s primátorkou Janou Feberovou, ředitel MP Havířov Bohuslav Muras a přijel plukovník Miloš
Pollak z územního odboru PČR Karviná. Kulturní program zajistili žáci ZUŠ B. Martinů, kteří
za doprovodu svých učitelek zahráli několik drobných klavírních a flétnových skladeb.
Primátorka města poděkovala městským policistům za dobrou práci při zajišťování veřejného
pořádku, dodržování pravidel občanského soužití a úspěšné preventivní programy. Zvyšování
bezpečnosti obyvatel města je prioritou. Za dobrou práci a profesionalitu poděkoval a výbornou
spolupráci ocenil karvinský host. Řekl, že havířovská městská policie je jedna z nejlepších.
Ředitel MP Havířov nazval rok 2017 průlomovým, vzhledem k novému přestupkovému
zákonu. V loňském roce řešili městští policisté 18 200 přestupků, 86,4 % jich vyřešili na místě
a ostatní (2 472) postoupili k dalšímu projednání správnímu orgánu. V rámci úsekového měření
zaznamenali 12 271 přestupků. Díky kamerovému systému zajistili 6 osob podezřelých
ze spáchání trestného činu, kamery pomohly při řešení 11 dopravních nehod a 58 osobám.
V evidenci MP je v současné době 2 500 jízdních kol. Celkový rozpočet MP v roce 2017 činil
80 805 000 korun. V současné době se jedná o nových projektech dotovaných z Ministerstva
vnitra ČR ve městech se zařízením pro uprchlíky. V případě Havířova by byl rozšířen kamerový
systém a přibyla by další mobilní služebna.
Byli představeni noví strážníci MP. Za věrnost byli oceněni strážníci sloužící u Městské policie
Havířov 10, 15, 20 a 25 let, dále převzali strážníci ocenění za zásluhy o bezpečnost, za záchranu
života a byl vyhlášen Strážník roku 2017 Dalibor Haramia.
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Jména všech oceněných policistů přinesly Radniční listy, březen 2018, s.
2. https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/to/Radnicni_listy/2018/rl_2018_03.pdf
(Příloha D/02/5 Radniční listy březen 2018). [3]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oceněný Strážník roku 2017 Dalibor Haramia, úterý 6. února 2018.
V kavárně Sluníčko Na Nábřeží otevřela vernisáží svoji výstavu miniaturních
obrázků Jindra Zlámalová. Většina půvabných 33 vystavených dílek byla z poslední doby,
autorka prezentovala i obrázky 30 let staré. Nedílnou součást obrázků tvořily rámečky
a ručně psané popisky. Prostřednictvím drobných olejomaleb na dřevě či sololitu sdílela autorka
s návštěvníky kavárny milý a laskavý humor, nadhled. Sešli se tu přátelé a známí, zaznamenali
milá setkání po pár dnech či po letech. Ve vůni kávy a zázvorového čaje výstavu zahájila paní
Jiřina Pavlíková, která úvodem přečetla PF Jindry Zlámalové pro rok 1995.
O obrázcích řekla, že nás zcela určitě nasměrují k něčemu lepšímu.
Folkové a trampské pecky zazpívali Marťani, kytaru vzala do ruky i Jindra Zlámalová.

Jiřina Pavlíková s autorkou výstavy miniatur Jindrou Zlámalovou v kavárně Sluníčko. Úterý
6. února 2018.

Sobota 10. února 2018

V duchu tradic zakladatelů pokračoval už 91. Babský bál. Proslulý taneční večer
se odehrál ve velkém sále Domu PZKO v Havířově-Bludovicích. Program otevřela slavnostní
polonéza, až do půlnoci platila, až na jedinou výjimku, dámská volenka. Ve chvílích, kdy se
žena se svým tanečníkem ocitla v prostoru pod zavěšeným zvonem, a ten
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na taneční pár spadl, padaly i polibky. Divákům se v přestávkách předvedl mladý taneční pár
z Tanečního klubu Elán Třinec. Pobavila produkce devítičlenné formace mužů se zábavnou
módní přehlídkou (nejprve z různých částí světa a posléze oblečení žen různých profesí).
Přitažlivá byla bohatá tombola s cennými a užitečnými předměty (tablet, skleněné šachy, sud
piva…) Lvem salónů byl po půlnoci vyhlášen D. Moravec. Programem provázela příjemná
a duchapřítomná moderátorka Ewa Troszok. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina
Mr. Baby. [4]
První florbalová liga mužů pokračovala 23. kolem. Pegres Havířov hrál v roce
2018 poprvé na domácím hřišti Městské sportovní haly. Vedoucí tým tabulky hostil Spartak
Pelhřimov. Fanoušci, byla mezi nimi celá řada malých havířovských florbalistů, hnali své hráče
různými popěvky a v rytmu bubnů. Pegres Havířov vyhrál 2:1. Zůstal v čele tabulky.
Druhý havířovský tým, který hraje 1. florbalovou ligu, Slovan Havířov, se utkal
s FBK TJ Svitavy. Na hřišti soupeře prohrál 5:4. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pegres Havířov bojuje na domácí půdě Městské sportovní haly s Pelhřimovem. Havířovský
tým si připsal další výhru 2:1.
V sobotu 10. února 2018 se konalo ve vzpěračské hale 1. kolo Masters-veteránské
ligy. Jednalo se o klasické veteránské závody, které se pořádají už 10 let
a účastní se jich pravidelně 5 desítek vzpěračů z Česka a Slovenska, kteří ve své době patřili
ke špičce. V Havířově vyhrálo čtyřčlenné družstvo Sokola Moravská Ostrava. Havířovští borci
skončili na místě 2. a bronzová příčka patřila vzpěračům z Holešova. Další dvě kola veteránské
ligy se uskutečnila v Brně a Veľkém Mederu.
Havířovské sobotní klání bylo také 3. ročníkem Memoriálu Jaroslava Pešata, vzpěračského
reprezentanta, trenéra a činovníka havířovského klubu. [5]
Dobré sněhové podmínky a volné sobotní dopoledne vytáhlo děti a rodiče
na nábřeží řeky Lučiny. Zdejší kopce jsou přímo ideální k bobování a sáňkování. Děti si zimní
radovánky užívaly, navzdory smogu, spolu s krásou zdejšího okolí.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Řeka Lučina v sobotu 10. února 2018.
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Pondělí 12. února 2018

V rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje zavítal do Havířova europoslanec
Tomáš Zdechovský. S primátorkou města a dalšími hosty diskutoval o nejpalčivějších
problémech, se kterými se město potýká i přesto, že se podařilo rozhýbat mnohé projekty
(podjezd u nádražní budovy, cyklostezky, hřbitov, rekonstrukce bývalé školy na Mánesově
ulici). „Bohužel ne o všem, co se města týká, si může samo rozhodnout. Dlouhá léta zde proto
řešíme přetíženou dopravu v centru města či bezbariérovost vlakového nádraží," dodala
primátorka Jana Feberová. Europoslanec Zdechovský k tomu řekl: „O všech problémech je
potřeba mluvit a nejlépe mluvit nahlas. Musím říct, že doprava v centru Havířova je v tuto dobu
opravdu velmi vytížená a lidé, kteří zde žijí, to pak negativně odnáší. Proto by mě velice
zajímalo, jak to vypadá s řešením obchvatu dopravní tepny, která vede centrem města.“ Dohodli
se s primátorkou města, že budou na toto téma jednat s vedením Ředitelství silnic a dálnic. [6]
V loutkovém sále KD Petra Bezruče se sešli v pondělí 12. února 2018 členové Klubu
přátel Hornického muzea, pobočka Havířov, s ředitelem Nemocnice s poliklinikou Havířov
Jiřím Matějem. Ve své prezentaci bývalým horníkům přiblížil současnost krajského
zdravotnického zařízení, seznámil s celou řadou zajímavých čísel z roku 2017, včetně srovnání
s předchozími roky. Ředitel Matěj si pochvaloval výbornou spolupráci s Městem Havířov,
připomenul pravidelné schůzky s jeho primátorkou.
Nemocnice s poliklinikou Havířov je od roku 2013 v tzv. personální unii, spolu s nemocnicemi
v Karviné a Orlové má jednotné vedení. Dnes má dnes k dispozici 413 lůžek
(383 v akutní a 30 v následné péči). Pro rok 2018 počítají v havířovské nemocnici s investicí
do přístrojového vybavení ve výši cca 18 milionů korun. Plánuje se rekonstrukce vestibulu,
vchodu z Dělnické ulice v celkové hodnotě 8 milionů korun. Následující rok by měla být
rekonstruována oddělení rehabilitace (80 milionů korun), psychiatrie (54 milionů korun), šatny
zaměstnanců, kterým musí předcházet oprava střechy (celkem cca 16 milionů korun). V roce
2019 plánují v nemocnici investice do přístrojového vybavení ve výši 11 milionů korun.
Dotazy přítomných se týkaly mamografu v havířovské nemocnici, ředitel nemocnice přiblížil,
že se zde vyšetřují pacientky, které už mají ze specializovaného centra zjištěn problém. Diváci
se ptali na počet a platy lékařů (v nemocnici pracuje v současné době na 120 lékařů
a 500 sester, včetně sanitárních pracovníků a ošetřovatelů).
Kroužek studené kuchyně v Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici
pod vedením Květoslavy Studnické se schází pravidelně 2x měsíčně (jedna skupina
v pondělky a druhá v úterky). V pondělní skupině 12. února 2018 se přišlo bavit přípravou
dobrých jídel 13 žen (běžně se jich setkává kolem 20). Na programu byly houbové zapékané
tousty a vajíčková pomazánka s čerstvou zeleninou. Květoslava Studnická nabízí přítomným
ženám vlastní recepty, využívá též různé kuchařky. Vše, co se v kroužku připraví, se toho dne
sní. Ženy si většinou všechny recepty zapisují. Dnešní menu (zapečené toasty se žampiony
a pomazánka) bylo skutečně vynikající a bylo nám povoleno jeden z receptů zveřejnit.
Zapečené tousty se žampiony
25 dkg žampionů
5 dkg tvrdého sýra na strouhání
25 dkg rajčat
2-3 stroužky česneku
5 dkg anglické slaniny
5 dkg šunky
pórek, cibule
sůl, pepř.
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Rajčata se spaří horkou vodou, oloupou se. Anglická se rozpustí s trochou oleje, přidá se cibule,
nechá se zpěnit, přidají se žampiony, pórek a rajčata. Vše se podusí. Přidáme rozetřený česnek,
nakrájenou šunku. Natíráme na toustový chléb, zasypeme jemně nastrouhaným sýrem
a zapečeme v rozpálené troubě (10–15 minut).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Paní Studnická připravila výborné tousty k zapečení, pondělí 12. února 2018,
CVA na Horymírově ulici.

Úterý 13. února 2018

V Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích zahájilo Muzeum Těšínska
dvě nové panelové výstavy nazvané „České stopy ve Skotsku“ a „Dum spiro spero“. Obě byly
zapůjčeny z Památníku Lidice.
První výstava popisovala události v létech 1941 až 1945, kdy bylo ve Velké Británii připraveno
46 operací s nasazením 121 československých parašutistů. Nakonec 98 mužů realizovalo
37 z nich. Jednalo se o zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly nejen
v okupované vlasti, ale také na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Nejúspěšnější byla operace
Anthropoid, atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Protože cesta
československých vojáků často začínala ve Skotsku, zanechali tu nesmazatelnou stopu.
Výstava „Dum spiro spero“ (Dokud dýchám, doufám – z latiny) přiblížila více než stovku
unikátních fotografií z nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Kuvajtu, Iráku
a v Afghánistánu.
Výstavy trvaly do 26. června 2018. [7]
V předvečer Valentýna připravila Marta Gelnarová přednášku v havířovské
pobočce Muzea Těšínska, Musaionu, s názvem „Láska prochází žaludkem“. Přiblížila
„Valentýnské zvyklosti“ ve světě (kupříkladu losování Valentýna a Valentýny, kteří spolu
následně rok žijí) a pověry, které se k svátku 14. února váží. Četly se citáty o víně, které k oslavě
svátku zamilovaných rozhodně patří. Potom už se hovořilo jen o dobrém jídle. Nejprve
o potravinách, které mají povzbudivé účinky a jsou příznivé pro milostný život. Návštěvníci
besedy se dozvěděli, že kromě zázvoru, medu, chilli, čokolády mezi ně patří i hořčice. Marta
Gelnarová nabídla tříchodové valentýnské menu složené z avokádovo-krevetového koktejlu,
lososa v bylinkové krustě se špenátem a valentýnskými pusinkami.
Vzpomínalo se na oblíbená jídla z dětství, listovalo se ve starých slezských kuchařkách, znovu
se vynořily v myslích staré názvy polévek: gorolije, kyškuly, žebrovky, ščirky, vody na chleb,
prdelačky. Paní Gelnarová měla k dispozici i recept na domácí kvásek a chléb.
O jídle se i zpívalo. Zazněly recepty pokrmů ze staré hornické svatby. Paní Gelnarová
neopomněla ani chutě československých a českých prezidentů. Vzpomínky doktora Thomayera
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na příhody lidí s jídlem z počátku minulého století v mnoha případech rozesmály. Hezký večer
zakončila ochutnávka krajových specialit.

Středa 14. února 2018

Ve středu 14. února 2018 byli v Dělnickém domě v Horní Suché vyhodnoceni
nejlepší pracovníci Policie ČR za rok 2017 na Karvinsku. Nejlepší policisté z obvodních
oddělení, ze služby kriminální policie, dopravního inspektorátu i z řad tak zvaných občanských
zaměstnanců převzali ocenění z rukou vedoucího Územního odboru PČR Karviná
Miloše Pollaka a zástupců obcí a měst, kde slouží.
Mezi 18 oceněnými byli také policisté z Havířova. J. Maceček z obvodního oddělení Havířov
1 pracuje u policie 29 let, v posledních šesti letech na pozici zástupce vedoucího oddělení. Byl
oceněn T. Jaglař z obvodního oddělení Havířov 3, jehož teritoriem jsou městské části Šumbark,
Dolní a Prostřední Suchá. Tým roku získal tandem R. Hudeczek a T. Petrasz.
Nominace na titul Policista roku podávali sami vedoucí oddělení a pracovišť, popsali své kolegy
v krátkých medailoncích při samotném oceňování. [8]
V Mama centru na Seifertově ulici cvičily maminky s dětmi v šátku ve středu
14. února 2018 jógu smíchu. Mohly díky tomu zapomenout na úklidy, nákupy a každodenní
shon. Skrze vlastní smích uvolnily nejen sebe, ale i své děti. Smích všech přítomných
16 spokojených maminek nabil novou energií a naplnil radostí. Hodinu vedla L. Lauermanová.

Radostná jóga smíchu v havířovském Mama centru. Foto: z archivu Mama centra.

Čtvrtek 15. února 2018

Za přítomnosti zástupců vedení města Havířova, správce objektu Správy
sportovních a rekreačních zařízení a dalších hostů byl slavnostně předán rekonstruovaný
výukový bazén Delfínek pro nejmenší děti v Městské sportovní hale Havířov. Rekonstrukce
bazénu a jeho zázemí byla započata na podzim roku 2017 a na konci ledna 2018 byla ukončena.
Přišla město na zhruba 12 milionů korun.
„Hlavním problémem byla hladina vody hluboko pod okrajem bazénu. Malé děti, případně
matky s dětmi, musely do bazénu vstupovat po žebříku. Díky rekonstrukci mohou bazén využít
také imobilní občané a senioři, což nebylo pro velký rozdíl mezi hladinou a okrajem bazénu
donedávna možné,“ objasnil hlavní důvody celkové opravy náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. Nový méně hluboký bazén je z nerezu, a je v něm
rehabilitační madlo. Okolí bazénu bylo nově obloženo a vydlážděno. Ve všech prostorách
nechalo město vyměnit vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Bazén je
rozzářen novým LED osvětlením. V Delfínku i nadále pokračovala výuka plavání dětí
mateřských škol, plavání kojenců a batolat, rekondiční plavání pro těhotné ženy a plavání
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rodičů s dětmi. Dohlíželi zkušení instruktoři a k dispozici byly plavecké pomůcky, včetně
skluzavky. [9] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Představitelé města při přestřižení pásky bazénku Delfínek v Městské sportovní hale
ve čtvrtek 15. února 2018. Foto: z archivu Magistrátu města Havířova.
Primátorka města Jana Feberová navštívila oddělení urologie Nemocnice
s poliklinikou Havířov. Prohlédla si nové přístrojové vybavení, které bylo zakoupeno
z finanční dotace města ve výši 1 870 000 korun, nemocnice doplatila 86 tisíc korun.
„Chci vám velmi poděkovat za personál, ale i pacienty. Nové přístrojové vybavení slouží svému
účelu, zlepšuje se především péče o pacienty, rovněž přispívá k jejich rychlejšímu uzdravení
a v neposlední řadě usnadňuje práci personálu," řekl v úvodu setkání představitelům města
ředitel nemocnice Jiří Matěj. Nemocnice zakoupila celkem 6 nových přístrojů pro oddělení
urologie (jednalo se o perkutánní nefroskop, intrakorporální litotriptor a čtyři flexibilní
ureterorenoskopy. [10]

Pátek 16. února 2018

V havířovském Jazz clubu vystoupila po dvou letech folková zpěvačka Pavlína
Jíšová. Spolu s ní se představila Petra Šanclová (Šany). Zpívaly písničky za doprovodu kytar,
nabídly dobrou náladu a celkově příjemný večer všem, kteří si přišli jejich muziku
poslechnout. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zpěvačky připravily návštěvníkům Jazz clubu příjemný večer s hezkou muzikou.
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Sobota 17. února 2018

V rámci osvětové kampaně „Rozsviťme do zlata“, spojené se 4. ročníkem Dne
dětské onkologie, byl KD Petra Bezruče nasvícen do zlata. Zlatá barva je celosvětově
uznávanou barvou dětské onkologie, protože podobně jako je zlato nejdražší kov, jsou naše děti
pro nás tím nejdražším. Každý rok v České republice onkologicky onemocní zhruba 350 dětí,
uzdraví se jich přibližně 83 %. „Veškerá osvěta je více než nutná a každý takový počin, jako je
Den dětské onkologie a kampaň Rozsviťme do zlata, zvyšuje povědomí o této tematice
ve společnosti,“ uvádí primátorka města Jana Feberová. [11]
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov Město připravila už 29. ročník
Halové pohárové soutěže mladých hasičů v hasičském sportu, spolu s neoficiálním
27. ročníkem Mistrovství České republiky, Moravy, Slezska a Slovenska. Soutěžit přijeli též
mladí hasiči z Polska. Představitelé polské výpravy ocenili hlavní organizátory Emanuela
Došlíka a Vladimíra Kotulu Řádem sv. Floriána. Klání se zúčastnilo 32 družstev mladších žáků
a 40 družstev starších žáků. Byl naplněn maximální povolený počet 600 startujících. Soutěžili
ve třech disciplínách: uzlová štafeta, štafeta požárních dvojic a štafeta na 40 x 40 metrů.
Přítomni byli představitelé vedení města v čele s primátorkou Janou Feberovou. Podívat se
a podpořit mladé adepty nelehké hasičské práce přišel velitel sboru profesionálních hasičů
HZS MSK v Havířově Pavel Budina. Dorazili okresní ředitel profesionálních hasičů
HZS MSK, okresní starosta SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů, náměstek starosty
celorepublikového SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů. Starší žáci Havířova obsadili konečné
4. místo. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Do Městské sportovní haly dorazili mladí hasiči z celé republiky, Slovenska a Polska.
V Bowling clubu ve víceúčelové hale vyvrcholil několikatýdenní Městský turnaj
„O pohár ředitele SSRZ“. Zahájil ho v neděli 21. ledna 2018 ředitel Správy sportovních
a rekreačních zařízení Radomír Kácal. Zúčastnilo se ho celkem 9 týmů (Hatesáci, Odborný
kolektiv správců, Frapasy, Lední medvědi, MRA-1, MRA-2, Pobřežní hlídka, MSH a tým
koupaliště). Hrálo se systémem každý s každým. Vedoucí turnaje byla paní Jana Králová.
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Nakonec byly oceněny všechny týmy. Nejlepší byly Frapasy, na místě druhém skončilo
družstvo MRA-2 a jen o stupínek níž bratrský tým MRA-1. Vítězové získali pohár, VIP karty
společnosti MRA, víno, čajové balíčky a 2 hodiny vstupu zdarma na bowling.

Ocenění pro zástupce vítězného týmu Frapasy z rukou ředitele SSRZ Radomíra Kácala.
Sobota 17. února 2018

Neděle 18. února 2018

Radní města Havířova Alena Zedníková přivítala v obřadní síni havířovského
Zámku nové občánky města. Členky Komise pro občanské záležitosti při Radě města
Havířova připravily celkem 5 obřadů. Děvčata ze ZŠ Kudeříkové předvedla hezký program
z písniček a básniček pro nejmenší děti. Obřady pomáhaly již tradičně zajistit studentky Střední
zdravotnické školy v Karviné. Do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 17 dětí.
(11 dívek a 6 chlapců). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Alena Zedníková gratuluje rodičům malého Maxe. Vítání občánků neděle 18. února 2018.
Státní zástupkyně podala v neděli 18. února 2018 návrh na potrestání řidiče, který
řídil auto bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog. Byl kontrolován v sobotu na Národní
třídě ve voze Ford Focus. Bylo zjištěno, že 33 letý muž není držitelem příslušného řidičského
oprávnění. Usedl za volant i přesto, že v loňském roce mu byl uložen Okresním soudem
v Karviné zákaz řízení všech motorových vozidel do dubna 2019. Orientační zkouškou u něj
byla navíc zjištěna přítomnost návykových látek Amphetamin/Methampetamin. Muž odmítl
biologické odběry. V rejstříku měl celkem 11 záznamů, v pěti případech zákaz řízení
motorových vozidel. Byl zadržen a převezen na oddělení k procesním úkonům a umístěn
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do policejní cely. Bylo mu sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Státní zástupkyně podala návrh na potrestání. Byl pravomocně odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců a na dva roky zákazu řízení všech
motorových vozidel. [12]

Úterý 20. února 2018

Střední škola technických oborů v Havířově-Šumbarku pozvala už tradičně
v rámci programu EDISON CULTURE sedm studentů ze zahraničních univerzit. Paní
učitelka Dagmar Fárková i tentokrát připravila bohatý týdenní program. Kromě jiného
předvedli studenti a studentky z Brazilie, Ukrajiny, Turecka, Číny, Indonésie a Ruska
(gruzínský student onemocněl) prezentace o svých zemích v Klubu seniorů na Studentské ulici.
Před plným sálem hovořili o svých rodinách, o městech, ve kterých se narodili, žijí a studují,
představili své země (nejen z hlediska státních symbolů, jazyka, ale také národních krojů, jídla,
tanců). Odpovídali na dotazy diváků. Hovořilo se anglicky, překládali studenti
ze SŠTO v Havířově-Šumbarku. Pouze studentku z Ruska poprosili přítomní, aby mluvila
rusky. S radostí vyhověla.
Škola spolupracuje s mezinárodní studentskou organizací AISEC při realizaci projektu Edison.
Cílem projektu je zlepšení angličtiny u našich studentů a povědomí o cizích zemích.

Středa 21. února 2018

Valerie Káňová, oceněná jako Talent roku 2016 za zpěv, tanec a hru na klavír,
vystoupila ve finále prestižní pěvecké dětské soutěže Sanremo junior 2018 v pražském divadle
Hybernia. Podpořit ji přijela na soutěž primátorka města Havířova Jana Feberová.
Valerie se probojovala do nejlepší desítky třemi koly. Zpívala píseň z repertoáru Whitney
Houston „Saving all my love for you“. Výkony soutěžících hodnotila porota, ve které zasedli
známí populární zpěváci. Soutěžící doprovázel ženský soubor Bon Art Pops Orchestra. Valerie
se letos do Itálie nepodívá, ale nebyla zklamaná: „Jsem strašně ráda, že jsem tady mohla vůbec
být. Poznala jsem úžasné lidi, kteří mi pomohli vybranou píseň zazpívat tak, jak jsem ji
zazpívala. Pomohla mi také obrovská podpora přátel a rodiny," řekla po soutěži mladá
zpěvačka. [13]

Čtvrtek 22. února 2018

Plesovou sezónu si užily téměř dvě stovky seniorů z havířovských klubů
ve sportovním areálu TJ Depos Horní Suchá. Již 7. ples seniorů připravil odbor sociálních
věcí Magistrátu města Havířova. Zúčastnili se ho čelní představitelé města. Byla připravena
bohatá tombola, pořadatelé rozdali dohromady šestasedmdesát cen. K tanci
a poslechu zahrálo Duo Elton. Na plese se představily děti z MŠ Lípová a dívky z Maniak
Aerobic pod vedením Lucie Gorecké.
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„Chceme, aby se senioři pobavili a seznámili, a do jisté míry je tento ples také odměnou
za jejich celoroční aktivitu. Ples si senioři z velké části připravují úplně sami,“ řekla Bernarda
Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Poděkovala členům
klubu seniorů v Havířově-Dolních Datyních, kteří nachystali několik druhů jednohubek, klubu
při DPS Mládežnická za napečení domácích koláčů. Díky si zasloužily také dámy z Českého
svazu žen, které vyrobily kotiliony. [14]

Senioři se na plese velmi dobře bavili, čtvrtek 22. února 2018. Foto: z archivu Magistrátu
města Havířova.
V reprezentačním sále ZUŠ L. Janáčka se uskutečnila Okresní taneční přehlídka
základních uměleckých škol. Zúčastnilo se jí celkem 5 škol, tanečníci předvedli 15 soutěžních
choreografií. K vidění byl tanec lidový, současný, scénický, moderní s využitím klasické
baletní techniky. Letos bylo poprvé uděleno pásmové hodnocení. Zlaté pásmo a postup
do krajského kola přehlídky získaly žákyně ZUŠ L. Janáčka (choreografie Jako pavouk, Být
spolu, Nickyho děti, Skrz). Stříbrné pásmo získaly Lentilky ze ZUŠ B. Martinů Z Havířova.
Doma zůstala i bronzová pásma. Získaly ho děti ze ZUŠ L. Janáčka (Dráteník)
a ze ZUŠ B. Martinů (Ve vlnách, Feel love). O umístění rozhodovala 3členná porota složená
z pedagožek základních uměleckých škol. [15]

Pátek 23. února 2018

Primátorka města Jana Feberová navštívila gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice s poliklinikou Havířov. Město chce přispět na nákup speciální vany určené
k alternativnímu způsobu porodu do vody. „Havířovskou nemocnici chceme nadále co nejvíce
podporovat. Přestože se jedná o krajské zařízení, je nemocnice v našem městě a jejích služeb
využívají převážně naši občané,“ řekla primátorka. „Je i v našem zájmu, aby maminky chtěly
své potomky přivést na svět právě v havířovské porodnici. Po dnešní návštěvě vím, že je
gynekologicko-porodní oddělení na velmi vysoké úrovni, a pracují zde naprostí
profesionálové,“ dodala. Záměr města chválil i primář gynekologicko-porodnického oddělení
a doufal, že nová porodní vana přiláká do porodnice více rodiček. Vana i s příslušenstvím bude
stát okolo 1 milionu, město má v rozpočtu na podporu nemocnice v roce 2018 vyčleněno
celkem 3 miliony korun. [16]

Sobota 24. února 2018

Cimbálová muzika Jagár oslavila 10 let svého trvání koncertem před vyprodaným
velkým sálem KD Petra Bezruče. Hudba, tanec a zpěv, vše bylo zvládnuto na jedničku
s hvězdičkou. Koncert připomenul desetiletí působení cimbálové muziky, zároveň si diváci
užili premiérový program taneční složky folklorního souboru, který se začal utvářet počátkem
roku 2017. Primášem desetičlenné cimbálové muziky je Jiří Pospěch. Představení si nenechala
ujít ani primátorka města. Muzikanti si vyzpívali a vytancovali potlesk vestoje. [17]
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Havířovská desítka připravila další zajímavý sportovní podnik, 2. ročník Běhu
Dolem 9. květen, opuštěným těžařským areálem společnosti OKD. Trasa vedla poddolovaným
územím. Na start se postavilo 44 závodníků a čekalo je perných
14,5 km v těžkých podmínkách mrazivého počasí. Někteří (11 mužů a 6 žen) si střihli trať
dlouhou 10 km.
V hlavním závodě zvítězil A. Szymanik (1:04:10), následován domácím L. Topiarzem
(1:05:08) a M. Ručkou (1:05:13). Ženskou kategorii ovládla M. Kollarczyková v čase 1:24:31,
v těsném závěsu na druhém místě doběhla E. Šimonová (1:29:49). Bronzová skončila
K. Jaschková (1:29:01). Celkem běželo 33 běžců a 7 běžkyň. Desetikilometrovou trať ovládl
R. Prus (47:39) a mezi ženami R. Pfefferová (52:44). Závod byl prvním z připravovaného
seriálu „Havířovská Běžecká liga 2018“. [18]

Úterý 27. února 2018

V Městské knihovně Havířov, v pobočce na ulici Svornosti, pokračoval Filmový
klub. Pracovnice knihovny promítly tentokrát film „10 miliard – co máte na talíři“ natočený
v režii Valentina Thurna. Položil divákům zásadní otázky o potravinách na této planetě.
Valentin Thurn, který se vypravil do různých koutů světa nejen proto, aby mohl tento film
vzniknout, rozebírá různé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu,
přes umělou výrobu potravin až po zahradničení na městských parkovištích. Hledá jejich
pro a proti a hlavně hledá odpověď na otázku, jak dalece jsou jednotlivé způsoby schopné uživit
planetu s 10 miliardami lidí. Z filmu vyplynula zásadní výzva, že bude v konečném důsledku
záležet na každém z nás, zda budeme dostatečně odpovědni, zda nám nebude jedno, co jíme
a odkud to pochází.

Středa 28. února 2018

Společnost 02 Czech Republik rozhodla o tom, že zruší některé veřejné automaty.
Důvodem je výrazný pokles zájmu obyvatel o jejich využívání. V první polovině roku 2018
zlikvidovala společnost telefonní automaty: Na Nábřeží 753, Mozartova 1060, Mánesova 1138,
Jaselská 1195, J. A. Komenského 328, Dělnická 2112, Kpt. Jasioka 53, Fryštátská 958
a Studentská 1154. [20]

O2 Czech Republik se rozhodla zrušit některé telefonní automaty v Havířově (automat
na Studentské ulici).
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Strohá řeč čísel

Na Kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově evidovali k 28. únoru 2018
celkem 4 359 uchazečů o zaměstnání (žen bylo 2 045). V dosažitelném věku 15 až 64 let bylo
4 022 z nich (žen bylo 1 860). Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel města činil
8,4 %. Bez práce bylo 119 mladistvých (72 absolventů) a 597 osob se zdravotním postižením.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 838 uchazečů o zaměstnání.
V měsíci únoru přijali v Psím útulku Max Technických služeb Havířov 23 psů
a 5 koček. Do nových domovů odešlo z útulku 15 pejsků a 1 andulka. K původním majitelům
se vrátilo 9 psů. K poslednímu únoru se v útulku starali o 67 psů a 17 koček. Psi velmi dobře
zvládali nízké teploty, ve vnitřních kotcích měli podlahové topení. Při extrémně nízkých
teplotách pozastavili v útulku venčení pro veřejnost.
V porodnici havířovské nemocnice se v únoru narodilo celkem 49 dětí
(25 chlapců a 24 dívek). Havířov se stal rodným městem pro 29 z nich (14 chlapců a 15 dívek).
V Nemocnici s poliklinikou Havířov bylo hospitalizováno celkem 1 488 pacientů, z Havířova
jich bylo 912.

Napsali o nás

Moravskoslezský deník informoval o kompletní uzavírce nejfrekventovanější
ostravské silnice v čase od března do prosince. Problémy způsobí řidičům oprava mostu
přes Ostravici na Rudné ulici, který je v havarijním stavu. Od března do prosince bude uzavřen
celý úsek Rudné ulice mezi Místeckou a Frýdeckou ulicí ve směru na Havířov pro veškerou
dopravu. V opačném směru zůstanou oba jízdní pruhy zachovány pro osobní vozy do 6 tun.
Záchranné složky budou mít ovladače na semafor. [21]
Do boje se sněhem se dali společně s Technickými službami Havířov pracovníci
veřejně prospěšné služby. Počátkem února napadalo až 15 cm sněhu. Na kluzkých silnicích
se stalo několik drobných nehod, naštěstí bez zranění. Pomocí mechanizace se čistily chodníky
a vozovky i v noci, začalo se i s ručním úklidem z přechodů pro chodce,
na schodištích a dalších mechanizaci nedostupných místech. [22]
V krematoriu ve Slezské Ostravě se rozloučili 9. února 2018 blízcí, přátelé, známí
a kolegové s Václavem Beránkem. Malíř a grafik, který většinu svého života prožil
v Havířově, působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Profil v Ostravě a od roku 1988 byl
výtvarníkem ve svobodném povolání. Jeho křehké ilustrace doprovodily celou řadu knih.
Zemřel čtyři dny před svými 68. narozeninami 4. února 2018. [23]
Ve Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ Opava se konala tradiční soutěž
ve znalostech, v čepování a servisu piva ZLATOVAR CUP Opava 2018. Krajského klání se
zúčastnili též studenti z Havířova. Účastníci zahájili soutěž náročným písemným testem
z odborné terminologie a slangu, následovala praktická část, kdy soutěžící v časovém limitu tří
minut museli načepovat 2 piva o obsahu 0,5 l. Bylo třeba připravit si sklenice, pivní podtácky,
příručník a servírovat 3členné porotě dle veškerých zásad. Hodnotila se správná míra, pevnost,
kvalita a výška pěny, technická správnost natočení a první dojem z výčepního, estetický dojem
a časový limit. Prestižní soutěž vyhráli studenti z Opavy. [24]
Legendární havířovská kapela PbK Blues složila v Jazz clubu poklonu polské
skupině Breakout. Její leader Tadeusz Nalepa (zemřel 4. března 2007) býval srovnáván
s Ericem Claptonem. „Pébékáči“ zahráli jeho hity „Cocaine“ a celou řádku dalších skladeb
od Breakout. Roztočili v nové sestavě s harmonikou a saxofonem premiéru nového programu
před chystaným vzpomínkových festivalem v Polsku, na který byli pozváni. [25]
Noviny Region Karvinsko přinesly rozhovor s předsedou Spolku přátel historie
města Havířova Kamilem Křenkem. Říká v něm, že cílem spolku je zachování historického
dědictví pro další generace. Přiblížil svůj zájem o plastiky a sochy, které zdobí havířovské
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parky, náměstí a krásu fasád a střech havířovských budov. Spolek pořádá různé výstavy,
exkurze, vydává tištěný zpravodaj o historii města, podporuje žáky a studenty při jejich studiu.
Veškeré své aktivity zaznamenává na stránkách www.havirov-historie.cz a na sociální síti
Facebook. Kamil Křenek získal ocenění Osobnost kultury 2015. [26]
V Moravskoslezském kraji běží od září roku 2017 druhé kolo kotlíkových dotací.
Přestože peníze, které lidé mohou získat, pokryjí značnou část investice, v Havířově o žádosti
není velký zájem. Do první výzvy v roce 2016 se zapojilo pouze 60 domkařů, do současné
necelá stovka. Rodinných domků je přitom na území města zhruba 4 800. Jeden z domkařů,
který si pořídil čerpadlo a díky kotlíkové dotaci ušetřil 147 tisíc korun, k tomu říká: „Pokud
vím, tak někteří mají problém s financováním toho celého projektu, protože nejdříve to musíte
zaplatit a až potom dostanete peníze z dotace. Je to spíše na otázku na města, zda by se
zamyslela a některým občanům nepomohla tím, že jim to zafinancují a zpětně si to stáhnou
z dotace”. Radnice o půjčkách neuvažuje. Každému, kdo se žádostí uspěje, přidá ještě
příspěvek 7,5 tisíce korun. Druhá výzva platila do konce roku 2018. [27]
Ministerstvo vnitra začalo rozesílat rozhodnutí o azylu čínským křesťanům.
Skupina zhruba 40 lidí čeká na tuto chvíli téměř 2 roky. Část z nich je v pobytovém zařízení
pro žadatele o azyl v Havířově a má v Moravskoslezském kraji své právní zástupce. Zatím byla
doručena 3 rozhodnutí, v jednom případě se zamítavým stanoviskem. [28]
Osobnost havířovské rodačky Radky Rosické, která v roce 2002 skončila jako třetí
na Miss České republiky ještě jako Kocurová, přiblížil čtenářkám časopis Glanc. S fotbalistou
Tomášem Rosickým se seznámila ještě v době, kdy pracovala jako moderátorka počasí
na TV Nova. Hovořilo se zejména o kosmetice a celkově o péči o tělo. [29]
Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora porušilo Polsko evropské právo, když
řadu let připouštělo znečištění vzduchu prachem nad povolené limity. Rozhodl o tom soud.
Nevládní ekologické organizace apelovaly na stát, aby v Evropské unii nepodporoval výjimky
z nových limitů pro uhelné elektrárny v Česku. Havířov patří mezi města, které znečištěné
ovzduší velmi trápí. Primátorka města Havířova hovořila v rozhlase o tom, že pokud nedojde
ke zlepšení ovzduší na polské straně, obyvatelé města to určitě pocítí. Upřesnila, že co se týče
imisí, komunikace s Polskem probíhá na úrovni Ministerstva životního prostředí České
republiky a polského protějšku. Právě ministerstvu podává město své podněty. Hovořila také
o tom, že velkým znečišťovatelem ovzduší jsou domácnosti. U nás podporují výměnu
na ekologické kotle kotlíkové dotace, v Polsku nic podobného nepodporují. [30]
K člověku v ohrožení života spěchali v úterý 27. února 2018 odpoledne letečtí
záchranáři. K místu v Gogolově ulici vyjela i sanitka s posádkou zdravotníků. Pilot si našel
místo na hřišti ve dvorku poblíž místa zásahu. Bohužel, ani rychlý zásah nepomohl udržet
pacienta při životě. Zásah leteckých záchranářů vyvolal u veřejnosti dohady, zda má město
dostatek sanitek. Na havířovské základně v areálu nemocnice jsou každý den připraveny
nepřetržitě 4 týmy záchranné služby. K nejzávažnějším případům bývá vysílán vůz s lékařem,
ostatní týmy tvoří zdravotníci. Posádka vrtulníku může být v Havířově na místě ze své
ostravské základny zhruba do 8 minut. Je to kratší doba, než za jakou dojede vůz záchranné
služby z okolních měst. [31]

75

Počasí

Letos byl únor měsícem veskrze zimním a naplňoval přísloví „Únor bílý, pole sílí“.
Teploty padaly pod nulu, ve středu 28. února 2018 v 08:40 hodin až na -11,1 °C.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zasněženo v Havířově- Dolních Datyních ve čtvrtek 8. února 2018.
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8. 3 KRONIKA BŘEZEN 2018

My čekali jaro,
a zatím přišel mráz.
Tak strašlivou zimu
nepoznal nikdo z nás. [1]

Úvod

Málokterý projev současné slovesnosti by popsal dokonaleji letošní březen. Snad jenom
dětská říkanka … březen, za kamna vlezem… Protože hned poté, co nás jaro pošimralo
a navnadilo, zmizelo opět v nenávratnu a zanechalo po sobě sníh a mráz na několik
nekonečných dnů. Politické mrazivo se plížilo zejména z východních stran, na Slovensku padla
vláda v důsledku vraždy novináře, který chtěl zveřejnit propojení jejich členů na italskou mafii,
v Rusku byl na dalších 6 let zvolen prezident Putin. Následně obvinil několik zemí, mezi nimi
i nás, že jsme původci nervově paralytického jedu, kterým byl otráven bývalý ruský agent
společně se svojí dcerou v jihoanglickém Salisbury. Chladná rošáda pokračovala vyhoštěním
ruských diplomatických pracovníků v 21 státech, náš předseda vlády v demisi poslal domů
hned tři.
V Havířově byl poměrně klid. Vzrušení pro řidiče znamenala uzávěrka ulice Rudné ve směru
z Ostravy do Havířova či železničního mostu na Dělnické ulici, který zamezil odbočování
k obchodnímu centru Globus. Přijel Jarek Nohavica a znamenalo to dlouhou,
několikahodinovou frontu na lístky hned na tři koncerty. Ovšem, stálo to za to. Písniček si užily
také havířovské děti. Výstavou jsme si připomenuli 40 let od vzletu prvního československého
kosmonauta do vesmíru. Havířovský rodák Pavel Maslák se stal v Birminghamu potřetí
halovým mistrem světa v běhu na 400 m.

Březen jsme prožili v čase předvelikonočním.
Předávaly se filmové ceny Českého lva. Nejvíce nominací proměnil film „Bába z ledu“,
naprázdno nevyšly snímky „Po strništi bos“ a „Milada“. Luděk Munzar, herec, pilot
a spisovatel oslavil 85. let a jeho žena Jana Hlaváčová, divadelní a filmová herečka, slavila
osmdesátku. Rozloučili jsme se se spisovatelem Otou Filipem, scénáristou a spisovatelem
Zdeňkem Mahlerem. Zemřeli herci Vlastimil Bedrna a ruský herec Oleg Tabakov.
20. března jsme oslavovali Mezinárodní den štěstí vyhlášený OSN v roce 2012. Ovšem, kdo
zcela jistě ví, co je štěstí? Snad muška jenom zlatá…?
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Březen v časovém sledu
Čtvrtek 1. března 2018

Moravskoslezský kraj rozšířil projekt „Zaměstnanecká mobilita“ spuštěný
v září 2017. Veřejnou dopravou zdarma budou do práce dojíždět ode dneška také
zdravotníci. V rámci projektu nabídl kraj městům Karviná, Havířov a Orlová celkem
300 ročních karet ODIS, které umožnily lidem z oblastí s nejvyšší nezaměstnaností dojíždět
do práce mimo bydliště zadarmo. Od letošního března si mohou zažádat rovněž lékaři,
farmaceuti, zdravotní sestry, nutriční terapeuti a další zdravotničtí pracovníci.
„Moravskoslezský kraj, stejně jako ostatní regiony v Česku, trápí dlouhodobý nedostatek lékařů
a zdravotních sester. Máme pro ně nejrůznější pobídky, připravili jsme stipendijní programy
motivující studenty lékařských fakult a zdravotních škol k tomu, aby dosahovali co nejlepších
studijních výsledků a také aby po dokončení školy začali pracovat u některého krajského
poskytovatele zdravotních služeb. Možnost zadarmo dojíždět za prací veřejnou dopravou je
dalším z benefitů, které by mohly zastavit odliv zdravotníků z Moravskoslezského kraje,“ mínil
náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. V průběhu roku 2017 odešlo z krajských
nemocnic 198 lékařů, pracovat jich začalo pouze 183.
Kvůli dojezdovým vzdálenostem a cenám za dopravu lidé často odmítají pracovní nabídky
a stěhují se za prací jinam. Kraj se snaží, aby tomu tak nebylo, vyčlenil na realizaci projektu
1,5 milionu korun. [2]

Neděle 4. března 2018

Zastupitelka Ivana Kožmínová přivítala v obřadní síni nové občánky našeho
města. Dagmar Mertová a Pavlína Jedličková z Komise pro občanské záležitosti při Radě
města Havířova připravily 2 obřady pro přivítání sedmi dětí. Hezký a dojemný kulturní program
předvedly děti z MŠ a ZŠ Na Nábřeží. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní projev pro návštěvníky vítání občánků města v neděli 4. března 2018.
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Důležitý zápas sehrál na domácím ledě AZ Residomo Havířov. Ve 4. zápase
čtvrtfinále play-off WSM ligy porazil Motor České Budějovice 3:1. Havířovský tým hrál
v mistrovskému utkání výbornou a rychlou hru. Ve druhé třetině dokázal vyrovnat a dát další
dva góly. Skóre 3:1 už udržel až do konce utkání. Přihlíželo 1 824 diváků.
V úterý 6. března se hokejistům v Českých Budějovicích nedařilo, páté utkání prohráli 3:0
a hokejová sezóna v Havířově skončila. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovská střídačka, čtvrté utkání čtvrtfinále play-off WSM ligy v neděli 4. března 2018.

Úterý 6. března 2018

V KD Leoše Janáčka byly oceněny osobnosti města Havířova v kulturní, sportovní,
sociální a zdravotní oblasti a v oblasti společensky prospěšných aktivit za rok 2017.
Vyvrcholením večera bylo předání Ceny města Havířova. Přítomni byli primátorka města
Havířova Jana Feberová, náměstkyně Alena Zedníková, náměstek Karel Šlachta a tajemník
Magistrátu města Havířova Milan Menšík.
V doprovodném kulturním programu vystoupili s tanečně sportovním programem Pole Dance
Zuzana Fialová a Pavel Kolář, zatančili mistři České republiky Tereza Vodičková a Jakub
Mazúch. Zazpíval Miro Žbirka s kapelou, pěvecké umění předvedla moderátorská dvojice
Kateřina Steinerová a Petr Vondráček.
Všichni ocenění představeni ve videoprojekcích převzali ceny z rukou představitelů města.
Jejich jména přinesly Radniční listy č. 4/2018, na straně 2–3. https://www.havirovcity.cz/images/stories/soubory/to/Radnicni_listy/2018/rl_2018_04.pdf (D/03/1 Radniční listy,
duben 2018, strana 2)
Cenu města Havířova za rok 2017 získal za hrdinství v boji, za zásluhy na osvobození
Československa a šíření autentického historického povědomí o událostech 2. světové války
plukovník Jan Ihnatík. „Myslím, že toto ocenění náleželo plukovníku Janu Ihnatíkovi již
mnohem dříve. Jsem však velice ráda, že jsem dnes měla tu čest předat tomuto válečnému
hrdinovi naši Cenu města já osobně,“ řekla po ukončení ceremoniálu havířovská primátorka
Jana Feberová. [3]
Jan Ihnatík se narodil 1. března 1922 na Podkarpatské Rusi v obci Poroškovo
v početné rodině na zemědělské usedlosti. Společně si tu zajistili dostatek potravin. Prožil
šťastné dětství se svou nejbližší rodinou až do svých 18 let. Spokojený život narušil vpád
Maďarů na Podkarpatskou Rus. Spolu s dalšími dvěma mladíky se rozhodl odejít do Sovětského
svazu, chtěl bojovat v Rudé armádě proti fašistickým okupantům. Všichni tři byli okamžitě
zatčeni, obviněni ze špionáže a odsouzeni na 3 roky nucených prací v pracovním táboře Uchta
na Sibiři. V roce 1942 byl amnestován jako československý občan a v lednu 1943 byl z tábora
propuštěn. Zažádal o zařazení do nově vzniklých československých vojenských jednotek
v Buzuluku, Byl začleněn do 1. praporu náhradního pluku, po absolvování základního výcviku
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byl povýšen do hodnosti svobodníka. Absolvoval kurz pro důstojníky dělostřelectva.
S dělostřeleckou brigádou bojoval v bitvách o Kyjev, Bílou Cerekev a západní Ukrajinu
a Dukelský průsmyk. Jako velitel dělostřelecké baterie vedl své muže v bojích u Jasla,
Liptovského Mikuláše, Žiliny a přes Javorníky na území Moravy. Poslední bitvu svedl v obci
Břest nedaleko Kroměříže na samém konci války (7. až 8. května 1945). Boje v Břestu stály
život 18 československých vojáků. Konce války, během které byl třikrát lehce raněn, se dočkali
vojáci o den později. Krátce po válce byl umístěn na Karvinsko, kde vojáci udržovali klid během
československo-polského sporu o Těšínsko. Zde se dočkal demobilizace. Odjel domů
do Poroškova, ovšem tam už řádili enkavedisté (NKVD sovětský Lidový komisariát vnitřních
záležitostí – centrální státní orgán Sovětského svazu, zabývající se vnitřní bezpečností, požární
ochranou, střežením hranic a evidencí obyvatel, spravující věznice a pracovní tábory,
zabývající se rozvědkou a kontrarozvědkou). Jan Ihnatík se proto vrátil zpět a přihlásil se
do československé armády. Aby mohl postupovat ve vojenské kariéře, absolvoval více kurzů
a studií na vojenských akademiích i v Hranicích a v Brně. Dosáhl funkce velitele raketového
a dělostřeleckého vojska divize v hodnosti plukovníka. V armádě zůstal až do penze.
Na Moravě poznal svoji ženu Alžbětu, spolu vychovali dvě děti. Za zásluhy v bojích 2. světové
války byl vyznamenán Řádem Velké vlastenecké války, Řádem Rudé hvězdy a Řádem Rudé
zástavy. Získal mnoho československých, polských a sovětských medailí a Válečný kříž. [4, 5]

Cenu města Havířova za rok 2017 předala primátorka města plk. Janu Ihnatíkovi.
Porodní asistentky z Nemocnice s poliklinikou Havířov připravily od začátku
března další předporodní kurzy pro těhotné. Konaly se v Městské sportovní hale. Každý
z kurzů určený pro ženy od 20. týdne těhotenství (nejvíce ho však navštěvovaly budoucí
maminky před porodem) obsahoval 6 lekcí. Plavání v rekonstruovaném Delfínku, cvičení
na míčích a podložkách předcházely přednášky, ve kterých se porodní asistentky snažily
maminkám co nejvíce přiblížit porod v havířovské nemocnici jako přirozený a radostný proces.
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Jednou ze tří asistentek, které se v kurzech střídaly, byla Kateřina Konderlová. V lekci probrala
s maminkami čtyři doby porodní. Dovedla vytvořit příjemnou atmosféru, cvičení bylo
zaměřeno nejen na protažení těla, ale zejména na nácvik dýchání.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Maminky se připravují na pernou, leč krásnou chvilku v předporodních kurzech v Městské
sportovní hale Havířov.
Milovníci tvoření se sešli v oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Havířov
na Šrámkově ulici. Pod vedením paní Aleny Blažkové si vyrobily (přišly zejména dámy, pouze
jeden muž) velikonoční košíčky z pedigu, naučily se základní zásady práce s tímto oblíbeným
materiálem. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Paní Alena Blažková předvádí přítomným práci s pedigem. V úterý 6. března 2018 přišla
tvořit také paní Marie Dloubalová.

Středa 7. března 2018

Výstavu výtvarných prací klientů Santé, centra ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov, slavnostně zahájili v Galerii Radost. Na krásné obrazy, mozaiky,
keramiku či dřevořezby se přišli podívat zástupci vedení města, primátorka Jana Feberová a její
náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková, ředitel Sociálních služeb města Havířova
Milan Černý, zastupitelé a radní. Výstavu nazvanou „Když Picasso, proč ne my?“ oficiálně
otevřela ředitelka Santé, paní Stanislava Gorecká. Objasnila rozdíl mezi Picassem a klienty.
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Ten spočívá v tom, že naši havířovští autoři nejsou zatím známí po celém světě. Nádherná
výstava, plná krásných zářivých barev přinášela divákům radost do 29. března 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hanka Nevrlá vystavila své krásné obrazy, malování ji velmi baví, nejraději maluje
akrylovými barvami.
Obvyklou oslavu Mezinárodního dne žen připravila pro havířovské ženy Městská
organizace KSČM. V KD Petra Bezruče vystoupila dvoučlenná skupina Karel Gott revival
Moravia. Vedle písniček oblíbeného slavíka, zazpívali lidové písničky, zejména z jižní Moravy.
Oslavenkyně v sále byly obdarovány karafiátem a dvouhodinová hudební produkce je nadchla.
V Oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov představila dvojice Milada
Kaďůrková a Miroslav Rataj během příjemného večera Američana českého původu, řezbáře,
malíře, sochaře, rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm, tvůrce Radegasta na Radhošti a Ondráše
na Lysé hoře Albína Poláška. Umělce, který větší část života prožil v Americe, ale celý život
se rád vracel do rodné země, cítil velikou lásku a sounáležitost k národu. Přesto byl doma
nedoceněn a pozapomenut. Oba protagonisté literárního večera přiblížili poutavě životní
a uměleckou dráhu člověka, kterého si v Americe dosud velmi považují.

Čtvrtek 8. března 2018

V Nemocnici s poliklinikou Havířov se znovu slavil Světový den ledvin. Během
dopoledne bylo možno nechat si vyšetřit moč, zjistit hladinu cukru v krvi a změřit tlak.
Výsledky preventivních vyšetření ihned vyhodnotil lékař. O akci byl velký zájem, lidé stáli
v hojném počtu venku dlouho před otevřením nefrologické ambulance. Jednoduchá vyšetření
mohou totiž odhalit závažná onemocnění ledvin. [6] Letos bylo ošetřeno na 140 zájemců, žádný
z nich nemusel být poslán na další vyšetření.
V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče začala výstava ze sbírky Jaroslava Navary
nazvaná „První oddíl interkosmonautů“. Rozsáhlá kolekce plakátů, pohlednic, odznaků,
autogramů byla příspěvkem k oslavě 40. výročí historického letu Vladimíra Remka do kosmu
na kosmické lodi Sojuz 28 s Alexejem Alexejevičem Gubarevem. Let trval od 2. března 1978
do 10. března 1978. Tehdejší socialistické Československo se stalo třetí zemí na světě, která
vyslala svého kosmonauta do vesmíru (u příležitosti 30. výročí letu se zúčastnil výstavy
v Galerii Maryčka Vladimír Remek – 8. března 2008).
Jaroslav Navara prezentoval návštěvníkům výstavy projekt prvních internacionálních letů
do kosmu (ČSSR, PLR a NDR), kdy kosmonauti byli vybíráni v tehdejším Sovětském svazu
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od června do listopadu 1976. Náhradníkem 1. československého kosmonauta Vladimíra Remka
byl Oldřich Pelčák. Výstava trvala do 31. března 2018.

Jaroslav Navara u výstavního panelu věnovaného postavě 1. československého kosmonauta
Vladimíra Remka. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. března 2018.

Pátek 9. března 2018

Benefiční koncert nazvaný „Muzikanti s dětmi“ rozezněl v pátek večer evangelický
kostel v Havířově-Bludovicích. Moderátor Rastislav Širila přivítal pod chrámovou klenbou
poprockovou formaci Střepy, kapelu Nebe v komorní sestavě, pěvecký sbor Belcanto
pod taktovkou Zuzany Gajanové ze ZUŠ B. Martinů a skupinu Samostatně neprodejní. Dražily
se obrazy věnované ZUS B. Martinů. Výtěžek koncertu (cca 15 tisíc korun) putoval
do havířovského dětského domova. [7]

Pondělí 12. března 2018

Členové Klubu přátel Hornického muzea Ostrava, pobočky Havířov, se sešli
na besedě s Marcelou Kasalíkovou v loutkovém sále KD Petra Bezruče. Povídání o školství
ve městě neslo příznačný název „Škola základ života“. Přednášející z odboru školství a kultury
Magistrátu města Havířova seznámila přítomné se základními a mateřskými školami, jejichž
zřizovatelem je město Havířov. Jedním z bodů byl přehled zrušených školských zařízení, včetně
školních jídelen a jeslí. Hovořilo se o učebních programech ale zejména
o financování škol, o opravách a investicích do škol z rozpočtu odboru školství a kultury
v uplynulých 5 letech. Některé rozsáhlé opravy a investice byly vyjmenovány. [8]
Hudební a taneční soubor Havířovské babky pokračoval ve svých aktivitách také
v průběhu března. V pondělí 12. března 2018 vystoupil v léčebně pro dlouhodobě nemocné
v karvinské nemocnici. Podobně jako v únoru v Národním domě ve Frýdku Místku či v Domě
seniorů v Horní Suché, i tady se Havířovským babkám dostalo hezkého přijetí a všem
zúčastněným se vystoupení velmi líbilo. Vedoucí souboru Věra Ptaková si pochvalovala, že
vždy mají radost, když si hosté zazpívají spolu s nimi, právě jako tady v karvinské LDN. [9]

Středa 14. března 2018

Vzhledem k tomu, že knihovna se stále více prosazuje jako vzdělávací instituce
v oblasti zájmového vzdělávání, je nutné stále vzdělávat i knihovníky v oblasti pedagogických
a lektorských dovedností. V Městské knihovně Havířov navázali spolupráci s lektorkou
Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Připravila nový akreditovaný program „Gramotnosti pro 21. století v edukační praxi (lektorské
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minimum)“. Pětidenní kurz byl 42 hodinový, rozdělený do 5 studijních modulů: základní
legislativa a dokumenty formálního i neformálního vzdělávání v České republice; informační
a digitální gramotnost; metoda kritického myšlení ve vzdělávání; tvorba prezentací; obhajoba
závěrečné práce. Cílem semináře bylo, aby pracovníci knihoven byli schopni vytvořit
knihovnické lekce a jiné kulturně výchovné akce podle moderních pedagogických trendů.
Semináře se zúčastnilo 10 knihovnic z knihoven našeho regionu, velmi kladně ho přijaly
a vyjadřovaly svoji spokojenost. Pokud bude zájem, nejen v regionu, ale v celé republice, rádi
by v knihovně uspořádali další ročník semináře.

Čtvrtek 15. března 2018

Primátorka města Havířova Jana Feberová popřála spolu s ředitelem Domovů
seniorů v Havířově Milanem Dlábkem paní Miladě k 106. narozeninám. Paní vítala hosty
s úsměvem na tváři a s humorem sobě vlastním. Už pátý rok žije paní Milada v havířovském
Domově seniorů, středisku Luna. [10]

Velikonoční svátky tradičně připomínají v Musaionu, v havířovské pobočce
Muzea Těšínska. Řemeslné dílny se už 13 let setkávají s výborným ohlasem, také vzhledem
k tomu, že si mohou návštěvníci všechno nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet pod vedením
lektorek. Potvrdily to paní učitelky ze ZŠ Žákovská, řekly, že do Musaionu chodí s žáky velice
rády a dětem se tu rovněž líbí.
Letos tvořily zejména děti z mateřských a základních škol z vizovického těsta a keramické
hlíny. Vyráběly si stojánky na vajíčka, pletly košíky z papírových dutinek a zdobily perníčky.
V pátek obdivovaly práci maléreček z Havířova a okolí. Zejména chlapci pečlivě pozorovali,
jak se plete pomlázka.

Malérečka, paní Marie Čiháková, předvádí návštěvníkům malování kraslic (Blatnické
kraslice, Sdružení lidových řemeslníků a výrobků).

Pátek 16. března 2018

Havířovská pobočka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
uspořádala společenský ples u příležitosti 40. výročí svého založení v prostorách restaurace
Nová Husarůvka v Soběšovicích. Byl určen pro mentálně handicapované z Havířova, Českého
Těšína a Karviné. Primátorka města Havířova Jana Feberová byla pozvána jako čestný host.
„Je neuvěřitelné, s jakou srdečností a upřímností se členové našeho havířovského spolku
pro mentálně postižené dokáží bavit a užívat si radosti ze života. Mnozí lidé by se to od nich
mohli učit," poznamenala během plesu.
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Havířovská společnost má 90 členů, jedná se o dobrovolnou, nezávislou a demokratickou
organizaci. Zajišťuje setkávání lidí s mentálním postižením, jejich rodin, schůzky s odborníky,
vzdělávání, besedy a přednášky. Dále organizuje sportovní a společenské akce, různé výlety,
rehabilitační pobyty, diskotéky, soutěže, turnaje, utkání ve stolním tenise a mnohé další. [12]

Sobota 17. března 2018

Klub českých turistů Havířov, Sršni, se vypravil na autobusový výlet do Polska,
do solného dolu ve Wieliczce. Zájezdu se zúčastnilo 49 účastníků, prohlédli si pamětihodnosti
městečka a přesvědčili se o tom, že toto krásné místo je právem zapsáno na seznamu UNESCO.
Turistická organizace Klubu českých turistů byla v Havířově založena v roce 1981. Již
37. sezónu pořádá pro své členy autobusové zájezdy (ročně jich bývá i 9). Objevují krásu
přírody v Čechách, na Moravě, na Slovensku a v Polsku. [13]

Členové Klubu českých turistů v Havířově na sobotním zájezdu do polské Wieliczky. Foto:
Ivana Martynková.
Tradiční Den otevřených dveří v Domě pod svahem v Havířově-Dolní Suché byl
i letos spojen s vítáním jara. Počasí trochu překazilo plány a tak šlo spíše o modlitbu za jaro.
Přesto se několik odvážlivců s dětmi přišlo podívat na zvířata, o která se zdejší klienti starají.
Pomlázky se tentokrát pletly v garáži. V teple „domečku“, v terapeutické místnosti, se podávala
káva, čaj a výborná buchta. V současné době zde žije 14 klientů, kteří se rozhodli bojovat
se závislostí na alkoholu a gamblerství. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Dům pod svahem v sobotu 17. března 2018, klienti připravili Den otevřených dveří. Ohníček
byl v mraze pro zahřátí nezbytný.
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Sportovní klub Sportu pro všechny v Havířově pozval příznivce tradičního
čínského cvičení tai-či na praktický seminář pod vedením Wu Yu Pinga z čínské provincie
Guangdong. Tělocvična „Horního gymnázia“ na Studentské ulici byla plná lidí různého věku
ve volném pohodlném oblečení (kimona i šaty sportovního střihu). Mistr tai-či 6. úrovně
s dvacetiletou praxí v tai-či a čchi-kungu, spoluzakladatel a vedoucí tradiční školy tai-či
vysvětloval přítomným práci jednotlivých kloubů, činnost páteře a ramen, prováděl je postupně
jednotlivými, téměř tanečními, pohyby. Čínský mistr uspořádal seminář také v Orlové.
Miroslav Brutvan vede v tělocvičně „horního gymplu“ každé pondělí cvičení pro dvě skupiny,
nejprve pro začátečníky a posléze pro pokročilé.

Mistr tai-či Wu Yu Ping z Číny cvičí s havířovskými milovníky tai-či.

Neděle 18. března 2018

Další tři obřady vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku připravily
členky komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova Jarmila Kutáčová a Radana
Freislerová. Slavnostní projev pronesla členka zastupitelstva Soňa Ryšánková Dosedělová.
Hezký kulturní program předvedla děvčata ze ZŠ 1. máje. Do pamětní knihy města bylo
zapsáno celkem 12 dětí. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní projev na vítání občánků v neděli 18. března 2018.
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V Hotelu Rudolf zorganizovali ve spolupráci s Tvořivými večery Havířov další
přehlídku ručních prací nazvanou „Handmade jarmark“. Na druhý jarní ročník se přihlásilo
45 prodejců, vystavovalo jich nakonec 42. K dispozici měli i stan před hotelem, který obstál
v nočním obzvlášť silném větru. Návštěvníci, zejména návštěvnice, mohli obdivovat perníčky,
kraslice, keramické výrobky, různé zápichy do květinářů, pletené košíky, originální oblečení
(hlavně pro děti) šité a pletené, ručně dělané tašky a peněženky, šperky, patchwork, dřevěná
alba, zdravé sirupy a spoustu dalších krásných věcí s jarní tématikou.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Krásné výrobky (DASAVE) předvedla příchozím Dagmar Veselská v neděli 18. března 2018.

Pondělí 19. března 2018

Klub přátel Hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov, připravil další posezení
ve Stálé expozici Městské knihovny Havířov ve Společenském domě Havířov (Reneta).
Vzpomínalo se na Důl Julius Fučík, od ukončení těžby uběhlo v únoru 2018 už 20 let.
Karel Budin připomenul ve své prezentaci jednotlivé závody na území petřvaldské dílčí pánve,
historii dolů Žofie (mezi horníky zvaný téměř láskyplně Žofinka), Evžen (zvaný Evženka),
Václav, Pokrok (původně Habsburk), Hedvika a Ludvík. Hovořil o postupném slučování dolů
v jednotlivé závody Dolu Julius Fučík od 50. do 70. let minulého století. Vznikl velkodůl
se 6 závody (pěti důlními a jedním povrchovým upravárenským komplexem). Prezentace
nabídla historické snímky jednotlivých dolů, oživila některé nepěkné okamžiky (zejména
havárii těžní věže z roku 1979 na dole Hedvika).
Bylo to příjemně nostalgické vzpomínání na historii, která vepsala svérázný kolorit místu,
ve kterém žijeme.

Karel Budin připomenul historii Dolu Julius Fučík v Petřvaldu v pondělí 19. března 2018.
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Úterý 20. března 2018

V sále KD Radost zasedli na členské schůzi představitelé Svazku měst a obcí okresu
Karviná. Stěžejním tématem jednání bylo financování sociálního bydlení. Havířov představil
záměr rekonstrukce nevyužité bývalé ZŠ Mánesova na domov se zvláštním režimem
s plánovanou kapacitou 136 lůžek. „V domově chceme vybudovat zázemí včetně kuchyně,
a v jeho okolí provést venkovní úpravy a parkoviště. Odhadovaná investice se pohybuje okolo
300 milionů korun. Vloni bylo vydáno pro tento záměr územní rozhodnutí a předpoklad
zpracování projektové dokumentace a stavebního řízení je v první polovině letošního roku,"
uvedl havířovský náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. Na jednání
zaznělo, že v celém Moravskoslezském kraji je na 3 tisíce neuspokojených prověřených
žadatelů o umístění v domovech se speciální péčí. V Havířově se jedná o 870 žadatelů, město
je ročně schopno umístit jich ve svých zařízeních 30 až 40. S podobnými problémy se potýkají
i v okolních městech. Svazek měst a obcí okresu Karviná proto vyzve krajské úředníky, aby
problematiku investic do bydlení se zvláštním režimem řešili koncepčně. Starostové hovořili
též o problematice nakládání s komunálními odpady v návaznosti na novelu zákona
o odpadech. [14]
HaDeS (Hudebně dramatické studio) při MKS Havířov vystoupil v loutkovém sále
KD Petra Bezruče s komedií „Jistě, miláčku“. Herci havířovského amatérského divadla, které
založil roku 1992 Jindřich Neuwirth, tak učinili s bravurou. Jednoduchá, leč pro hlavní hrdiny
neuvěřitelná zápletka, udržela publikum rozesmáté ve výborné náladě. Nakonec vše dobře
dopadlo a k sobě se dostali ti, kteří si zcela jistě byli souzeni.
Hlavním poselstvím Jindřicha Neuwirtha bylo vychovávat v souboru mladé herce, současní
členové se snaží i dnes v této cestě pokračovat. Herci tedy přicházejí a odcházejí, mnozí
v průběhu let vystudovali umělecké školy, hrají v divadlech po republice.
V současné době má soubor 7 členů, jejich domovskou scénou je stále KD Petra Bezruče, občas
vyjíždějí hrát do okolí Havířova úpravy a adaptace klasických her.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zasloužený potlesk a děkovačka na konci představení „Jistě, miláčku“ v úterý 20. března
2018.
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Středa 21. března 2018

V Městském klubu seniorů se sešli luštitelé křížovek a sudoku. Již třetího ročníku
celoměstské soutěže se zúčastnilo 30 seniorů. Popasovali se se třemi křížovkami a jedním
slovním labyrintem. Jejich úkolem bylo vyluštit všechny tajenky co nejrychleji. Vítězkou
se stala paní A. Paříková, která si s luštěním poradila za 25 minut. O minutu déle potřebovala
paní L. Beilnerová a třetí skončila V. Baborová s 27 minutami. Řešení sudoku ovládla paní
L. Podloučková. [15]

Čtvrtek 22. března 2018

MISSIS SENIOR 2018 volili v Domově seniorů, středisku Helios. V letošním
9. ročníku soutěže bylo přihlášeno původně 8 soutěžících, ale 4 nakonec odřekly účast kvůli
nemoci. Porota ve složení Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj,
Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova, Milan
Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov a Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov
hodnotila soutěžící ve třech disciplínách. V první z nich se musely dámy představit a sdělit,
co samy považovaly za důležité, náplní druhé disciplíny byl vědomostní kvíz na téma škola
a ve třetí mohly předvést scénku, zarecitovat báseň, či předvést oděvní model. Cenu primátorky
města získala nakonec soutěžící z Domova Březiny v Petřvaldu. Missis sympatie byla zvolena
uživatelka havířovského střediska Domova seniorů, střediska Luna a získala nádherný dort,
který upekly kuchařky ze střediska Helios. Vtipnou scénku si připravily i aktivizační
pracovnice.
V pobočce Městské knihovny Havířov na Občanské ulici v Havířově-Dolních
Datyních byla vernisáží zahájena výstava prací dětí MŠ Vrabčáci a ŠD při ZŠ Frýdecká,
odloučené pracoviště Dolní Datyně. Letošní jarní výstava byla otevřena u příležitosti 90. výročí
založení české mateřské školy v Dolních Datyních. Kromě krásných dětských obrázků
a výrobků mohli návštěvníci obdivovat staré kroniky ze samého počátku provozu školky,
vystavena byla též fotoalba. Devadesátiletou historii připomenuly vystavené panely.
Děti si připravily na vernisáž krásný jarní program, podívat se přišel i pan M. Szop, který byl
nedávno oceněn za tvorbu kroniky v Dolních Datyních. Program i výstava se mu velmi líbily,
kroniky si pečlivě prohlédl. Při čtení úvodních stránek kroniky z roku 1928 bylo připomenuto
letošní 100. výročí založení Československé republiky.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní otevření výstavy prací dětí z MŠ a školní družiny v Havířově-Dolních Datyních
u příležitosti 90. výročí založení české mateřské školy v Dolních Datyních.
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V multifunkční aule Gong v oblasti Dolních Vítkovic byli oceněni sportovci roku
2017 Moravskoslezského kraje. Záštitu nad 16. ročníkem ankety převzal hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Programem provázel diváky moderátor a komentátor
Štěpán Škorpil. Pořadatelé vyhlásili 11 kategorií, do kterých byla nominována řada špičkových
sportovců z našeho regionu. Mezi dospělými byla oceněna havířovská lyžařka
K. Pauláthová (SKI Club Pauláth). [16]

Pátek 23. března 2018

Havířov se představil spolu se Sdružením obcí mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady na 24. ročníku veletrhu lázeňství a cestovního ruchu Globalnie 2018.
Po třetí prezentoval nejatraktivnější místa návštěvníkům Mezinárodního kongresového centra
v polských Katowicích. Zahájení veletrhu se zúčastnili vedoucí představitelé města
a mikroregionu. „Díky poloze města vůči polským hranicím se pro zdejší turisty stáváme stále
lákavějším městem,“ řekla havířovská primátorka Jana Feberová. Dodala, že letos bude
největším lákadlem červnová floristická a kulturní akce Havířov v květech, která se vrací
po tříleté pauze. Veletržní hosté získali informace o regionu v samostatném stánku, odnášeli si
množství vícejazyčných tiskových propagačních materiálů a drobných propagačních předmětů,
včetně publikace o architektonickém stylu Sorela, turistického průvodce městem nebo brožury
o nejzajímavějších místech Havířova a mikroregionu. Pro děti byly připraveny pastelky a hry.
Veletrh byl otevřen do neděle 25. března 2018. [17] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Ve stánku Havířova na veletrhu Globalnie 2018 informovala návštěvníky primátorka města
Havířova Jana Feberová. Foto: z archivu Magistrátu města Havířova.
V Havířově vystoupil muzikant, básník, překladatel, novodobý slezský bard
Jaromír Nohavica. Páteční odpolední koncert byl určen dětem. Ty si společně s rodiči,
babičkami a dědečky s chutí zazpívaly jeho krásné písně z programu nazvaného „Tři čuníci“.
Nakonec prokázaly, že znají i písně z jeho dospělého repertoáru. Během koncertu se ozvaly
zajímavé nástroje (například vozembouch), zazněly různé hudební žánry, včetně rapu
a jazzu. Nakonec si děti i zatancovaly při písničce o pasáčkovi krav.
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Jaromír Nohavice odehrál v KD Leoše Janáčka též 2 koncerty pro dospělé ve čtvrtek
22. března 2018 a v pátek 23. března 2018 večer. Lístky byly vyprodány během 2 hodin a stála
na ně dlouhá fronta.

Jarek Nohavica si v pátek 23. března 2018 zazpíval s havířovskými dětmi v programu „Tři
čuníci“.
Hned na dvou pobočkách Městské knihovny Havířov si děti užily další ročník
oblíbené Noci s Andersenem. Na ulici Svornosti měli dětské oddělení plné malých indiánů
(bylo jich celkem 18). Stopovali zvěř v budově knihovny, namalovali si krásná indiánská trička,
vytvořili krásný totem svého knihovnického kmene, kterému velely hned 4 dospělé indiánky
Dana, Katka, Míša a Jitka.
Večer na Šrámkově ulici začal miniscénkou o pečení dortu z knihy O Pejskovi a Kočičce,
kterou sehrály knihovnice Táňa a Pája. Děti si posléze ukuchtily vlastní dort ze zakysané
smetany, piškotů a ananasu nazvaný „Mokrý pes“. Pejskové (3), kočičky (6) a jeden jednorožec
plnili stezku odvahy a potmě hledaly čokoládky. Před spaním si děti vyrobily masky pejsků
a kočiček. Samozřejmě, nechyběla ani pohádka na dobrou noc.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Indiáni v knihovně na ulici Svornosti tvořili krásná indiánská trička (Noc s Andersenem
v pátek 23. března 2018).
ZŠ M. Kudeříkové uspořádala ve spolupráci s TJ Start Havířov Memoriál Viktora
Kalouska 2018 (dříve nazývaný Havířovský atletický čtyřboj) pro mladé atlety
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Změřili síly již po devatenácté v pátek 23. a v sobotu
24. března 2018 v tradičním čtyřboji. Sešlo se osm osmičlenných žákovských družstev, přivítali
je současný ředitel ZŠ M. Kudeříkové Jiří Brabec, mistryně světa v trojskoku Šárka
Kašpárková, nestorka havířovské atletiky Vera Czyžová, náměstkyně primátorky pro sociální
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rozvoj Alena Zedníková a zástupkyně odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova
Lucie Šillerová.
Soutěžící změřili síly ve sprintu na 40 m, skoku dalekém, skoku vysokém a ve vrhu koulí.
Celkové druhé místo obsadilo družstvo spolu pořádajícího oddílu TJ Start Havířov. Členové
tohoto týmu předvedli řádku hezkých osobních rekordů. Sobotního slavnostního vyhlášení
vítězů se zúčastnily primátorka města Havířova Jana Feberová a reprezentantka
ve sjezdovém lyžování Kateřina Pauláthová. Bývalá žákyně pořádající sportovní školy s dětmi
pobesedovala a povídala si nejen o své účasti na olympijských hrách.

Sobota 24. března 2018

Na náměstí Republiky bylo otevřeno Velikonoční městečko. Jako na objednávku
se rozzářilo sluníčko, trošinku se oteplilo. Zahrála dechová hudba Moravská veselka,
havířovský folklorní soubor Jagár a skupina Premiér. Děti obdivovaly oslíka, ovečky a lamu,
zahřát se a výtvarně tvořit mohly ve výtvarném stánku se zaměstnanci z Církevního střediska
volného času sv. dona Boska, v dalších dnech potom se zaměstnanci Střediska volného času
Asterix a Santé.
Na jednom z koncertů vystoupila cimbálová muzika Friš, dočkali se milovníci zpěvu Kamila
Střihavky a v úterý 27. března 2018 se představil havířovskému publiku zpěvák Petr Spálený
s Apollo bandem. Jeho písničky, které balancují na pomezí rocku, popu a country, si přišli
Havířované zazpívat i přesto, že počasí opět mělo více společného se zimou, posněhávalo.
Městečko svým koncertem uzavřel Stanislav Hložek. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oblíbená havířovská cimbálová muzika Jagár zahrála ve Velikonočním městečku v sobotu
24. března 2018.
Havířov se připojil k Hodině Země zaměřené na ochranu klimatu. Náměstí
Republiky se v čase od 20:30 do 21:30 hodin podobně jako spousta známých budov na světě
(kupříkladu Eifellova věž, Petřínská rozhledna) ocitlo ve tmě. Ve městě zhaslo
na 251 lamp veřejného osvětlení. Symbolickou akci pořádal Ekologický institut Veronica
pod záštitou Světového fondu pro ochranu přírody. [18]

Úterý 27. března 2018

Ve foyeru ZUŠ L. Janáčka se rozezněly Aprílové kytary. Publiku se představilo
více než 30 žáků čtyř kytarových tříd. Zazněly skladby staré i nové, známé písničky
„Zafúkané“ či „Voda živá“. Vedoucí kytarového oddělení Petr Špalek potvrdil, že v současné
době vyučují na škole basovou kytaru, klasickou kytaru a žánrovou kytaru.
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Středa 28. března 2018

Stalo se v Havířově krásnou tradicí připomínat výročí narození učitele národů
Jana Ámose Komenského oslavou Dne učitelů. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
Havířovští pedagogové, žáci, studenti a školské kolektivy byli oceněni ve Společenském domě
Havířov (Reneta). Ocenění jim předali představitelé města v čele s primátorkou města Janou
Feberovou. Kulturní dárky zabalili havířovský soubor Canticorum, Valerie Káňová
a československá hvězda Vašo Patejdl. Mladá havířovská zpěvačka si střihla s šedou eminencí
slovenské kapely Elán duet „Ztracený ráj“, Vašo komentoval vystoupení jako „Kráska a zvíře“.
Program s přehledem moderovala Jolanta Balon.
Jména oceněných přinesly Radniční listy č. 5/2018, s. 3.
https://www.havirov-city.cz/images/stories/soubory/to/Radnicni_listy/2018/rl_2018_05.pdf
(Příloha D/03/2 Radniční listy, květen 2018, strana 3) (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na oslavě Dne učitelů zazpíval havířovský soubor Canticorum s Rastislavem Širilou.

Čtvrtek 29. března 2018

Český svaz žen připravil ve své klubovně Bambino jednodenní Velikonoční
výstavku ručních prací. Zahájila ji Milada Halíková, předsedkyně Krajského a Okresního
svazu žen. Jarní výstavka byla interaktivní, děti i dospělí si mohli sami ozdobit perníčky
se Štěpánkou. Doprovodila ji ochutnávka velikonočních specialit (beránky, věnce, šoldry,
jednohubky s mrkvovou pomazánkou, perníky). K podívání byly zápichy, ubrusy, kraslice,
háčkované a pletené věci, chňapky a další textilní doplňky do bytu. Některé byly pouze
pro inspiraci, mnohé byly na prodej. A kdo koupil, obdržel také malý sponzorský dárek.

V předvečer velikonočních svátků uchystal Český svaz žen Velikonoční výstavku ručních
prací.
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Strohá řeč čísel

Na Kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově evidovali v březnu
4 268 nezaměstnaných (žen bylo 2 010). V dosažitelném věku 15 až 64 let jich bylo
3 934 (žen 1 830). Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel se zastavil na 8,21 procentech.
Bez práce bylo 110 absolventů a mladistvých a 594 osob se zdravotním postižením. [19].
V Havířově byla vyplacena podpora v nezaměstnanosti 830 uchazečům o zaměstnání. [20]
V psím útulku Max Technických služeb Havířov přijali v průběhu března 26 psů
a 4 kočky. Do nových domovů se vypravilo 16 psů a 3 kočky. K původním majitelům se vrátilo
12 pejsků. K poslednímu březnovému dni bylo v útulku 65 psů a 14 koček. [21]
V porodnici Nemocnice s poliklinikou Havířov se v březnu narodilo celkem 48 dětí
(25 chlapců a 23 dívek). V Havířově žije celkem 30 z nově narozených dětí (16 chlapců
a 14 dívek).
Na lůžkových odděleních nemocnice hospitalizovali 1 572 pacientů, z Havířova jich bylo 985.

Napsali o nás

Pavel Maslák sáhl na zlatý hattrick a stal se po třetí halovým mistrem světa v běhu
na 400 m. O medaili bojoval v Birminghamu a ani po ukončení závodu s titulem nepočítal.
Skončil původně na místě bronzovém, které bylo po protrápené sezóně úspěchem. Rozhodčí
ale pečlivě zkoumali video a pro nedodržení pravidel vyřadili rychlejší dvojici závodníků
na prvním a druhém místě. Havířovský rodák si tak přivezl vedle zlaté medaile i značně smíšené
pocity. [22]
Město Havířov využilo za poslední rok a půl téměř 57 milionů korun z dotací, letos
by to mělo být dalších 76 milionů korun. Oddělení strategického rozvoje připravuje spolu
s dotčenými odbory úřadu města a městskými organizacemi velké množství projektových
námětů a vyhledává další možnosti čerpání dotací z různých oblastí. Radnice plánuje za dotace
opravit například bývalou základní školu na Mánesově ulici, která by se následně proměnila
v domov se zvláštním režimem. V plánu má i modernizaci přednádražního prostoru, sanaci
obytných domů či projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Připravuje se pátá etapa
odkanalizování kolem Fryštátské ulice, která město bude stát skoro 36 miliónů korun. Z dotace
může město pokrýt více než polovinu těchto nákladů. [23]
Ve Střední škole technických oborů v Havířově-Šumbarku založili kroužek branné
výchovy. Stalo se tak díky spolupráci s Městskou policií Havířov. Studenti se scházejí jednou
týdně, jednou za 14 dní mají střelby. Veškeré náklady si škola hradí z vlastních zdrojů.
Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov, řekl, že se nebrání tomu, aby městská policie
spolupracovala i se studenty z jiných škol. Branná výchova se přestala na školách vyučovat
v roce 1989, do škol by se však mohla časem vrátit, aby se děti učily základům zdravovědy
a zásadám chování ve stavu ohrožení. Prosazuje to zejména ministerstvo obrany. [24]
Policisté z TOXI týmu Územního odboru Policie České republiky Karviná zadrželi
na Karvinsku 6 lidí, kteří distribuovali pervitin a marihuanu. Zatýkalo se v Havířově, Karviné,
Českém Těšíně a Orlové. Čtyři zadržení nakonec skončili ve vazbě. Komisař zahájil trestní
stíhání a všechny zadržené obvinil je ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. [25]
Letošní jarní kácení stromů vzbudilo velký zájem obyvatel na sociálních sítích.
Ve Stavařské ulici bylo pokáceno 6 stromů, stalo se tak ve sféře přípravy stavby nového
parkoviště a dalších úprav vozovky a chodníků. V areálu bývalé základní školy v Mánesově
ulici bylo pokáceno 25 stromů, 10 ovocných stromů a 300 m2 křovin. „Děje se tak v rámci
příprav rekonstrukce objektu, který město plánuje přebudovat na zařízení pro seniory
se zvláštním režimem, protože takové zařízení je v Havířově potřeba. Některé z těch stromů byly
proschlé a jinak poškozené," doplnila mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová. Připravuje
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se tu také vybudování nové příjezdové cesty, parkovacích míst, chodníků a inženýrských sítí.
Během vegetačního klidu bylo pokáceno na 150 stromů z důvodu sadovnické a výchovné
probírky. Naplánovaná je náhradní výsadba. V Mánesově ulici chce město vysadit
94 stromů, 1 081 keřů, vše kolem rekonstruovaného objektu. Stromy padaly i v ulicích Příčné,
Kpt. Jasioka, Okružní a Karvinské z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. [26]
V Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou uspořádali spolu s Jednotou
českých matematiků a fyziků celostátní kolo už 59. ročníku Fyzikální olympiády
kategorie A. Zúčastnilo se jí 47 studentů převážně maturitních ročníků gymnázií, řešili
teoretické i praktické úlohy v laboratoři Technické univerzity v Liberci. Soutěž měla 11 vítězů
s nejvyšším počtem bodů, pět jich postoupilo do mezinárodního kola v červenci v Portugalsku.
Havířovský student získal 40,5 bodů a umístil se na 2. místě. [27]
Soubor Tom a Jeff z Havířova opět zaujal na jubilejním 40. ročníku divadelní
přehlídky Setkání divadel – Malé jevištní formy ve Valašském Meziříčí. S autorskou hrou
„Déšť“ obhájil Cenu diváků-Cenu Josefa Fabiána. [11]

Počasí

Počasí v březnu 2018 zaskočilo propastnými rozdíly. Jestliže v první polovině
měsíce všechno vonělo blížícím se jarem (12. března 2018 byla průměrná teplota 11,88 °C),
od pátku 16. března 2018 večer si své dny slávy vybojovala ještě paní zima. Začalo sněžit
a teploty klesaly pod bod mrazu (neděle 18. března 2018 byla průměrná teplota -5,86 °C), bylo
tomu tak i 21. března 2018 v den astronomického počátku jara (-1,17 °C). Oteplení přišlo
až s koncem měsíce. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Úterý 13. března 2018 v parku pod KD Leoše Janáčka, všechno začínalo vonět jarem.
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8. 4 KRONIKA DUBEN 2018

To bejvávalo na koleji snění,
bramborák voněl v kuchyni,
někdo dal dvacet, někdo pade,
za to jsme měli, kamaráde,
hned štěně píva ve skříni. [1]

Úvod

Co říci k dubnu? Už neplatí letité „Duben, ještě tam budem“. Za kamny. Odhodili jsme
čepice a šály, těžké kabáty… A vlítli rovnou do plavek a horkého léta. Užili si zejména alergici,
protože během jednoho dne vykvetlo, co jiné roky rozkvétalo postupně několik týdnů. Dokonce
i šeřík, kterým se v dávných časech v Praze vítali 9. května rudoarmějci…. Inu, časy se mění.
Havířov se nádherně zazelenal a rozkvetl. Po zimě ani památky.
S jarem se otevřelo v Havířově dopravní hřiště a bylo to příjemné odpoledne, které si vychutnali
v Havířově-Šumbarku malí i velcí. Přivítali jsme tradičně účastníky mezinárodního turnaje
v boccie, slavili jsme společně Den Země a na zastupitelstvu natvrdo zahořely předvolební boje.
V kině Centrum promítli nový film nazvaný výmluvně DUKLA 61, který přiblížil kus historie
našeho města.

Havířov rozkvetl. Elektrická symfonie na cestě do Havířova-Životic v pátek 20. dubna 2018
Do rodné země se téměř po půlstoletí vrátily ostatky kardinála Josefa Berana, splnilo se tak
jeho poslední přání. Pro mnohé přinesla tato událost seznámení s člověkem ve své víře silným
a nezlomným. Byl pochován v katedrále sv. Víta. Prezident republiky dal přednost sjezdu
komunistů, aby je podpořil v jejich konání. Inu, doufejme, že nás po 70 letech nečeká zase
nějaký „vítězný“ měsíc.
Do slunečných dnů se však vkradlo trochu smutku. Opustili nás režiséři par excellent Juraj Herz
a Miloš Forman. Odešel spisovatel a textař Pavel Šrut. Ano ten, který napsal slavnou „Kolej
Yesterday“ a pro děti sepsal příběh Lichožroutů. Adept na Nobelovu cenu, protože konečně je
jasné, kam se z praček ztrácejí ponožky.
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Duben v časovém sledu
Neděle 1. dubna 2018

Na atletickém hřišti při Městské sportovní hale se uskutečnil 11. ročník
Velikonoční 12minutovky. Tradičně ji připravili sportovci z SK Fuga a Havířovské desítky.
Nepřízeň počasí zřejmě mnohé odradila, přesto přišlo 23 závodníků různých věkových skupin,
aby si vyzkoušeli, kolik uběhnou za 12 minut. Velikonoční beránci a láhve dobrého vína
nakonec připadli do rukou vítězů A. Szymanika (3 570 m), následovali ho D. Hartig (3 410 m)
a M. Broda 3 350 m. V ženách už tradičně patřila nejvyšší „bedna“ I. Zbořilové (3 115 m),
druhé místo si vyběhala N. Michopulu (2 770 m) a bronzová příčka patřila J. Bierské
(2 600 m). Výborně běžely děti, sladkosti vyhráli V. Valošek (2 580 m), R. Choleva (2 440 m)
a V. Hrachovinová (2 425 m). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zazvonil zvonec a začal 11. ročník Velikonoční 12minutovky. Neděle 1. dubna 2018.

Úterý 3. dubna 2018

V Sociálních službách města Havířova slavnostně otevřeli Centrum pro rodinné
pečující v budově na Moskevské ulici (sídlo Stacionáře Domovinka a respitní péče). Jedná se
o službu určenou těm, kteří zvládají náročnou péči o rodinného příslušníka. Její pracovníci
začali hned podávat důležité informace, nabízet propojení sociálních a zdravotních služeb
v rámci řešení konkrétní nepříznivé situace. Pomáhali navázat kontakt s odbornými službami
v sociální a zdravotní péči a snažili se pomoci s vyřízením dávek. V nabídce byl rovněž
vzdělávací program pro rodinné pečující. Vzdělávací kurzy v rozsahu až 4 vyučovacích hodin
vedli zkušení odborníci s praxí v malých skupinách v oblastech manipulačních technik
a polohování, péče o kůži, problematiky zátěže a řešení konfliktů či péče o lidi se specifickými
potřebami (demence, Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda).
Slavnostního zahájení se zúčastnily primátorka města Havířova Jana Feberová, náměstkyně
pro sociální rozvoj Alena Zedníková, ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Havířově
Ladislava Skýbová.
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Ředitel Sociálních služeb města Havířova Milan Černý přivítal Jindřicha Kadlece, předsedu
České asociace pečovatelské služby a Jiřího Masopusta, místostarostu městské části Prahy 17,
který přijel do Havířova na zkušenou. Bezprostředně po otevření začali službu využívat klienti,
kteří potřebovali poradit. (Příloha D/04/1 Leták centra pro rodinné pečující)

Slavnostní otevření Centra pro rodinné pečující v úterý 3. dubna 2018. Foto: Jana Becková,
PR Plus.
Členové Fotoklubu Havířov otevřeli po dvou letech tradiční jarní výstavu
ve Výstavní síni Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka. Nesla název „Patnáctero“ podle počtu
zúčastněných fotografů. Svá díla zde vystavili Martin Antalec, Roman Dzik, Radislav Hájek,
Rostislav Chapčák, Jiří Nohel, Vlastimil Schindler, Anton Svrček, Ladislav Sýkora, Kamil
Übelauer, Petr Žyrek a hosté Aleš Bernatík, Jaroslav Hrachovec, Jan Cholevík, Vladimíra
Polášková a Kristýna Tichánková. Představili návštěvníkům galerie přírodní motivy, krajiny,
nikdy nekončící krásu vody, detaily moderních staveb, tep architektonického a kulturního
centra Prahy, neobvyklou poezii hřbitovů, půvab aktů stejně jako dravost motocyklového sportu
a letadel.
Klavírní skladby dokreslující atmosféru fotografií zahráli žáci a žákyně paní učitelky Martiny
Kypastové ze ZUŠ B. Martinů. Předseda havířovského fotoklubu Kamil Übelauer
zrekapituloval činnost klubu od znovuzaložení v roce 2012. Prošlo jím na 50 fotografů a stále
zůstává pevné a stabilní jádro. Vystaveny byly plakáty propagující výstavy
a kronika Fotoklubu Havířov. Mezi hosty byli kolegové z fotoklubů okolních měst
a z Polska. Výstava byla otevřena do 27. dubna 2018. (Příloha D/04/2 Pozvánka na výstavu)

Členové havířovského fotoklubu na vernisáži výstavy „Patnáctero“.

Středa 4. dubna 2018

Na náměstí Republiky začalo čištění Brány času s kyvadlem a pramenem autorů
Stefana Milkova a Karla Holuba. Radnice letos objednala důkladnější servis, včetně opravy
pohonu kyvadla. Záměr autorů byl, že kyvadlo bude uvádět do chodu vítr. Protože mohutnou
„ozdobu“ náměstí uvedla do pohybu pouze vichřice, byly dodatečně namontovány speciální
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deskové elektromotory. Pohyb kyvadla byl elektronicky omezen. Při kontrole bylo zjištěno, že
jeden motor je nefunkční. Techniky překvapila scházející kamera, díky které mohli chod
motorů sledovat. Zůstaly po ní jen 2 kabely. Její zmizení si neumí vysvětlit. Celý monument,
který od počátku budí rozporuplné reakce, byl očištěn od nepatřičných nápisů a papírových
obálek. Údržbou prošla i podzemní část vodotrysku. [2]
Filmový festival Expediční kamera 2018 letos zavítal do více než 200 českých
a slovenských měst. Neuvěřitelné zážitky z cest v divoké přírodě zprostředkovali
v havířovském Jazz clubu manželé Kadlecovi. Filmovou nabídku zpestřila beseda
se skialpinistou R. Tomancem. Podělil se o své zážitky z extrémních sjezdů
z vysokotatranských stěn. Nádherné záběry doplnilo vyprávění o krásných pocitech, zážitcích,
které jsou dílem pečlivé přípravy, pozornosti a soustředění se na každou maličkost. Přiblížil
náročný sjezd jihozápadní stěny Kežmarského štítu, velikonoční sjezdy z letošního roku
(Predná Bednárzova lávka, Prostredný Hrot a narovnání Gronského lávky). Do Zadnej Bašty
a Diablova žlabu se vydal úplně sám a oba psychicky náročné sjezdy zvládl.
Festival prezentoval divákům výborné filmy. „Oči Boha“ přiblížily kajakářskou expedici
na hranicích Kyrgyztánu a Číny. Slovenský film „Teorie štěstí“ o kontrastu generací přiblížil
osobnost Ľuba Rybanského a nadějného slovenského lezce Petra Kurice.
(Příloha D/04/3 Program filmového festivalu 2018).

Pořadatelé oblíbeného filmového festivalu Expediční kamera spolu se známým skialpinistou.

Sobota 7. dubna 2018

Světový den porozumění autismu připadá na 2. duben. Letos se Den autismu
v Havířově slavil po druhé. Organizace, které v Havířově pomáhají autistům, se představily
veřejnosti před OC Elan. Převládající barvou byla modrá, k dispozici byla pro kolemjdoucí celá
řada pomůcek, které ke hrám a k učení používají lidé postiženi autismem a které si mohli
všichni vyzkoušet, včetně křídou namalovaného panáka. Radost dělali dětem Klauni
z Balónkova. Podívat se přišli náměstkyně primátorky města Havířova pro sociální rozvoj
Alena Zedníková a ředitel Sociálních služeb města Havířova Milan Černý. Případné dotazy
odpověděli zájemcům pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“, ADAMa –
autistické děti a my, Podaných rukou – osobní asistence, MŠ Paraplíčko – speciální třída
pro děti s autismem, ZŠ a SŠ Havířov-Šumbark – speciální třída pro děti s autismem.
V Havířově pomáhá lidem postiženým jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního
vývoje také Benjamín – Domov pro osoby se zdravotním postižením.
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Děti si mohly obkreslit a vystřihnout svoji ruku na modrém papíře. Všechny byly v dubnu
vystaveny v prostorách Magistrátu města Havířova. (D/04/4, 4a Světový den povědomí
o autismu; Autismus – jeden název pro miliony příběhů)
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

„Modrý“ Den autismu v prosluněné sobotě 7. dubna 2018 před OC Elan.
Slunečné sobotní počasí přálo celonárodní akci „Uklidíme Česko“. Úklid kolem
Lučiny zorganizovala havířovská Strana zelených. Účastníci (nebylo jich málo, přišly i děti
a 1 pes) se už po čtvrté sešli u altánku u restaurace U Balona. Nafasovali pytle, rukavice
a vydali se po břehu řeky směrem k Asterixu a ZŠ Na Nábřeží.
V rámci rekonstrukce fotbalového zázemí TJ Slovan se uklízelo i zde. Zapojilo se 16 rodičů
a hromada dětí. Po letech to hezky prokouklo.

Rodiče s dětmi uklízeli stadion TJ Slovan v Havířově-Šumbarku. Foto: Petra Skupinová.
Fanoušci florbalu zaplnili Městskou sportovní halu. Tým Florbal Pegres Havířov
hrál 1. zápas finále play-off 1. florbalové ligy mužů. Přivítali finálový tým TJ Sokol
Královské Vinohrady. Zápas to byl krásný, hodný mistrů, havířovští bohužel vždy dotahovali
a nakonec se stali obětí staré známé pravdy „Nedáš, dostaneš“. Poslední dvě minuty odehrál
tým Pegresu bez brankáře a nakonec prohrál zápas 3:5. Nejlepšími hráči byli na obou stranách
vyhodnoceni brankáři, kteří zachránili svým týmům nejednu hrozivě vypadající akci protihráčů.
O přestávkách se představil havířovský florbalový potěr.
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Před poslední třetinou se losovalo sedm výherců věcných cen, včetně vstupenek na Superfinále
florbalu 2018 v Ostravar Aréně 21. dubna 2018. (Příloha D/04/5 Pozvánka na finále play-off
1. florbalové ligy mužů Florbal Pegres Havířov:TJ Sokol Královské Vinohrady). Nedělní zápas
na domácí půdě havířovští vyhráli v poměru 3:2. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Sobota 7. dubna 2018 v Městské sportovní hale Havířov, Florbal Pegres Havířov prohrál
v 1. finálovém zápase play-off s Královskými Vinohrady 3:5

Pondělí 9. dubna 2018

V Havířově začaly zápisy do 1. tříd 18 základních škol. Důležitý krok vnímali
zejména rodiče. Děti šly ukázat, co umí, spíše se zvědavostí, jaké to v té „veliké“ škole bude.
Většina budoucích prvňáčků si odnášela drobné dárky, které pro ně vyrobili jejich budoucí
kamarádi. Ve vážné chvíli byl čas i na trochu humoru, jeden z budoucích nositelů aktovky
dlouze přemýšlel, na co se v ZŠ Žákovská nejvíc těší. Jeho tatínek odpověděl upřímně:
„Na ředitelnu. Tam bude často…“ (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Malá Kateřina Švagříková při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou Antonií Wytrzensovou.
Neznámý pachatel vyloupil v pondělí 9. dubna 2018 krátce před polednem banku
v centru města. Pod pohrůžkou použití zbraně, donutil pracovnici peněžního ústavu k vydání
finanční hotovosti. Přesnou výši odcizené hotovosti policie nesdělila. Muž ve věku
mezi 40 a 50 lety, vysoký asi 180 cm s basebalovou čepicí tmavé barvy a s tmavými brýlemi
na očích se vypravil směrem k náměstí. Policisté poprosili o pomoc občany. Pachatel nebyl
doposud dopaden. [19]

Úterý 10. dubna 2018

Vydařené „Odpoledne s BESIPem“ otevřelo sezónu na Dopravním hřišti
v Havířově-Šumbarku. Užít si dobrou náladu přišly primátorka města Jana Feberová a její
náměstkyně Alena Zedníková. Připraveny byly stánky, kde děti plnily různé úkoly (jízda
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zručnosti, procvičování paměti, poznávání dopravních značek) a byly odměněny drobnými
cenami, včetně reflexních pásek. Nezahálely ani minibiky. V obležení se ocitly hasičské vozy
Hasičského záchranného sboru MSK a Sboru dobrovolných hasičů Havířov, sanitka, vozidla
Policie české republiky, největší zájem vyvolala policejní motorka BMW. Tradičně se tu děti
setkaly s městskými policisty. Návštěvníci si mohli prohlédnout autobus MHD SCANIA.
Prokázat znalosti pravidel silničního provozu mohli rodiče – řidiči.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Otevření sezóny na dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku vzbudilo velký zájem. V úterý
10. dubna přišlo velké množství návštěvníků malých i velkých.
Den zdraví v Nemocnici s poliklinikou Havířov patří tradičně k velmi
navštěvovaným akcím zaměřeným na prevenci. Letos zájemce čekala téměř dvacítka
stanovišť. Kromě oddělení nemocnice se představily Sociální služby města Havířova, INNA,
onkologická organizace Havířov, Avon, ADRA. Úspěch zaznamenal stánek nutričních
terapeutek, které nabízely možnost konzultace o správné výživě, měření přístrojem In-Body
a výživové doplňky stravy pro nemocné. Bylo možné ochutnat dobroty nutričně vyvážené,
chutnaly jednohubky s pomazánkou z avokáda a nápoj z ananasu a máty. V rámci Dne zdraví
se představila rovněž nutriční ambulance, která řeší u pacientů dva extrémy: nadváhu
a podvýživu. Také tady si nechávali zájemci změřit body mass index (BMI), získali informace
o možnosti operační léčby obezity metodou zmenšení žaludku, která je plně hrazená
pojišťovnami. U dalšího stanoviště hodnotili zdravotníci na základě měření hladinu cukru
v krvi, krevní tlak, BMI, vyšetřovali saturaci krve kyslíkem. Na oddělení klinické hematologie
zjišťovali hodnoty krevního obrazu, informovali o problematice onemocnění krve, výsledky
mohli návštěvníci konzultovat s lékařem. Vyšetření moči (přítomnost krve, bílkoviny, cukru)
prováděli na oddělení klinické biochemie. Zajímavé rady udělovaly pracovnice infekčního
oddělení, zejména z oblasti cestovní medicíny, střevních potíží (obojí spolu často souvisí
zejména při zahraničních cestách). Odpovídaly zájemcům o očkování nad rámec, které si
pacienti hradí sami (například žloutenka typu A, klíšťová encefalitida). Osamoceni nezůstali
ani na stanovišti věnovaném resuscitaci. Promítali tu prezentaci o obnově základních životních
funkcí (dýchání, oběh a vědomí). Postup kroků vedoucích k záchraně života dospělého člověka,
dítěte, novorozence či kojence popisoval též vystavený panel. Zajímavá byla návštěva
v oddělení operačních sálů. Vystavili tu nástroje a přístroje, se kterými se člověk, naštěstí, tak
často nesetkává. Na monitoru probíhala prezentace operací tříselné kýly a vaječníků.
V pohotovosti bylo rehabilitační poradenství.
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Přítomné na Dni zdraví v havířovské nemocnici velmi zaujala lahodná chuť pomazánky
z avokáda.
Pomazánka z avokáda
Potřebujeme 1 ks avokáda, sýr Lučina 150 g, šťávu z citronu, česnek dle chuti, sůl, pepř
dle chuti. Zralé avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku, oloupeme a dužinu rozmačkáme.
Zakapeme citronem. Rozmačkané avokádo smícháme s lučinou a podle chuti osolíme,
opepříme, přidáme prolisovaný česnek.

Zajímavá expozice operačních sálů na Dni zdraví v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Jeden
ze zajímavých přístrojů předvádí Martina Vršková.

Středa 11. dubna 2018

Na pobočku Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici zavítal ve středu
11. dubna 2018 Robin Hill. Nadchl příznivce vysokohorského trampování, poutavě vyprávěl
o cestě s batohem na zádech a foťákem v ruce pod ochranou 3 osmitisícovek v Nepálu
a Himalájích. Cestu dlouhou 400 km podnikl společně se 73 letou kamarádkou. Besedu doplnily
krásné fotografie velehor a momentky zachycující obyvatele, kteří žijí v drsných podmínkách
v harmonii s přírodou. Nechyběly písničky v podání cestovatele a jeho manželky. Na závěr se
živě diskutovalo při čaji a občerstvení.

Čtvrtek 12. dubna 2018

V Musaionu, pobočce Muzea Těšínska v Havířově, otevřeli u příležitosti
100. výročí založení Československé republiky výstavu nazvanou „V novém státě – éra první
republiky“. Autoři přiblížili návštěvníkům v textech na panelech mytizovanou dobu tzv. „První
republiky“ a nelehkou cestu k nezávislosti. Připomenuli státní symboly (včetně státní hymny
složené z písní Kde domov můj a Nad Tatrou). Této části výstavy vévodila busta Tomáše
Garrique Masaryka, prvního československého prezidenta. Autoři zmínili též boj o hranice
a spor o Těšínsko. Vystavili fotografie z Masarykovy cesty do našeho těšínského regionu
v červenci roku 1930. Výstava prezentuje tuto dobu z pohledu různých oblastí
života – kupříkladu prostřednictvím strohé čistoty architektury, módy (vystaven byl i oděv
italského legionáře), vybavení kaváren. Seznamuje se sdělovacími prostředky té doby,
reklamou. Vystaveny byly kroniky Československé obce sokolské (alba orlovské jednoty,
či TJ Sokol Lazy). Jeden z panelů byl věnován významným ženám: Alici Garrique Masarykové,
Františce Plamínkové (novinářce) a Anně Honzákové (první promované doktorce medicíny
na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, která provozovala gynekologickou praxi).
Zájem poutal portrét, který v jednom obrázku zobrazoval všechny 3 zakladatele
československého státu. Záleželo na úhlu pohledu a objevili se postupně TGM, Eduard Beneš
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a Milan Rastislav Štefánik. Výstava trvala do 31. října 2018. (Příloha D/04/6 Pozvánka
na výstavu). Na vernisáži byli přítomni autoři výstavy Martin Krůl, Ilona Pavelková a David
Pindur a ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Busta Tomáše Garrique Masaryka na výstavě v Musaionu, v havířovské pobočce Muzea
Těšínska. Foto: ze sbírek Muzea Těšínska.

Pátek 13. dubna 2018

V rámci setkání starostů Jablunkovska, Sdružení obcí povodí Stonávky
a Mikroregionu Těrlické a Žermaické přehrady byly od 10. do 13. dubna 2018 v sále
Obecního úřadu Horních Bludovic vystaveny kroniky sedmi obcí, včetně kronik města
Havířova. V pátek se na výstavě sešli kronikáři, pozvání přijali i zaměstnanci okresních státních
archivů v Karviné a Frýdku-Místku, kteří si jejich práce velmi váží. Nebylo pro ně vůbec lehké
vybrat „nejlepší kroniky“. Ocenění „Kronikář regionu“ si nakonec odvezly kronikářky za ručně
psané kroniky z Těrlicka a Albrechtic u Českého Těšína. Jako nejlepší tištěnou kroniku
vyhodnotili pracovníci archivů kroniky Horních Bludovic, které psal pan Petr Smejkal, iniciátor
milého setkání. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Setkání kronikářů a pracovníků státních okresních archivů na půdě Obecního úřadu Horní
Bludovice v pátek 13. dubna 2018.

Sobota 14. dubna 2018

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova spolu s Českou společností
ornitologickou připravili havířovským komentovanou procházku v okolí Lučiny nazvanou
„Vítání ptačího zpěvu“. Přítomný ornitolog Róbert Špilák nejprve zapsal soutěžní tipy o počtu
druhů ptáků (nakonec jich zaznamenali 34), které v oblasti Lučiny žijí, vysvětlil přítomným
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(účast byla hojná, přišlo hodně rodičů s dětmi) důležitost oblasti meandrů řeky Lučiny pro život
ptáků. Zdejší divoký porost a suchá torza stromů tvoří skvělé přirozené prostředí pro jejich
život, pro hnízdění a sběr potravy. Na programu byla též ukázka kroužkování ptáků.
Zpěv byl v sobotu nádherný, ráno ptáci rozehráli koncert. Účastníci vycházky rozeznali
poměrně běžné ptáky: například pěnkavu obecnou, která je nejhojnějším ptákem v Evropě,
sýkoru modřinku, pěnici černohlavou, budníčka lesního, budníčka menšího, sýkoru koňadru,
sojku obecnou, kosa černého, špačka obecného. K vzácnějším druhům patří mezi jinými káně
lesní, ledňáček říční, krahujec obecný. Během vycházky natrefili i na vzácné druhy (čejka
chocholatá, moták pochop, lejsek bělokrký). Všechny po zpěvu poznané ptáky ukazoval
ornitolog přítomným v atlasu. [3, 4] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Účastníci vycházky s ornitologem před vycházkou u altánu na nábřeží řeky Lučiny.

Neděle 15. dubna 2018

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala zastupitelka města Havířova Alena
Olšoková nejmladší občánky našeho města. Členky komise pro občanské záležitosti při Radě
města Havířova připravily čtyři obřady. Krásný kulturní program měli v režii žáci ZŠ Žákovská.
Do pamětní knihy bylo zapsáno 15 dětí. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Gratulace rodičům malého Dominika. Vítání občánků neděle 15. dubna 2018.
Na zimním stadionu roztál led a hokejisty vystřídali tanečníci. V neděli
15. dubna 2018 se uskutečnilo regionální kolo Czech dance tour 2018 Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Bylo tu jako v úle, všude se cvičilo a tancovalo. Soutěže se zúčastnilo
46 souborů v několika věkových a tanečních kategoriích. V porotě zasedli na slovo vzatí
odborníci. Havířovské taneční skupiny se umístily následovně:

105

Kategorie BABY 2. místo Limit DC (Bubblegum); 3. místo Victory dance (Nalaď to)
DĚTI Disco dance 1. místo TŠ Horizonty (Lamas); 3. místo TŠ Horizonty (Od moře k moři)
DĚTI Hobby disco 3. místo TŠ Horizonty (Pomáda)
DĚTI Art dance 1. místo TŠ Horizonty (Lalala, jedu si to svoje)
DĚTI Street dance 2. místo Limit DC (Trollové)
DĚTI Street show 1. místo Limit DC (Cesta do Hmyzutopie); 2. místo Victory dance (Špunti
na výletě)
JUNIOŘI Disco dance 2. místo TŠ Horizonty ($ 23)
JUNIOŘI Freestyle 1. místo Victory dance (Totem vlka)
JUNIOŘI Street dance 3. místo Limit DC (Life of Stars)
JUNIOŘi Street show 1. místo Limit DC (Save humanity)
MIX School Ex-hibition Limit DC
HLAVNÍ KATEGORIE Art dance TŠ Horizonty (When it all goes wrong)
HLAVNÍ KATEGORIE Disco dance TŠ Horizonty (Kostky jsou vrženy)
SENIOŘI 1. místo Limit DC (FitneSSSekta).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Czech dance tour 2018, víceúčelová hala Havířov byla plná, pilně se trénovalo
před vystoupením. Neděle 15. dubna 2018.

Pondělí 16. dubna 2018

Ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím otevřeli výstavu věnovanou
30. výročí založení Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Stalo se tak za přítomnosti
náměstka primátorky města Havířova Karla Šlachty, předsedy KPHMO Petra Rojíčka, ředitele
Nadace Landek Ostrava Josefa Gavlase, ředitelky Městské knihovny Havířov Dagmar Čuntové.
Panely připravil dlouholetý člen havířovské pobočky Jaroslav Čihař ve spolupráci se svými
spolupracovníky, Městské knihovny Havířov a výstavní expozice, za finančního přispění
Nadace Landek Ostrava a dalších sponzorů. Panely přiblížily založení klubu a jeho činnost
od ustavující schůze 2. června 1988 v Domě techniky OKD v Ostravě (navazovalo na založení
Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích v roce 1987). Popsaly rozvoj muzea, život
jednotlivých poboček v Karviné, Petřvaldě, v Havířově a publikační činnost klubu. Výstavní
prostor oživila možnost nahlédnutí do kronik KPHMO. Panely neopomenuly ani těžké časy
po roce 1989, v důsledku útlumu těžby se nedostávalo prostředků na činnost muzea. KPHMO
je jedním ze zakladatelů Nadace Landek Ostrava. Klub spolupracuje se školami, muzei,
městskými a obecními úřady, doly a dalšími institucemi, organizuje dny dětí, Den horníků,
oslavy svátku sv. Barbory, řadu setkání bývalých pracovníků šachet, prezentace na odborných
seminářích, výstavy.
Pobočka KPHM v Havířově byla založena v roce 2006, předcházela jí dlouholetá setkávání
bývalých pracovníků Dolu Dukla v Rybím grillu a ve Vinametu. K ustavující besedě a založení
spolku došlo v KD Petra Bezruče 11. listopadu 2006. Zaznamenáno bylo otevření Stálé
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výstavní expozice Historie psaná uhlím v roce 2013 v pobočce Městské knihovny Havířov
ve Společenském domě Havířov (Reneta).
Předseda klubu všechny pozdravil, všichni vzpomenuli na ty, kteří už mezi námi nejsou.
Vlastnoručně malovanou kůži věnoval expozici „Učňům Dolu Dukla na paměť“ pan František
Procházka. Májovák pod vedením Milana Bystroně zazpíval několik hornických písní
a návštěvníci se rádi přidali. Pánové též ocenili úsilí knihovnice Míchaely Kroupové.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Návštěvníci výstavy věnované 30. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea Ostrava.

Úterý 17. dubna 2018

Strážníci Městské policie Havířov se zúčastnili spolu s kolegy z 38 měst a obcí
celostátní akce „Jehla“. Jejím cílem bylo vyčistit města od nebezpečného infekčního
materiálu po narkomanech, snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a zvýšit povědomí
o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Policisté vyrazili vybaveni ochrannými
prostředky (boxy na infekční materiál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice
a desinfekční spreje). Prohlédli hlavně dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa,
málo frekventované stezky, domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí. Jejich pozornému
oku neušly ani parky a odpočinkové zóny. Sběrem jehel se městská policie zabývá celoročně
při běžné hlídkové činnosti. [5]

Středa 18. dubna 2018

Členové komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)
ocenili výherce výtvarné soutěže. V letošním roce malovaly děti mateřských a základních škol
obrázky na téma „Jak má být vybaveno jízdní kolo“. Byly vystaveny ve foyeru Magistrátu
města Havířova a poté na dopravním hřišti.
Soutěže se zúčastnilo 6 mateřských a 9 základních škol, komise hodnotila celkem 166 výkresů.
Děti si daly velmi záležet, používaly různé výtvarné techniky a bylo jasné, že je tvorba velmi
bavila. Velikou radost z toho měla zejména paní Edita Koňaříková z Městské policie Havířov,
která za dětmi do škol dochází. Porota musela vybrat jen tři nejlepší z každé kategorie.
V kategorii dětí mateřských škol a žáků 1. tříd základních škol (celkem 44 výkresů) se umístily:
1. místo Sofie K., MŠ ČSA
2. místo Amálie N., ZŠ Františka Hrubína
3. místo Nikol S., MŠ Místní
V kategorii žáků 2. a 3. tříd základních škol (54 výkresů) bylo pořadí následující:
1. místo Tereza P., ZŠ Generála Svobody
2. místo Adéla B., ZŠ Františka Hrubína
3. místo Klára B., ZŠ Generála Svobody

107

V kategorii nejstarších dětí ze 4. a 5. tříd základních škol (68 výkresů):
1. místo Anna B., ZŠ Moravská
2. místo Eliška K., ZŠ Jarošova
3. místo Nikolas L., ZŠ Generála Svobody.
Výherci byli oceněni poukazy na nákup cyklistického zboží.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené komisí BESIP při Radě města Havířova se konalo
v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov.
V sále KD Radost pokračoval cyklus komorních koncertů Jaro 2018.
Návštěvníkům se představilo duo Jan Páleníček (violoncello) a Jitka Čechová (klavír).
V loňském roce oslavilo 20 let svého trvání a bylo v uplynulých letech ohodnoceno mnoha
prestižními cenami. Jan Páleníček, přední český sólista a komorní hráč, nositel skvělé rodinné
hudební tradice, zavzpomínal na svého otce Josefa, zakladatele Smetanova tria. Pohovořil
o nádherném přátelství jeho otce s Bohuslavem Martinů. V první části koncertu zazněly
skladby právě těchto dvou velikánů české hudby. Po přestávce si mohli nadšení posluchači
vychutnat „Sonátu g moll op. 19“ Sergeje Rachmaninova, která dvojici umělců
před lety svedla dohromady. Nádherný zážitek ocenili návštěvníci koncertu potleskem vestoje.
Koncert uvedl mladý violoncellista ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově. (Příloha D/04/7 Komorní
koncerty, program koncertu).

Komorní koncert dua Jan Páleníček a Jitka Čechová přinesl lidem nádherný hudební zážitek.
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V hale Sportovního klubu stolního tenisu v Havířově-Šumbarku se hrálo
kvalifikační utkání družstev žen o postup na závěrečný turnaj mistrovství Evropy družstev
2019. Utkaly se reprezentantky České republiky s Maďarkami. Češky podlehly Maďarkám
ve skupině A4 v poměru 1:3. [6]

České družstvo připraveno k boji o postup na mistrovství Evropy ve středu 18. dubna 2018.
Foto: Jaroslav Odstrčilík, Česká asociace stolního tenisu.

Čtvrtek 19. dubna 2018

Protidrogový vlak není v Havířově novinkou, na 1. kolej prvního nástupiště
vlakového nádraží zavítal znovu ve čtvrtek 19. dubna 2018. Projít si ho mohli zájemci z řad
veřejnosti a základních škol až do soboty 21. dubna 2018. Prohlídka byla určena zejména žákům
6. tříd. Vlak měří 165 m, váží 300 t a denně ho navštívilo v průměru 450 zájemců. Čekalo je
seznámení s legálními a nelegálními drogami, netolismem (závislost na mobilních telefonech
a sociálních sítích). Děti vyplňovaly anonymní dotazník, který zkoumal jejich zkušenost
s drogami a náplň volného času.
Sdělovací prostředky hovořily ve svých titulcích o prevenci drog a závislostí, jako o: vlaku
plném hrůzy, který varuje před drogami; o drogovém doupěti a vězení, v jehož nitru prožijí děti
příběh feťáka; špinavém a zatuchlém squatu; o pekle. Vše je popisem přesným. Vlak zajíždí
do Německa, na Slovensko, v Českém Těšíně si ho prošly také polské děti. Organizátoři vlak
rozšířili o poslední žlutý vagón, který pomůže zahnat depresi z nepěkného zážitku v útrobách
starého, šedého vlaku.
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Dětem je celou dobu kladeno na srdce, aby přemýšlely o svém životě, protože jsou samy
odpovědny za svůj život a pouze ony samy mohou ovlivnit, jak jej prožijí. Vlakem prezentace
nekončí, organizátoři chystají další projekt: první počítačové hřiště, které propojí technologie
a pohyb na vzduchu. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nevábný příbytek feťáka v protidrogovém vlaku.

Pátek 20. dubna 2018

Dobrovolní hasiči z Havířova-Životic převzali od vedení města nový osmimístný
požární automobil. Požární dopravní auto VW Transporter T6 pořídilo město za téměř jeden
a půl milionu korun a je dárkem k 95. výročí založení požárního sboru v Životicích.
Slavnostního předání se zúčastnili primátorka města Jana Feberová, její náměstek Karel
Šlachta, velitel sboru dobrovolných hasičů Mojmír Stachura, starosta Petr Skulina. Nové
požární auto nahradilo zásahové vozidlo s cisternou, které bylo odprodáno městu Karviná.
„Musíme-li například odstranit z cesty spadlý strom, nepotřebujeme tam jet zásahovým vozem.
Dopravní auto je v těchto případech rychlejší i ekonomičtější na přepravu. Stejně tak,
jedeme-li zajišťovat některé velké společenské události,“ vysvětlil Mojmír Stachura, velitel
sboru. [7]

Hasiči v Havířově-Životicích převzali při malé dopolední slavnosti nový požární automobil.
Na Gymnáziu Komenského hostili zahraniční studenty v rámci evropského
projektu Erasmus+. Hosty z Velké Británie, Rumunska, Slovenska a Polska přijala
v KD Radost primátorka města Jana Feberová. Přiblížila jim havířovskou historii, představila
místní architekturu a pustila prezentační film o městě.
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Pětidenní program vyplnili studenti návštěvami zajímavých míst Moravskoslezského kraje.
Spolu s učiteli spolupracují od roku 2016 na společném projektu o mýtech a legendách
v jednotlivých partnerských zemích. [8]

Sobota 21. dubna 2018

V loutkovém sále KD Petra Bezruče byl pohádkou a slavnostním vyhlášením vítězů
ukončen 27. ročník Miniteatra Jiřího Tibitanzla.
Začal malou hudební slavností v neděli 15. dubna 2019 a pohádkou „O Pejskovi a Kočičce“
s Pohádkovou babičkou z Bruntálu. Podívat se přišla paní Alena Zedníková, náměstkyně
primátorky pro sociální rozvoj.
Po týdnu, v sobotu 21. dubna 2018, opět vyhrávali ve foyeru Rybníkáři z Českých Budějovic
(vodníky a vodnice jsme v jejich podání mezi dopoledními a odpoledními představeními
potkávali po městě po celý týden), děti si zazpívaly i zatancovaly. V pohádce na závěr se vrátila
Pohádková babička Dadla z Bruntálu. Zpívala, hrála na kytaru a v pohádce o Koblížkovi
se spolu s ní předvedla většina malých diváků, v roli ingrediencí do oblíbeného pečiva
se představili i někteří dospělí.
Strašfuňák s Funilkou, moderátoři festivalu z Divadla Loutkový svět Ostrava, poděkovali
statutárnímu městu Havířov, Městskému kulturnímu středisku a spolku Miniteatra. Hlasy dětí
sečtené po představeních rozhodly o tom, že Cenu dětského diváka získalo Divadlo Elf Praha
za hru „Peklo s Ježibabou“. Cena za režii a nejlepší scénu putovala za Divadlem Mrak
do Havlíčkova Brodu za pohádku „O Palečkovi“. Nejlepší hudbu a scénář přivezli do Havířova
Rybníkáři s Jirkou Krškou (ten dostal i kytici k narozeninám). Hlavní cenu přehlídky získalo
Divadlo Loutkový svět Ostrava, Strašfuňáka a Funilku si totiž zamilovali úplně všichni.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Letošní poslední odpoledne s festivalem Miniteatro Jiřího Tibitanzla v předsálí loutkového
sálu KD Petra Bezruče.

Neděle 22. dubna 2018

V Městské sportovní hale se odehrál 19. Mezinárodní turnaj v boccie, který
uspořádal tradičně Handicap sport club Havířov. Turnaj byl třídenní, přijel rekordní počet
aktivních účastníků, celkem 170 (70 z nich byli hráči, další byli asistenti a dobrovolníci) z Čech,
Moravy, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Soutěžily týmy, páry a jednotlivci, open turnaj v malé
tělocvičně haly byl otevřen pro ty, kteří hrají bocciu rekreačně. Záštitu nad turnajem převzala
primátorka města Havířova Jana Feberová. Ředitelkou turnaje byla Kateřina Šajnarová. Turnaj
se uskutečnil díky dotaci Ministerstva školství a kultury, Statutárního města Havířova (halu
pronajalo zdarma, pořídilo medaile, poháry), hotelu Park Inn, který poskytl ubytování všem
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účastníkům, Martinu Kučerovi a Havířovské desítce, Baníčku-Energie pro hráče od Martina
Otta. Banány a jablka věnovali hráčům Skopalovi. Dobroty dodaly firmy Cross Cafe, Erpeko,
Semag, Farmářské brambůrky.
Havířov reprezentovalo 17 hráčů. Nechyběl ani Jan Bajtek, mistr České republiky. Přijel
nejlepší polský hráč v kategorii BC4, organizátoři přivítali početnou výpravu z pražského
Jedličkova ústavu.
V neděli 22. dubna 2018 byly odehrány finálové zápasy. Oceněni byli rozhodčí a dobrovolníci.
Byli vyhlášeni sympaťáci turnaje z řad dobrovolníků (Dominik), rozhodčích (Eva) a hráčů
(Marcela). Ceny v jednotlivých kategoriích předávali zastupitel města Havířova Martin
Porembski, vedoucí ekonomického úseku Správy sportovních a rekreačních zařízení Antonín
Polický, hokejisté AZ Residomo Havířov Marek Sikora a Jan Maruna.
Hitem se při vyhlašování staly banány, vzhledem k počasí Kateřina neustále upozorňovala
vítěze, že by je měli zavčasu sníst. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Finálové zápolení na Mezinárodním turnaji v boccie v Městské sportovní hale, který
se uskutečnil od 20. do 22. dubna 2018.

Úterý 24. dubna 2018

V havířovském kině Centrum propukla předpremiéra dvoudílného televizního
filmu DUKLA 61. Režisér David Ondříček natočil film o katastrofě, během níž 7. července
1961 přišlo na Dole Dukla o život 108 horníků. Tvůrcům, kteří se divákům představili
po skončení promítání, se podařilo zachytit dobovou atmosféru mladého města a hornického
kraje. Snímek s výborným hereckým obsazením (herci se popasovali nejen s těžkými
podmínkami v podzemí, ale také se zdejším dialektem) se stal poctou hornické práci a všem,
kteří na dole zahynuli. Ve filmu promluvili někteří z pamětníků (mnozí z nich byli v sále),
pozůstalých.
Významnou složkou silného příběhu jedné rodiny je role hornických žen, drsný humor
i chlapské slzy. Námět filmu napsal Jakub Režný, scénář Matěj Podzimek. (Příloha D/04/8
Vstupenka na představení).
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Film byl uveden v České televizi na přelomu května a června 2018. Současně s ním byly
vysílány dva díly dokumentárního filmu „Černé zlato“ (1. díl byl nazván „Ja sem havíř, kdo je
vic“ a díl druhý „Nehody a procesy“). Autoři vytvořili webovou stránku www.dukla61.cz. Bylo
možné pustit si zde film o průběhu katastrofy na Dole Dukla v jednotlivých časových
fázích. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Tvůrci filmu „Dukla
v úterý 24. dubna 2018.

61“

v kině

Centrum

po

první

předpremiéře

filmu

Středa 25. dubna 2018

Ministr zdravotnictví České republiky navštívil Nemocnici s poliklinikou
v Havířově během dvoudenní vládní návštěvy Moravskoslezského kraje. Prohlédl si dětské
oddělení, multioborovou jednotku intenzivní péče, geriatrické oddělení, centrální operační sály,
rehabilitační oddělení. V závěru návštěvy prošel oddělení psychiatrie. [10]
Český atletický svaz uspořádal letos 5. ročník Štafetového poháru pro žáky
1. stupně základních škol. Okresní kolo se konalo ve středu 25. dubna 2018 na hřišti
ZŠ M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku. Soutěžily dvě kategorie šestnáctičlenných družstev
1. – 3. tříd a 4. – 5. tříd. Do okresní soutěže se přihlásilo 10 základních škol.
Děti běžely štafetu 4 × 100 m. Soutěžily v doplňujících disciplínách: skoku
do dálky a medicinbalu. Vítězové (na prvních třech místech se umístily ZŠ a MŠ Těrlicko,
ZŠ Mládežnická Havířov a ZŠ Školní Albrechtice) postoupili do krajského kola.
Celorepublikové kolo se uskutečnilo 24. května 2018 v Kolíně.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hezké počasí, fandění a sportovní výkony malých atletů, to byl Štafetový pohár pro žáky
1. stupně základních škol. Okresní kolo na hřišti ZŠ M. Pujmanové ve středu 25. dubna 2018.
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Pátek 27. dubna 2018

Náměstí Republiky, přilehlý park a nábřeží řeky Lučiny ožily od rána oslavami
Dne Země. Letos s podtitulem „Dobrodružství lesa“. Městská knihovna Havířov připravila
oblíbený prodej vyřazených knih, děti si tu zpříjemnily nákup výrobou záložek. Malí i velcí
obdivovali práci řezbáře, který proměnil kus dřeva v nádhernou lesní sochu
(s lesními zvířaty). Ve stánku Církevního střediska volného času sv. Jana Boska nabídli
ekologické omalovánky, skládání obrázků z víček PET lahví, strom, který rozkvetl vzkazy dětí
o tom, jak budou přispívat k ochraně životního prostředí. Prezentovaly se některé základní
a střední školy. ZŠ Žákovská představila svoji účast v projektu EMISE, nabídla prodej rostlinek
a keramických výrobků. Žáci ze ZŠ Na Nábřeží seznámili návštěvníky s projektem „Vymřeme
jako dinosauři?“ Období pravěku připomínaly šperky a další výstavní předměty, které bylo
možno zakoupit. Gymnázium Komenského představili chemici. Studenti vyráběli mořské
korály, hady z cigaretového popela. Ve stánku Střední školy na Sýkorově ulici
v Havířově-Šumbarku se vyráběla elektrická energie, šlapáním na dvou kolech uváděli cyklisté
do provozu čerpadlo. Ve stánku Městské policie Havířov si všichni ti, kteří zavítali, zopakovali
dopravní předpisy, značky, povinnou výbavu kola. Odměnou jim byly nové hry – pexeso, nové
policejní kvarteto, omalovánky a brožurka „Průvodce bezpečným městem“. Včelařský kroužek
Ambrožíci informoval děti o zajímavostech ze života včel, svět lesních zvířat a ptáků čekal
návštěvníky ve stánku Mysliveckého spolku Havířov.
Velký zájem přitahoval výcvik psů a canisterapeutičtí psi Dortík, Nelinka, Milinka a Vendulka
z Aliance pro rozvoj integrace a soužití. Středisko volného času Asterix zabavilo dřevěnými
deskovými hrami (Pukec), vystřihovánkami, dřevěnými puzzlíky. Exkluzivní zážitky si
přinesly děti ze stánku ZŠ Moravská, po splnění úkolů se mohly vyfotit u moře, v buši, v poušti
či savaně, na Jižním pólu s potápěčským skafandrem Julese Verna, v tropické helmě Emila
Holuba a na lyžích. Vše bylo vyrobeno z lepenky.
Na nábřeží pokračovala procházka spolu s havířovskými skauty a Royal Rangers (křesťanská
organizace). Děti se naučily základům resuscitace, zopakovaly si čísla linek tísňového volání
a učily se rozdělávat oheň pomocí křesadla. Zábavy si děti užily při chůzi po laně. Spoustu
užitečných informací získaly ve stáncích Českých lesů.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oslava Dne Země znamenala příjemné dopoledne na náměstí Republiky a v jeho okolí.
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Sobota 28. dubna 2018

V Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici otevřeli jarní víkendovou
výstavu prací členů havířovských klubů seniorů. Návštěvníci obdivovali krásné výrobky (šité,
pletené, háčkované, paličkované, drhané, ze zpracovaného dřeva, papíru) a obrazy. Výrobky
byly prezentovány na společné červnové výstavě seniorů z okolních měst v KD Radost.

Jedno z půvabných míst ve výstavním sále Centra volnočasových aktivit na Horymírově ulici.

Neděle 29. dubna 2018

Havířovská zastupitelka Soňa Ryšánková Dosedělová přivítala v pěti obřadech
16 dětí (6 dívek a 10 chlapců). Ceremoniál připravily členky Komise pro občanské záležitosti
při Radě města Havířova Kristina Jančarová a Radana Freislerová. Zazpívat svým malým
kamarádům přišly děti ze ZŠ Frýdecká. Podívat se přišla i primátorka města Havířova Jana
Feberová. Gratulovala rodičům letošního prvního havířovského miminka, malé Elišky.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Vítání občánků v neděli 29. dubna 2018 v obřadní síni havířovského Zámku.

Pondělí 30. dubna 2018

U pomníku obětem obou světových válek u kostela sv. Anny se uskutečnil pietní
akt u příležitosti 73. výročí vítězné Ostravsko-opavské operace. Její nelehký průběh, který se
stal předzvěstí vítězství nad německými okupanty, přiblížila primátorka města Havířova Jana
Feberová. V krátkém projevu řekla, že život v míru je i dnes nejušlechtilejším cílem lidstva.
Zástupce Sdružení československých zahraničních letců – Východ, připomenul hrdinství
československých letců v 2. světové válce na tzv. východní frontě. Historie se začala psát v roce
1943 v Buzuluku, kde se začaly formovat pozemní jednotky. Účastnily se těžkých bojů
o Sokolovo, Bílou Cerekev, Dukelský průsmyk, pomáhaly osvobozovat Slovensko a část
Moravy. Tankisté svedli těžké boje o Ostravu. O rok později (1944) vytvořilo
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25 československých letců 1. stíhací letecký pluk v SSSR, který se poprvé účastnil bojů ve SNP
na Slovensku. Vzpomínka patřila některým účastníkům jmenovitě. Pietního aktu se zúčastnila
poručice Golubová, která jako radistka prošla s našimi vojsky od Sokolova po Moravu.
Poslední obětí ostravských bojů se stal střelec šturmoviků Gucman, který byl nacisty sestřelen
a v letadle uhořel.
„Píseň míru“, lidovou a prvním československým prezidentem oblíbenou písničku „Ach synku
synku“, českou a slovenskou hymnu zazpíval soubor Rozmarýnek ze ZŠ Źákovská. Pietního
aktu se zúčastnili představitelé vedení města, Sdružení československých zahraničních
letců – Východ, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů, Seskupení polských kombatantů v ČR, zástupci politických
klubu Zastupitelstva města Havířova, politických stran a hnutí a občanů.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotorafie)

Pietní akt v pondělí 30. dubna 2018 u pamětní desky u kostela sv. Anny u příležitosti
73. výročí Ostravsko-opavské operace.

Strohá řeč čísel

Na Úřadě práce České republiky, na Kontaktním pracovišti v Havířově evidovali
k poslednímu dubnu celkem 4 211 uchazečů o zaměstnání (žen bylo 2 020). V dosažitelném
věku 15 až 64 let bylo 3 856 uchazečů, z toho 1 824 žen. Podíl nezaměstnaných na celkovém
počtu obyvatel činil 8,05 %. Nezaměstnaných bylo 108 absolventů a mladistvých celkem
(48 mladistvých ze základních škol a 60 absolventů). Bez práce bylo 599 osob se zdravotním
postižením. [11] Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v dubnu 776 uchazečů
o zaměstnání. [12]
V Nemocnici s poliklinikou Havířov se v dubnu narodilo 56 dětí (29 chlapců
a 27 děvčat), v jednom případě přišla na svět dvojčátka. Bydliště Havířov zapsali na matrice
do rodného listu 46 dětem (20 chlapcům a 26 dívkám). [22]
V nemocnici bylo hospitalizováno 1 478 pacientů (z Havířova 976).

Napsali o nás

Mezi řekou Lučinou a ulicí Na Nábřeží nalezli lidé ve čtvrtek 5. dubna 2018
kolem poledne předmět, o kterém se domnívali, že se jedná o granát. Místo zajistili
a opáskovali policisté. Policejní pyrotechnik zjistil, že by se mohlo skutečně jednat o funkční
obranný granát. Byla přijata nezbytná bezpečnostní opatření. Pyrotechnici z olomoucké
základny granát zrentgenovali a zjistili, že je prázdný, bez náplně. Bezpečnostní opatření bylo
vzápětí ukončeno. Vyšetřování převzala služba kriminální policie a zahájila úkony trestního
řízení přečinu nedovoleného ozbrojování. [13] Kvůli nálezu válečné munice museli v sobotu
7. dubna 2018 evakuovat nájemníky tří vchodového obytného domu na Dukelské ulici
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v Havířově-Šumbarku. Dělostřelecký náboj objevil jeden z nájemníků při úklidu sklepa.
Pyrotechnik potvrdil, že se jedná o válečnou munici, konkrétně o rakousko-uherský
dělostřelecký granát ráže 37 mm z doby 1. světové války. Neobsahoval třaskavou náplň.
Nájemníci se tedy mohli v klidu vrátit do svých bytů. [14]
Záchranáři Záchranné zdravotní služby Moravskoslezského kraje převzali
do užívání 11 nových sanitních vozidel. Jedním z nich je Škoda Kodiaq určená pro dopravu
lékaře v setkávacím systému. Deset nových dodávkových vozidel bylo nasazeno v Ostravě,
Havířově, Opavě, Frýdlantu nad Ostravicí, Bílovci, Bruntálu, Frýdku-Místku a v Novém Jičíně.
V následujících dnech sloužily v reálném provozu pacientům. [15]
Studenti Gymnázia Studentská v Havířově obsadili 2. místo ve finále Velké ceny
ZOO 2018. Tradiční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií pořádané ve výukovém centru ostravské ZOO. Tématem soutěže byly
„Louky a pole České republiky“. Vědomostní soutěže pořádá ostravská zoologická zahrada
ve spolupráci s Kruhem přátel ZOO od 70. let 20. století a těší se velkému zájmu. [16]
Třiatřicetiletý, čtyřikrát soudně stíhaný muž z Havířova vykradl 14 garáží, dvě
zahradní chatky, bistro a nákladní vozidlo. Probourával se přes stěny, střechy či luxfery,
rozbíjel skleněné výplně dveří, nebo hlavní dveře vypáčil. Škody páchal zejména
v Havířově-Prostřední Suché, v Havířově-Městě a Havířově-Šumbarku. U výslechu uvedl, že
věci, které ukradl, prodával neznámým osobám. Ztráty vzniklé na odcizených věcech
a poškozením majetku přesáhly půl milionu korun. Obviněný muž skončil ve vazbě. [17]
Ve městech žijí tisíce potkanů. Aby jich nepřibývalo, míří do stok tuny návnad.
Tisková mluvčí havířovské radnice upozornila na riziko krmení zvířat, protože potkani se
začali vyskytovat nejen poblíž kontejnerů a kanalizačních řádů, ale také tam, kde lidé pohazují
krmivo pro holuby či volně se pohybující kočky. Mluvčí Severomoravských vodovodů
a kanalizací upřesnil, že do kanalizací a související infrastruktury putuje více ne 3,3 tuny návnad
(42 tisíc kusů). V Havířově se již s kladením návnad začalo. Na kritická místa se deratizátoři
vracejí i na podzim. [18]
Bostonský útočník David Patrňák skvělým vstupem do osmifinálové série
play-off NHL v zápasu s Torontem nadchnul celý hokejový svět. Šesti body, včetně hattricku,
si vysloužil uznání ze všech stran. Zařadil se tak do vybrané společnosti. V roce 1969 na stejný
počet dosáhl v dresu Bruins Phil Esposito. Navíc Pastrňák překonal i Waynea Gretzkého (stal
se nejmladším hráčem v historii, který dosáhl na šest a více bodů v play-off). Havířovskému
odchovanci se to podařilo ve věku 21 let a 324 dnů. [20]
Při podvečerním požáru v sociální ubytovně Impuls v Havířově-Prostřední Suché
byli zraněni dva lidé. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Havířova a jednotky
dobrovolných sborů z okolí. Přivezli 7 cisteren a automobilový žebřík s automobilovou
plošinou. Dvě zraněné osoby hasiči na místě ošetřili a předali do péče posádce zdravotnické
záchranné služby. Požár dostali hasiči pod kontrolu během 30 minut. Finální likvidace jim
zabrala dalších 20 minut. [21]
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Počasí

Duben byl velmi teplý, slunečný. Málo pršelo. Jaro jakoby se rovnou proměnilo
v léto. Nejvyšší průměrná teplota vystoupala 30. dubna 2018 na 22,03 °C. Vše rozkvetlo
v jednom týdnu, včetně šeříků. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Jaro na Lučině 2. dubna 2018 (Velikonoční pondělí).
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8. 5 KRONIKA KVĚTEN 2018
„V humoru se blbost nedá schovat.
Zatímco vážně řečená blbost
může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení.“ [1]

Úvod

Vůně a barvy květů, lásky čas, svátek práce, měsíc osvobození… Květen. Často
používáme jeho rozevlátý ekvivalent máj. Letos vznikl problém najít rozkvetlou třešeň
k polibku, protože většina z nich už byla odkvetlá. Slavili knihomolové, kteří se sjeli do Prahy
na veletrh, slavily všechny maminky. Těšili jsme se, že se budeme radovat
z hokejové medaile z mistrovství světa v Dánsku. Nepodařilo se, po čtvrtfinále jsme jeli domů,
ale v zápase s Ruskem se blýskl havířovský David Pastrňák. Finále bylo nakonec velmi
neobvyklé, střetli se Švédové a Švýcaři a připravili podívanou až k nájezdům. Žlutomodrý vítěz
nedostal nic zadarmo.
Sváteční sobotu, téměř vlasteneckou, zažila Praha při slavnosti 150. výročí položení základního
kamene Národního divadla v Praze. U té příležitosti jsme objevili na výstavě darů Národnímu
divadlu obraz Viléma Wünsche „U kombajnu“, který darovali havířovští při příležitosti
představení hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“ v květnu 1969. Krásné odpoledne završil
přímý přenos zahájení Pražského jara na Kampě.

Pohled na kostel sv. Markéty z včelařského areálu Ambrožíků.
Velikou lásku v přímém přenosu jsme si taky užili, vnuk anglické královny Harry si bral svoji
lásku Meghan a byla z toho v Evropě veliká a dojemná sláva. Zvláštní svátek přináší 21. květen,
je to totiž Mezinárodní den kachliček. Inu, květen je zvláštní a krásný měsíc. Vzpomněli jsme
si, že před 30 lety odešel Vladimír Menšík, jehož zamyšlení nad lidskou blbostí přinášíme
v citátu měsíce. Smutek v nás zanechal komik Josef Mladý, opustil nás navždy.
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Květen v časovém sledu
Úterý 1. května 2018

Městské kulturní středisko Havířov připravilo Májové slavnosti. Uskutečnily se
na náměstí Republiky. Vystoupením plným krásných lidových písniček a tanců je otevřel
havířovský folklórní soubor Vonička. Zazpívala Marta Vančová (hvězda televize Šlágr),
krojovaná dechová hudba Šohajka z Hodonína, cimbálová muzika Friš a večer patřil Petře Janů
se skupinou Amsterdam. Občanům města popřála krásný svátek a čas lásky primátorka města
Jana Feberová. Nechyběly stánky s občerstvením, perníková srdce, zmrzlina a atrakce pro
děti. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Májové slavnosti 2018 na náměstí Republiky v úterý 1. května 2018
Návštěvníky přivítala letos poprvé Kotulova dřevěnka. Milovníci této pobočky
Muzea Těšínska se sešli u příležitosti Dne řemesel. K dobré pohodě hrála gorolská muzika
Bukoń. K chuti přišel sýr z kravského mléka. Dětem se nejvíce líbilo malování
na obličej a práce na hrnčířském kruhu. Mnohé si malovaly i kamínky a zdobily perníčky.
Ve mlýně se mlela mouka, své umění předvedli řezbáři, kovář, přadlenka. Zaujala výroba
provazů a paličkování. Stánky byly plné krásných rukodělných předmětů vytvořených různými
technikami (šití, háčkování, pletení, drátkování, zpracování kostí).
Kotulova dřevěnka láká klidem, pohodou, vůní dávných časů a celou řadou doprovodných
programů v sezóně, která trvá do října. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hezké počasí, klid a pohoda přilákaly na zahájení sezóny v Kotulově dřevěnce v úterý
1. května 2018.
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Středa 2. května 2018

U příležitosti životního jubilea vystavil v Galerii Radost své obrazy havířovský
architekt a malíř Petr Havel. Spolu s ním prezentoval své sochy akademický sochař Václav
Fidrich, autor základního kamene města Havířova. Oba umělce v krátkosti představil
akademický malíř Otto Dedek, ocenil společného jmenovatele výstavy: lidský faktor, přátelství
a sounáležitost. Návštěvníci mohli obdivovat Havlovy lavírované kresby, akvarely, oleje,
jiskřivou barevnost krajin malovaných v přírodě v blízkém okolí. Václav Fidrich, který žije
v Havířově od roku 1968, umístil do prostoru Galerie Radost své menší sochy v sádrovém
provedení. Výstavu mohli zájemci navštívit do 8. června 2018. (D/05/1 Pozvánka na výstavu)

Havířovští umělci Petr Havel a Václav Fidrich na vernisáži svých děl v galerii Radost.

Čtvrtek 3. května 2018

V KD Petra Bezruče vyvrcholila soutěž amatérských zpěváků populární hudby
Talent 2018. Galakoncert připravilo Městské kulturní středisko a moderovala ho Kateřina
Steinerová. Jako host tříhodinového programu vystoupil zpěvák, kytarista a textař Sebastian.
Nechyběla dokonalá světelná show.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích (6–9 let; 10–12 let; 13–15 let; 16–25 let).
Havířovským se nejlépe dařilo právě ve skupině nejstarších interpretů, zvítězila Kristýna
Kolárová. Cena sympatie, kterou udělovali příznivci na internetu, putovala do Křelova.
Jedenáctiletá vítězka získala 5 454 hlasů. [2]
Do letošního ročníku pěveckého klání se přihlásilo více než 100 soutěžících, v převážné většině
dívek. O soutěž projevili zájem také mladí zpěváci v partnerských městech Jastrzębie Zdrój
a Turčianské Teplice. Finále, ve kterém se představilo 22 nejúspěšnějších, předcházela dvě
výběrová kola. O vítězích rozhodovala odborná porota. Záštitu nad letošním ročníkem tradiční
havířovské soutěže Talent převzala primátorka města. [3]

Pátek 4. května 2018

Na věčnost byl povolán Kristův služebník, trvalý jáhen Josef Reichenbach
z farnosti Havířov-Šumbark. Původním povoláním byl projektant. Zapojil se do života církve
jako dlouholetý sbormistr smíšeného sboru při kostele sv. Anny a mužského sboru Panny Marie
Pomocnice při kostele sv. Jana Boska. [4]
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Na náměstí Republiky byly otevřeny oblíbené Farmářské a rukodělné trhy.
Návštěvníky doprovázela příjemná vůně koření a masných výrobků. V nabídce prodejců
nechyběly slovenské sýry, chléb, ručně vyráběné rybí karbanátky, farmářské výrobky,
sazeničky. Oproti loňsku obohatila trhy rukodělná dílka: keramika, šperky, dřevěné nádobí.

Farmářské trhy na náměstí Republiky obohatily sortiment o rukodělná dílka na přání
havířovských zákazníků.
U příležitosti 100. výročí založení Sboru církve adventistů na Šumbarku
se havířovským občanům představila ADRA. Její pracovníci tak učinili pomocí fotografií
a dětských obrázků vystavených do 14. května 2018 v Galerii Maryčka KD P. Bezruče.
Seznámili návštěvníky s projekty ADRY, se zapojením dětí prostřednictvím komiksové
soutěže. Vystaveny byly obrázky z uplynulých ročníků. Děti malovaly svět, jaký by měl být,
vyjadřovaly se k různým tématům (jak třídit odpady, jak zachránit planetu). Výstava přiblížila
práci havířovského dobrovolnického centra, speciální projekt Ukrajina (zde se ADRA podílí
na financování vaření obědů dětem ze sociálně slabších rodin, sirotkům a polosirotkům,
pomáhala řešit problémy s pitnou vodou v Mukačevu, organizovala odvoz kamionů s kvalitní
moukou). Součástí výstavy byla kniha Fotografa bez talentu „My děti slumu“, která sdílí osudy
dětí narozených ve slumech, v nedostatku v Bangladéši. (D/05/2 ADRA jsme tu s vámi
pro druhé; D/05/2a Staňte se dobrovolníkem, D/05/2b ADRA Charitativní obchůdky a Sociální
šatníky ADRA)

Sobota 5. května 2018

Včelařský oddíl Ambrožíci začal zpřístupňovat svůj areál Zámecký dvůr u kostela
sv. Markéty každou první sobotu v měsíci. Poskytl prostor všem k hezké procházce
do Havířova-Bludovic, k seznámení se se životem včel a získání odpovědí na své dotazy z této
oblasti. V rámci prohlídky mohli navštívit i tavírnu vosku, malou místnost, v níž se zpracovává
včelí vosk, vyrábějí se z něj svíčky a další výrobky.
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Vedoucí kroužku Jiří Vavřík naplánoval v květnu (Mezinárodní měsíc včel) několik přednášek
(v denním stacionáři Domovinka pro seniory, v Nemocnici s poliklinikou Havířov pro malé
pacienty na dětském oddělení). Členové oddílu přijali pozvání včelařského spolku
ve Frýdku-Místku a zúčastnili se výstupu na Slavíč (tzv. „Slavíčský výbzuk“).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Včelí úly v areálu Zámecký dvůr zpřístupnili Ambrožíci každou první sobotu v měsíci.

Pondělí 7. května 2018

U příležitosti nadcházejícího státního svátku Dne vítězství si připomenuli
havířovští osvobození a konec 2. světové války v roce 1945. Vítězství nad německým
fašismem vzpomenuli na pietním aktu vedoucí představitelé města v čele s primátorkou města,
zástupci Československé obce legionářské a dalších organizací. Čestnou stráž drželi vojáci
Krajského vojenského velitelství v Ostravě a Junáci. Mezi účastníky nechyběl válečný veterán
Jan Ihnatík. Účastníci pietního aktu kladli věnce u:
- Památníku obětem obou světových válek u kostela sv. Anny,
- na hřbitově v Havířově-Šumbarku u Pomníku obětem 2. světové války a vzpomínky
obětem 1. světové války,
- v Havířově-Prostřední Suché u Pomníku padlých Rudoarmějců, v prostorách hřbitova
u Památníku obětem 1. a 2. světové války, u pomníku obětem hitlerovského fašismu,
u Pomníku obětem koncentračních táborů, u Pomníku s hroby sovětských válečných
zajatců,
- v Havířově-Životicích u pomníku neznámého vojína SSSR u Památníku životické
tragédie,
- v Havířově-Bludovicích u ZŠ Selská u Památníku polským padlým v 1. světové válce.

Úterý 8. května 2018

V rámci Měsíce náborů Fotbalové asociace České republiky připravili
ve FK Gascontrol Sportovní dny pro děti v pondělí 7. a v úterý 8. května 2018. Jako jediný
klub v republice je FK Gascontrol Havířov účastníkem projektu Erasmus+ Sport z programu
Evropské unie. Sportovní dny se staly příležitostí k propagaci jmenovaného projektu a k náboru
nejmenších fotbalistů.
V pondělí přišlo do fotbalového areálu u Letního kina 150 děti z 5 mateřských škol
(mateřské školy Sadová, Místní, U Stromovky, ČSA a Na Nábřeží). Úterý bylo určeno široké
veřejnosti. Členové klubu připravili různé dovednostní soutěže, překážkové dráhy, nechyběl
fotbálek. Součástí byly zápasy 3. ligy Juniorek. FK Gascontrol Havířov porazil Český Těšín
9:2 a posléze i Jakartovice v poměru 7:2. [5]
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Pátek 11. května 2018

ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku slavila 35. narozeniny. Při té příležitosti
připravili pedagogové a žáci slavnostní akademii v KD Petra Bezruče. Paní ředitelka hovořila
o úspěších, kterých dosáhla škola v uplynulých 5 letech, o celé škále školních projektů.
Představení začalo videoprojekcí ze školy. Postupně se představily všechny ročníky (vystoupilo
celkem 417 žáků ze současných 510). Děti předvedly nápadité taneční a pohybové choreografie,
zpívaly. Dopolední vystoupení bylo určeno dětem z jiných základních škol a odpolední
pro rodiče a blízké příbuzné dětí. (Příloha D/05/3 Program Škola slaví… ke slavnostní
akademii ZŠ Gen. Svobody). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Z vystoupení dětí na slavnostní akademii k 35. výročí založení ZŠ Gen. Svobody v roce 1983.

Sobota 12. května 2018

Den otevřených dveří připravili pro širokou veřejnost ve voltižním družstvu
ve stájích v Havířově-Bludovicích v areálu Zámeckého dvora. Do jízdárny se přišlo podívat
několik rodin. Děti se mohly seznámit s koňmi, s jejich ustájením a vyzkoušet si základy
voltiže. Děti trénují tuto jezdeckou disciplínu od 6 let na klidných a trpělivých koních. Získávají
větší koordinaci pohybu a souznění s koněm. Podle věkových kategorií se potom mohou
účastnit i různých soutěží. [6]
Sportovci v Havířovské desítce zorganizovali další událost, 2. ročník Šumbarské
noční pětky. Běžci (31 mužů a 13 žen) s čelovkami běželi určenou 5km trať v šumbarském
lese. Mezi muži se nejlépe umístili V. Waloszek, R. Helcel a J. Koch. Nejrychlejší mezi ženami
byly K. Zechová, T. Morcinková a R. Andrýsková.

Neděle 13. května 2018

Nové občánky města přivítala v 5 obřadech zastupitelka města Havířova Soňa
Ryšánková Dosedělová v obřadní síni na Zámku. Nedávno narozeným 20 kamarádům a jejich
blízkým předvedly krátký kulturní program děti ze ZŠ F. Hrubína.

Pondělí 14. května 2018

Začala několikaměsíční uzávěrka Hřbitovní ulice v Havířově-Šumbarku.
Dopravní omezení si vyžádaly práce v poslední fázi rozšíření centrálního hřbitova. Vstup
pro návštěvníky nebyl omezen, beze změn zůstal i provoz staré smuteční síně, včetně
pohřbívání. Vlastníkům nemovitostí v uzavřené lokalitě a společnostem zajišťujícím pohřby
bylo vydáno povolení k vjezdu. Objízdná trasa vedla ulicí Požárnickou.
Město zajistilo kompletní opravu Hřbitovní ulice: „Necháme přeložit vysokotlaký plynovod,
vybudovat novou dešťovou kanalizaci, novou vozovku, veřejné osvětlení, nový chodník
podél celého areálu hřbitova, 20 podélných parkovacích míst, 2 autobusové zálivy a 3 nové

124

přechody pro chodce,“ sdělil hospodářský náměstek havířovské primátorky Karel Šlachta.
Rekonstrukcí Hřbitovní ulice bude rozšiřování hřbitova dokončeno, celá akce přišla město
na 84 milionů korun. [7]
Na stanovišti Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v Havířově
(podobně jako v dalších 11 místech v kraji) proběhl Den otevřených dveří. Byl spojen s akcí
„Den tísňové linky 155“, který připadá na 15. květen. Dopoledne navštívily akci děti
ze základních škol a studenti. Celkem přišlo 250 zájemců. Prošli si několik stanovišť, záchranáři
jim předvedli a učili je, jak správně poskytnout první pomoc v ohrožení života. Operátoři
připomněli zásady pro správné volání na tísňovou linku, seznámili s výhodami využití národní
tísňové linky 155 a mobilní aplikace „Záchranka“. Bylo možno si prohlédnout záchranářská
vozidla a jejich vybavení a vyzkoušet si některé pomůcky, s kterými profesionální hasiči
pracují. K dispozici byla prezentace o činnosti Zdravotnické záchranné služby. Pro děti byly
připraveny soutěžní úkoly a mohly si za svoji aktivní účast odnést pexeso se záchranářskou
tématikou. [8]

Úterý 15. května 2018

V Musaionu, pobočce Muzea Těšínska, seznámila Ludmila Březinová,
konzervátorka textilních sbírek muzea, s proměnami módních trendů na počátku a v polovině
20. století. Prezentace „Móda bez korzetů“ představila tento nezbytný, na míru šitý prvek
ženského oblečení, který formoval a podpíral postavu ženy. Byla to paradoxně první světová
válka, která postupně ženy osvobodila z jeho sevření, přispěla ke zkrácení sukní, přinesla
volnost, chlapecký styl, aby se v létech třicátých ženy znovu vracely k ženskosti a romantice.
A protože ženy po válce začaly nejen studovat, pracovat a kouřit, ale také sportovat, prezentace
neopomenula ani modely sportovní (zejména pletené plavky, tenisové úbory a lyžařské
oblečení. Ludmila Březinová připomenula známé české salony Hany Podolské, Oldřicha
Rosenbauma a Arnoštky Roubíčkové. V krátkosti hovořila o historii oděvní tvorby
v Prostějově. Zazněla jména nejslavnějších představitelů haute couture. Svoji práci předvedla
paní Březinová v praxi, protože na současné výstavě věnované 1. republice, je vystavená
replika, kterou ušila podle časopisů Hvězda paní a dívek.
Vyhlášené leporelo Lucie Seifertové „Dějiny udatného národa českého“ zaplnilo
prostor Výstavní síně Viléma Wünsche. Do 28. června 2018 těšilo, bavilo a vzdělávalo
všechny, kteří se přišli podívat na originální zpracování historie našeho národa v rozsáhlé
časové ose ohraničené pravěkem a současností. Dokonalou znalost dějinných událostí u nás
a ve světovém kontextu, neotřelé zpracování, vtipné repliky, komiksový charakter, to byly
důvody, proč se leporelo líbilo všem věkovým kategoriím. Na výstavě v Havířově tomu nebylo
jinak.

Středa 16. května 2018

V pobočce Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici proběhl 18. ročník
Ekolympiády, soutěže o životním prostředí pro tříčlenná družstva starších žáků základních
škol. Letos bylo vyhlášeno téma „Stromy a zeleň ve městě“. Děti plnily úkoly na různých
stanovištích. Musely projevit své znalosti z oblasti funkce zeleně, poznávání listů a větviček
stromů, keřů, určování plochy listů pomocí tabulky a kalkulačky, stromů pod mikroskopem,
pojmosloví k městské zeleni, stromů a prašnosti ve městě, invazivních rostlin ve městě.
V areálu zahrady pobočky knihovny luštilo nejrychlejší družstvo bonusovou křížovku, jeho
členové použili knihy uložené v ekokoutku knihovny.
Vítězný tým získal krásný ekodort nazvaný „Rozkvetlá louka“, diplomy a drobné ceny.
Zvítězili „Chytrolíni“ ze ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově, druhé místo vybojoval tým
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„IX. B“ z havířovské ZŠ Žákovská. Třetí místo zůstalo opět ve městě „Housenkám
ze ZŠ Kpt. Jasioka. Na tuto školu putoval i titul Nejchytřejšího jednotlivce. Na vše dohlížela
odborná lektorka Vendula Burdová. Sešlo se 30 soutěžících z Havířova a Karviné, rozšířili si
znalosti o ochraně přírody a odnesli si určitě dobrý pocit z kvízů a soutěží.

Čtvrtek 17. května 2018

Komunitní centrum Lučina Residomo připravilo ve svých prostorách a v parku
za Lučinou „Den pro rodinu – spolu a bezpečně ve zdraví i v nemoci“. Akce se uskutečnila
za podpory Magistrátu města Havířova, Policie České republiky, Hasičského záchranného
sboru, Adry, Slezské diakonie, Života 99, Armády spásy, ČSAD Havířov, mobilního hospice
Strom života, Senior VIA, INVIRA, BKV, s. r. o. Všechny zúčastněné organizace, kluby
a spolky prezentovaly svoji činnost. V prostorách za Lučinou probíhala ukázka výcviku
služebních psů, první pomoci, připraveny byly hry pro děti a celé rodiny. Přítomen byl též
tlumočník pro nedoslýchavé a neslyšící.
V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče byla zahájena výstava kreseb, kvašů
a akvarelů havířovské malířky Zoji Wallerové. „Kouzlo květin“ nabídlo obrazy z 90. let
minulého a počátku tohoto století. Diváci si mohli užít předznamenání letošního Havířova
v květech a obdivovat půvabná a křehká květinová zátiší. Autorka naaranžovala květiny do váz,
hrnků, mís, využila moci kontrastu na tmavých podkladech. Přiblížila kouzlo slunečnic,
karafiátů, bodláků, šeříků a dalších krásných květů. Kompozice s porcelánem navodila
představu hezké chvilky u kávy.
Architektka Zoja Wallerová se usadila trvale v Havířově v roce 1959. Zpracovala Směrný
územní plán města Havířova schválený v roce 1975. Po roce 1989 zhotovila pro havířovský
magistrát barevnou mapu celého současného katastru města v měřítku 1:5000. Kreslení bylo
vždy její velikou zálibou. V roce 2005 získala titul Osobnost kultury za aktivní přínos městu
v oblasti kultury. Paní Wallerová zemřela v roce 2014 ve věku devadesáti let. (Příloha D/05/4
Pozvánka na výstavu Zoja Wallerová Kouzlo květin).

Pátek 18. května 2018

Volný vstup a komentovaná prohlídka současné výstavy k 100. výročí založení
Československa „Éra první republiky“ čekaly návštěvníky Musaionu, havířovské pobočky
Muzea Těšínka. V rámci Mezinárodního dne muzeí provázela výstavou historička Muzea
Těšínska a zároveň jedna z jejich autorek. Děti základních škol si skládaly puzzle
a vyplňovaly pracovní listy.
Mezinárodní den muzeí ustanovila Mezinárodní rada muzeí (ICOM) v roce 1977 s cílem
upozornit na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Připadá každý rok na 18. květen.
Koncert žáků, kteří pronikají do tajů hudby v hudebních kurzech Městského
kulturního střediska Havířov, se uskutečnil v sále KD Radost. „Jarní notování“ přitáhlo
zejména rodiče a další nejbližší příbuzné vystupujících muzikantů. Na pořadu bylo
25 hudebních čísel, představili se malí houslisté, kytaristé, klavíristé, zpěváci, zazněly flétničky,
elektronické klávesy. Program byl namíchán ze skladeb populárních, klasických, lidových
písniček i sborového vystoupení. Kouzlo koncertu tkvělo v tom, že pro některé to byla úplně
první veřejná produkce.
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Plný sál vždy ocenil výkony hlasitým potleskem. (Příloha 4/05/5 Program Jarní notování,
koncert žáků hudebních kurzů MKS Havířov). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Malí muzikanti z kurzů Městského kulturního střediska Havířov v sále KD Radost.

Sobota 19. května 2018

Zaměstnanci Technických služeb Havířov už potřetí připravili odpoledne
pro celou rodinu u Městské sportovní haly. Technika, kterou tu vystavili, byla v obležení dětí
i dospělých. Velcí i malí měli k dispozici oblíbené dřevěné deskové hry, elektronickou
světelnou hru se svítícími kužely, kreativní projekty, cornhole, skládali věže z dřevěných
hranolů. Děti si užívaly skákacích atrakcí, samy si nafukovaly pumpičkou balonky
až k prasknutí. Přišel i kouzelník, obdivné výkřiky se ozývaly při čarování s bublinami. Cestu
do areálu Městské sportovní haly si na letošní Den Technických služeb našlo téměř 4 tisíce lidí.
Anketní lístky, které vyplňovaly rodiny, byly slosovatelné. Vrátilo se jich 650. Vítěz získal
víkendový pobyt v hotelu Čeladenka. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na Dni Technických služeb Havířov v sobotu 19. května 2018 bylo opět plno.

Úterý 22. května 2018

Umělecký večer v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov nazvaný
„Izrael očima Jana Šplíchala“ uvedl Kruh přátel díla Viktora Fischla. Milada Kaďůrková
a herec Národního divadla Moravskoslezského Miroslav Rataj připravili návštěvníkům
nevšední zážitek. Nejprve připomněli v dialogu pohnuté dějiny národa Izraele, od počátku
Abrahámova rodu. Umělecký fotograf Jan Šplíchal se proslavil svými imaginativními
fotografiemi snových přeludů doma i v zahraničí (měl výstavy i v havířovských galeriích v roce
1999 – Výstavní síň Viléma Wünsche a 2008 v KD Radost). Dnes ve věku 87 let vytváří
z fotografií ve svém bohatém archivu počítačovou technikou zajímavé dokumenty. Dva z nich,
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které zhlédli návštěvníci večera, vznikly z fotografií pořízených během jednoho týdne v Izraeli
před 28 lety. K dispozici byly také vystavené fotografie a katalogy autora. (Příloha D/05/6
pozvánka a D/05/7 fotografie Jana Šplíchala)

Pátek 25. května 2018

Strážníci Městské policie Havířov obhájili vítězství v tradiční střelecké soutěži.
Svoji připravenost potvrdili ve 3 disciplínách – ve střelbě na pevný terč, na tři otočné terče
a ve střelbě po fyzické zátěži s přebíjením. Letos se přihlásilo 13 družstev, včetně dvou družstev
Policie Omiš z Chorvatska. Zvítězili strážníci z MP Havířov I, jejich kolegové
z MP Havířov II skončili na místě třetím. Nejlepším střelcem se stal zástupce havířovské
městské policie Václav Antošík. Speciální Cenu ředitele Městské policie Havířov za největší
počet nastřílených „desítek“ získal opět zástupce havířovských strážníků Martin Šafář.
Opakovaným 3. vítězstvím se Městská policie Havířov stala majitelem putovního poháru. [9]
Program pro letošní Noc kostelů připravil Farní sbor církve evangelické
augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché. Jeho náplní byla hudba. Populární
a oblíbené polské písničky staršího data zazpívali přátelé ze studií (Zespoł Pieśni i Ruchu
Nieskoordynowanego Niezapominajki) a vytvořili v plném kostele výbornou náladu.
Evangelický kostel na ulici Staré v Havířově-Prostřední Suché má za sebou pohnutou historii.
Po vzniku první evangelické školy a založení hřbitova byla v Suché vybudována dřevěná kaple
(1872). Zděná kaple se 156 místy ji nahradila v létech 1924 až 1925. Na kostel byla přestavěná
v roce 1937. Varhany vyrobené kutnohorským varhanářem Janem Tučkem byly na kůru
instalovány v roce 1949. Stále větší následky důlních škod si vybraly svoji daň, padly obě
budovy evangelických škol i další budovy obce Prostřední Suchá. Podnes se zachoval pouze
evangelický kostel. Spolu s hřbitovem poklesl o více než 17 metrů. Generální rekonstrukce
interiéru kostela se konala v roce 2001. V roce 2012 byla v kostele instalována moderní
křtitelnice z lipového dřeva a skla. Její autorkou byla Hana Bučková. [10]
(Příloha D/05/8 Poutnické noviny. Noc kostelů 25. 5. 2018)
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Evangelický kostel v Havířově-Prostřední Suché ožil muzikou.

Sobota 26. května 2018

Radovánky v mateřské a základní škole v Havířově-Dolních Datyních
na Občanské ulici (odloučené pracoviště ZŠ Frýdecká) byly vyvrcholením oslav 90. výročí
založení místní mateřské školy. Styl Retro přivedl všechny zúčastněné zpět do 80. let 20. století.
Děti cvičily skladby „Holky z naší školky“ a „Poupata“. Rodiče se zapojili v nezapomenutelné
roli iniciativních svazáků, zatančili „Diskohrátky“. České hymně nechyběl slovenský doplněk.

128

Mávalo se stylovými třásňovými mávátky. Děti plnily úkoly Branného dne: házely céčky,
oblékaly si ochranný oděv, přecházely po lanech, stavěly raketu z kostek a zdolávaly
překážkovou dráhu. Cenu si pak lovily z retro vany. Nálada byla výborná. Zahradu provoněly
vynikající koláčky, které napekly maminky, mnozí si nenechali ujít brambůrky na špízu.
V Havířově-Dolních Datyních si užili slunečné sváteční retro odpoledne.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na Retro radovánkách
do 80. let 20. století.

v MŠ

v Havířov-Dolních

Datyních

se

všichni

vrátili

Správa sportovních a rekreačních zařízení otevřela dokořán všechna svá
sportoviště. Poslední květnovou sobotu měli všichni vstup zdarma. Sportovní den rodičů a dětí
si užívali přítomní na hřištích i stadionech. Na multifunkčním hřišti u ZŠ M. Pujmanové se hrál
tenis a děti se vozily na čtyřkolkách, mohly si zaběhat, zahrát basket či cvičit ve workoutovém
koutku.
Tradičně bylo zahájena sezóna na havířovském koupališti. Sobota byla parná, k bazénům,
bazénkům a rozličným atrakcím zavítalo hodně lidí. (Koupaliště bylo otevřeno v červnu a srpnu
od 9.00 do 19.00 hodin, v červenci do 20.00 hodin. Vstup pro dospělé zůstal na 80 korunách,
pro děti do 12 let na 40 korunách, cena se snižovala vždy 2 hodiny před zavřením o polovinu.
Zvýhodněné bylo rodinné vstupné a permanentky).
Živo bylo v Městské sportovní hale. Ve velké tělocvičně soutěžili malí karatisté. Se soupeři
z celé Moravy si zahráli malí ragbisté. Návštěvníci v malé tělocvičně si mohli zahrát florbal,
připraveny byly zábavné hry a soutěže a ukázky cvičení malých gymnastek.
Hodně zájemců vyzkoušelo zkušební lezení na lezecké stěně v tělocvičně Palackého
pod vedením zkušených instruktorů.
Na nedostatek hráčů si nemohli stěžovat ani na bowlingových drahách ve Víceúčelové hale
(zimní stadion). Jezdili zde i na in-line bruslích, hráli badminton.
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Otevřeno bylo ve skateparku, na minigolfu, na discgolfovém hřišti v lesoparku Stromovka,
ve Sportovní hale Žákovská, na Dětském dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku a v Městském
fotbalovém areálu. Celkem se vypravilo se za sportováním 1 684 dospělých (nejvíce jich přišlo
na koupaliště: 497). (Příloha D/05/9 Pozvánka na Sportovní den rodičů a dětí).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Děti zamířily na školní hřiště při ZŠ M. Pujmanové. Sobota 26. května 2018.
Na Sportovní den rodičů a dětí u Víceúčelové haly navázal Sportovně zábavný den
s AZetem. Pro návštěvníky malé i velké byla připravena řada atrakcí. Uvnitř haly nejmenší
trénovali hokej (zkoušeli slalom, přeskoky), hrál se badminton. Před halou se děti vyřádily
ve skákacím hradu a na nafukovací skluzavce. Pro milovníky stolního tenisu byl k dispozici
pingpongový stůl. Techniku předvedli dětem hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů
v Havířově-Životicích. Výtvarné dílny navštěvovaly děti ve stánku zapsaného spolku Adam.
Jak je dobrým zvykem, nechyběl stánek jednoho ze sponzorů HC AZ Havířov Autodomu
Vrána. Děti se fotily s některými hokejisty havířovského týmu.

Neděle 27. května 2018

Náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková přivítala nejmladší
občánky našeho města. Členky Komise pro občanské záležitosti při Radě města Havířova
připravily v obřadní síni Zámku 4 obřady, přivítáno bylo 16 dětí (11 děvčátek a 5 chlapečků).
V kulturním programu vystoupily dívky ze ZŠ Mládežnická.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní obřad vítání občánků v obřadní síni Zámku Havířov v neděli 27. května 2018.
Začaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Odpoledne pro rodiče s dětmi v areálu fary
u kostela sv. Markéty se jmenovalo „Z pohádky do pohádky“. Za pohádkovou babičku
se v neděli 27. května 2018 převlékl pan farář. Bylo možné potkat Pata a Mata, Ferdu mravence,
Macha a Šebestovou, vílu Amálku, Popelku, Makovou panenku, Krakonoše, Otesánka,
ježibabu. Posledně jmenovaná byla zřejmě hodná, neboť podarovala děti perníčky a nenutila je
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sedat na lopatu. Děti plnily různé úkoly, dostaly spoustu dobrot. A jak napsala jedna z dívek,
opékaly se párky, sluníčko svítilo a dětem se to líbilo.
V Hotelu Rudolf nachystali dětem spoustu zábavy i poučení, lízátek a jiných
dobrot. Hasiči Sboru dobrovolných hasičů Havířov Město postavili tunel na prolézání a ukázali
dětem z vlastních zdrojů, ze starého vojenského přívěsu postavenou mobilní zbrojnici, zázemí
pro vícedenní výjezdy. Ve stánku Nemocnice s poliklinikou Havířov si dospělí nechávali
vyšetřit hladinu cukru v krvi a spočítat BMI, děti tu prokázaly znalosti jednotlivých části těla
a první pomoci. Ti, kdo ještě neviděli, prohlíželi si se zájmem útroby sanitky. Hodně
se malovalo: na obličej, na chodník, na originální baťůžky, barvily se sádrové odlitky.
Přitahovalo umění rytí dlátem. Manuální zručnost prokazovaly děti v soutěži zavazování veliké
tenisky (ve stánku si vyzkoušely také jízdu na skatu) a ve šroubování šroubků a matiček.
Lovily se rybičky (samozřejmě papírové). Skákal se panák. Sluníčko pálilo od rána, k dispozici
byly stánky s občerstvením a uměleckými předměty.
Záštitu nad oslavou Dne dětí převzala primátorka města, přišla se také k Hotelu Rudolf pobavit.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka a radní se přišly pobavit na Den dětí k Hotelu Rudolf v neděli 27. května 2018.

Pondělí 28. května 2018

Slavnostní ukončení letního semestru Virtuální univerzity III. věku v oddělení
hudby a umění Městské knihovny Havířov zahájila paní Milada Kaďůrková přednáškou
o etice, s podtitulem „Dobro – základ existence“. Její poselství o mravních principech v nás
samotných oslovilo všechny přítomné.
Jedna z absolventek přiblížila ostatním průběh květnového celorepublikového zakončení
semestru v Přerově. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,
zajišťuje Virtuální univerzitu již 10. rokem. Za tu dobu vzniklo po republice 252 výukových
středisek (včetně havířovského) a studovalo 5 782 posluchačů.
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Pamětní listy k ukončení semestru předala studentkám a jednomu studentovi Dana
Kochová. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Ukončení letního semestru Virtuální univerzity III. věku v oddělení hudby a umění Městské
knihovny Havířov v pondělí 28. května 2018.
Na atletickém hřišti u ZŠ M. Kudeříkové bojovaly děti na Čokoládové tretře 2018,
kterou uspořádal TJ Start Havířov, zapsaný spolek, oddíl atletiky. Malí sportovci se utkali
v běžeckých disciplínách. Nejmenší děti do 3 let běžely 30 m, 3 až 5leté děti 60 m. Tyto
disciplíny byly bez postupu a děti mohly běžet s rodiči.
Nejrychlejších 8 z každé kategorie (6–7 let 100 m, 8–9 let 200 m a 10–11 let 300 m) postoupilo
do krajského kola v Ostravě. Zvlášť byli vyhodnocováni chlapci a zvlášť děvčata.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V rámci Čokoládové tretry se doskočiště na atletickém hřišti u ZŠ M. Kudeříkové proměnilo
v obyčejné hrací pískoviště.

Středa 30. května 2018

Do Havířova zavítal velvyslanec Litevské republiky Edvilas Raudonikis. Navštívil
kulturní a sportovní zařízení města. Provázela ho primátorka města Jana Feberová. Společně
navštívili havířovské kulturní domy a sportovní stánky, včetně havířovského koupaliště. "Panu
velvyslanci se v Havířově líbilo a shodli jsme se, že bychom rádi navázali partnerství a přivedli
tak do Havířova litevské umění a film a jejich národní sport basketbal," hodnotila návštěvu
havířovská primátorka Jana Feberová. [11]

V Městské knihovně Havířov na ulici Svornosti pozvali na besedu Jiřího Sladkého,
který od roku 1996 navštívil 14× Irán. Své zkušenosti o této zemi, kterou si nesmírně oblíbil,
zúročil ve dvou knihách. Jeho fotografické prezentace zhlédli v knihovně žáci druhého stupně
základních škol a odpoledne čtenáři oddělení pro dospělé. Přednáška měla název „Irán – pohled
do zákulisí“. Pan Sladký přiblížil návštěvníkům místa méně známá a běžný život obyvatel této
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pro nás spíš tajemné země. Ve fotografiích zachytil jak prezidentské volby, tak starou
nomádskou tradici, nejrůznější etnika, která zde žijí, svatbu i pohřeb v jedné rodině, život žen
či kouření opia. Přednášku doplnila výstavka dětských knih v perštině a turkmenského kroje
(na turkmenských hranicích ho věnoval mladý muž, který obdivoval fotbalistu Pavla
Nedvěda). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Dětské knihy z Iránu, vystavené na besedách v Městské knihovně Havířov na ulici Svornosti.

Čtvrtek 31. května 2018

V Havířově-Prostřední Suché začala 5. etapa odkanalizování. Na veřejnou
splaškovou kanalizaci se budou moci počátkem roku 2019 připojit obyvatelé ulic Fryštátská,
Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří (celkem 68 rodinných domků
a objekt Stavebního bytového družstva). Město nechalo vystavět 1 375 m gravitační splaškové
stoky, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod v celkové délce 517 metrů. Výkopové
práce trvaly do konce letošního roku. Město poskytne na výstavbu neveřejné kanalizační
přípojky místním bezúročnou půjčku. Přínosem nové kanalizace bude snížení množství
vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod.
Finanční náklady na celý projekt odkanalizování této části města dosáhly téměř 35 milionů
korun. [12]
Město získalo dotaci Ministerstva životního prostředí na pořízení 1 400 domácích
kompostérů a 15 kontejnerů na textil a oděvy. Jejich pořízení vyjde město na 4 a půl milionů
korun, dotace pokryje až 85 % uznatelných nákladů projektu. O dotaci žádalo město již dvakrát,
poprvé byla žádost zamítnuta z důvodu omezených finančních prostředků ministerstva. [13]
Městská realitní agentura dokončila sanace tří obytných bloků v ulicích
17. listopadu a Na Nábřeží v celkové hodnotě 44,2 milionů korun. Provedené stavební úpravy
měly vliv na zvelebení majetku, zvýšení komfortu bydlení a na snížení energetických nákladů
na vytápění a ke zlepšení hlukové izolace. Zcela proměnily estetický vzhled domů. Pamatováno
bylo také na ptačí obyvatelé (kavka obecná a rorýs) v okolí domů, na doporučení ornitologa
dostali nové budky.
Na dvou blocích v ulici 17. listopadu (č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) zahrnovala rekonstrukce úpravu
hlavního a zadního vstupu, výměnu vstupních dveří, rekonstrukci lodžií, stavební úpravy
balkonů, osazení sklepních oken, zateplení obvodových konstrukcí certifikovaným
zateplovacím systémem ETICS, úpravu soklu, klempířské, zámečnické práce a opravy
společných prostor domu (rozpočet 27,3 milionů korun).
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Předmětem sanace domu Na Nábřeží (129–133) byla mimo jiné výměna oken, odstranění
anglických dvorků, úprava hlavního a zadního vstupu, rekonstrukce lodžií, zateplení
obvodových konstrukcí, úprava soklu, klempířské a zámečnické práce, opravy společných
prostor domu v rozpočtu 16,9 milionů korun. [14]
V bytech osamělých seniorů starších 65 let instalovala Městská realitní agentura
hlásiče požárů, aby zvýšila jejich bezpečí v případě vzniku požáru. Detektor požárů
zaznamenává kouř a oheň, vyhlásí poplach akustickým signálem. Výrazně se tak zkracuje doba
od vzniku ke zpozorování požáru. V souladu s předpisy požární ochrany byly hlásiče
namontovány v celkem 1 113 bytech. Celá akce vyšla zhruba na 400 tisíc korun. Městská
realitní agentura navíc od nového roku montovala hlásiče na baterku do všech uvolněných bytů
procházejících rekonstrukcí, v letošním roce byly dokončeny opravy 140 bytů. [15]
Akademii k 50. výročí své existence a 100. výročí založení Československé
republiky připravili učitelé ZŠ K. Světlé v KD Leoše Janáčka. Nacvičili s žáky působivá
akční vystoupení v režii Aleny Přehnilové. Dopoledne se žáci předvedli školám a veřejnosti,
na podvečerní vystoupení pozvali rodiče a hosty. Potleskem ocenili vystoupení školáků také
primátorka města Jana Feberová a vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje Libor
Lenčo.

Strohá řeč čísel

Povzbudivá byla květnová statistika Úřadu práce České republiky. Na havířovské
pobočce evidovali k poslednímu květnu 4 036 uchazečů o zaměstnání (1 977 žen),
v dosažitelném věku 15 až 64 let jich bylo celkem 3 687 (1 781 žen). Podíl nezaměstnaných
na počtu obyvatel města činil 7,86 %. Bez práce bylo 103 absolventů (po základní škole 42)
a 597 nezaměstnaných se ZP. [16]. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vykazovalo
na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově 792 uchazečů o zaměstnání.
V měsíci květnu přijali v psím útulku Max Technických služeb Havířov 28 psů,
11 koček a 6 drobných zvířat. Nový domov našlo 22 pejsků, 2 kočky a 1 kozel kamerunský.
K původním majitelům se vrátilo 15 psů a 1 fretka. Do záchranné stanice bylo převezeno
několik mladých ptáčků, včetně sovičky – puštíka. Zde je odchovají a vypustí zpět do volné
přírody. K 31. květnu 2018 se starali zaměstnanci útulku o 63 psů a 8 koček. [18]
V porodnici havířovské nemocnice se v květnu narodilo celkem 55 dětí
(29 chlapců a 26 dívek). Z Havířova bylo celkem 37 narozených dětí (21 chlapců a 16 dívek).
V nemocnici hospitalizovali 1 511 pacientů (s bydlištěm v Havířově 949). [19]

Napsali o nás

Strážníci městské policie zahlédli na svých kamerách muže hledaného policií, který
se pohyboval na křižovatce ulic Dělnická a Moskevská. Sdělili poznatek Policii České
republiky a ta muže na místě zajistila. [20]
Čtyři kola před koncem si zajistily havířovské fotbalistky prvenství v divizní
soutěži. Stalo se tak po šestnácté výhře v řadě, děvčata vyhrála na hřišti svého soupeře
v Štramberku 0:3. Na fotbalový trůn usednou potřetí za sebou, jedná se o výjimečný počin
v klubové historii. Trenér Zábranský konstatoval, že děvčata mohou být hrdá, neboť pozvedla
maximálně úroveň fotbalu a svému městu dělají čest. Za tři roky pod jeho vedením prohrál tým
Gascontrolu Havířov z 57 utkání pouze jediné. [21] Pohár převzaly hráčky nejlepšího ženského
fotbalového týmu v Moravskoslezském kraji z rukou náměstkyně primátorky města Havířova
pro sociální rozvoj. [22]
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Sto šedesát dětí z deseti škol Karvinska soutěžilo v okresním kole Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů na atletickém ovále u ZŠ M. Kudeříkové v Havířově.
Podívat se a podpořit je přišla také bronzová olympijská medailistka a mistryně světa
v trojskoku Šárka Kašpárková. Rodačka z Karviné dohlížela na bezproblémových chod závodů.
Děti házely medicinbalem, skákaly přes švihadlo, dělaly kliky, skákaly trojskok snožmo
a absolvovaly běh na kilometr nebo dribling. Do krajského kola postoupila z Havířova
ZŠ Těrlicko a domácí ZŠ M. Kudeříkové. [23]
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra se rozhodla zakoupit novou
budovu pro své Integrační azylové středisko v Havířově. Své klienty přesune do tří let z bytů
společnosti Residomo v Havířově-Šumbarku do Havířova-Dolní Suché. Objekt, který sousedí
se současným Pobytovým střediskem, musí nejprve zrekonstruovat. Nedojde k navýšení počtu
klientů. Bývalá ubytovna bude po rekonstrukci sloužit jako administrativní zázemí a bude sem
přesunuto Integrační azylové středisko Havířov, v současné době rozmístěné v několika bytech
na sídlišti Havířov-Šumbark. Město Havířov tuto situaci vítá. [24] V pobytovém středisku
Havířov pobývá v současnosti 98 lidí, jedná se zejména o státní příslušníky Ázerbajdžánu,
Ukrajiny a Gruzie. V integračním azylovém středisku Havířov se nachází 12 lidí, nejčastěji
Ázerbájdžánců. [25]
Hladina nedaleké Těrlické přehrady je ve srovnání s předchozími roky velmi nízko
a připomíná stav po suchém létě. Lidé, kteří na březích přehrady podnikají, to přičítají výrobě
elektřiny a mají strach z mizerné sezóny. Vodohospodáři připouštějí, že je hladina níže,
než byli lidé zvyklí v minulých létech. Věří však, že několik deštivých dní přehradu během
května a června naplní. Do té doby však musejí lidé na plavidlech počítat s tím, že mohou
daleko od břehu najet na mělčinu a mohli by tak poškodit nejen spodní část samotného plavidla,
ale také elektrický nebo spalovací motor. Výšku hladiny sledují i v lyžařském areálu, její další
klesání by ohrozilo spuštění provozu elektrického vleku. [26]
Stovky motorkářů z různých koutů republiky se zúčastnily první jarní vyjížďky.
Trasa vedla jako každoročně z Havířova do Dobré na Frýdecko-Místecku. V cíli byl
připraven zajímavý program, setkání, nealkoholické pivo a prohlídka motorek. Všem
motorkářům požehnal do nové sezóny farář. Sraz motorkářů zpestřilo vystoupení kaskadérů.
Přijela i Gabriela Novotná, první česká motorkářka, která jela slavnou Rallye Dakar. [27]
Úspěšný komediální seriál Lajna si mohou diváci pustit na DVD. Slavnostní křest
při příležitosti uvedení disku s osmi díly seriálu na trh se konal v knihkupectví Knihy
Dobrovský. Oblíbení herci a sportovní legenda, hokejový brankář Dominik Hašek, který hrál
v seriálu sám sebe, se setkali s fanoušky. Křtilo se vychlazeným šampaňským a hokejkou
Dominátora. Akce byla ukončena autogramiádou. [28]
Žáci v sedmi základních školách se mohou těšit do konce září na nové odborné
učebny. Školy na ně získají z 90 procent peníze z evropských fondů. Moderní učebnu fyziky
a přírodopisu mají na ZŠ K. Světlé, chtěli by zrekonstruovat i kabinet přírodopisu.
Modernizovat se bude také učebna chemie a fyziky na ZŠ Kpt. Jasioka, vedle učebny bude
důležité vybudování plošiny pro imobilní žáky. Všechny projekty budou stát zhruba
17,5 milionů korun. Protože je školy dostanou až po realizaci, poskytne jim město tuto částku
bezúročně. Zároveň se bude 10 % na realizaci projektu město podílet. [29]
V areálu ČSAD Havířov, a. s. v Šenově byli slavnostně oceněni nejlepší řidiči divizí
osobní a nákladní dopravy v rámci skupiny 3ČSAD. Podmínky vyhodnocení jízdy bez nehod
za rok 2017 splnilo napříč členskými společnostmi 26 řidičů (20 řidičů autobusů a 6 řidičů
z divize nákladní dopravy). Byli oceněni za celkem 36 000 000 km bez způsobené dopravní
nehody. Nejvíce kilometrů bez nehody, 2 250 000, ujel řidič ČSAD Havířov S. Herman.
Následoval ho další havířovský řidič K. Sojka (2 000 000 km bez dopravní nehody).
Profesionalitu řidičů ocenil předseda představenstva společnosti skupiny 3ČSAD, ředitel divize
osobní dopravy společnosti 3ČSAD a zástupce vedoucího oddělení dopravního inspektorátu
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v Karviné. Osobně oceněným poděkovali za ukázkově odvedenou práci a pogratulovali
k milionům bezpečně ujetých kilometrů. [30]
Kozel, který se několik dnů potuloval v jedné havířovské části, skončil v psím
útulku. Majitel se o něj přihlásil, ale když zjistil, že odchyt zvířete musí zaplatit, změnil názor.
Řekl, že se spletl, že kozlík není jeho. V útulku nemohl kozel zůstat, zaměstnanci pro něj našli
nový domov. Nebyl jediným netypickým zvířetem, které se v útulku ocitlo. Před časem
se v kolejišti toulal beran. Byl tak velký, že se nevešel do odchytového vozu, odvezla ho velká
dodávka. [31]
Jeden z nájemníků v domě na ulici Jožky Jabůrkové nejprve vyhazoval z okna
bytu věci a pak založil požár. Podle sousedů se jednalo o muže, který užíval drogy, na kterého
si často stěžovali a který už v domě neměl bydlet. Hustý kouř zahalil i blízké domy, nájemníci
nemohli větrat, aby se jim štiplavý dým nedostal do bytů. K zásahu vyjely všechny místní
hasičské jednotky, včetně dobrovolných a posil z Karviné. Hasiči dostali oheň pod kontrolu
za hodinu a dvacet minut, potom pokračovali v jeho dohašování. Požárem byl zasažen i byt
o patro výš ve čtvrtém nadzemním podlaží. Na odvětrání domovního vchodu a chodeb, kde
hořelo, použili hasiči 3 přetlakové ventilátory. Na místo dorazili také zdravotníci a policisté.
Ostatní nájemníci byli včas evakuováni, jednalo se zhruba o 30 lidí. Několik lidí se však
nadýchalo jedovatých zplodin. Byl mezi nimi zasahující hasič, policisté, kteří vnikli do bytu
pachatele. V pozorování v nemocnici zůstalo i osmiměsíční dítě. Zraněn byl i pachatel.
Vyšetřování převzala služba kriminální policie. Bezpečnost domu zkoumal přivolaný statik,
potvrdil odpoledne po požáru, že se lidé mohou vracet do svých bytů. [32] S výslechem
31letého muže, který byt zapálil pomocí ředidla, museli policisté počkat až do doby, kdy
přestane působit droga. Z psychiatrického oddělení bude převezen buď do léčebny, nebo
do vazby se speciálním zdravotnickým režimem. Byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání zločinu obecného ohrožení. Trestní zákon stanoví za jeho spáchání
trest odnětí svobody v rozmezí od 3 do 8 let. [33]
Chráněný čolek velký, indikátor čistoty vody, si oblíbil lokalitu Mokřady
u Rondelu. Jedná se o jednu z nejzajímavějších přírodních lokalit na území města, přírodní
památku v nivě řek Lučiny a Sušanky. Daří se tu i dalším chráněným živočichům: rosničce
zelené, skokanům, ropuchám. Z hlediska výskytu těchto druhů obojživelníků je území nesmírně
cenné. Bezmála 15 ha se nachází hned vedle frekventovaného dopravního uzlu. Přírodě to
kupodivu nevadí. Část území tvoří hodnotný lužní les s velmi starými vrbami, které lákají další
formy života: dutinové ptáky, hmyz vázaný na rozpadová stádia dřevin. [34]
Společnost Veolia Energie ČR chystá v Teplárně Karviná stavbu multipalivového
kotle pro výrobu tepla a elektřiny za více než miliardu korun. Bude první svého druhu
v republice, bude umět využívat biomasu, uhlí i paliva vyrobená z vytříděných zpracovaných
odpadů. Přispěje ke snížení emisí na Karvinsku. Firma po jeho dokončení odstaví uhelnou
technologii na starší karvinské Teplárně ČSA. Plán modernizace je ve fázi posuzování vlivů
na životní prostředí. Nový kotel by měla firma začít stavět v roce 2019, dokončen by měl být
v roce 2022. Významný projekt za více než miliardu korun zařadí karvinskou teplárnu
mezi nejmodernější energetická zařízení v České republice a obyvatelům Karviné, Havířova
a dalších přilehlých měst zajistí stabilní dodávky tepla i čistší ovzduší. Teplárna Karviná
s Teplárnou ČSA dodávají teplo a teplou vodu 50 tisícům domácností, školám, nemocnicím,
úřadům i firmám v Karviné, Havířově a okolních obcích. [35]
Jeden ze tří nejstarších stromů na Císařské cestě na náměstí Republiky v centru
města musel být pokácen. Hrozilo totiž jeho rozlomení. Akát, jehož stáří není známé a nedalo
se ani zjistit, měl puklý kmen. Jediným řešením bylo jeho skácení. „Nebezpečný strom
v parku nechat nemůžeme," řekla Deníku vedoucí odboru komunálních
služeb havířovského magistrátu. Dřevorubci řezali strom postupně, ve finále šel k zemi kmen.
Byl natolik ztrouchnivělý, že se na pařezu nedaly spočítat ani letokruhy. Po jeho pokácení zůstal
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na Císařské cestě v centru města pouze jasan, jediný ze starých stromů, jejich stáří se
odhadovalo na 120 let. [36]
Basketbalové juniorky BK Havířov v domácím prostředí vybojovaly extraligu
v kategorii juniorek, která doposud klubu scházela. Trenérky završily 7 let poctivé a obětavé
práce s havířovskými děvčaty. Završily mládežnickou pyramidu a dosáhly úspěchu, která si
doposud dovolila pouze velká města Praha, Brno, Ostrava a Hradec Králové. Mladé
basketbalistky zdolaly v rozhodujícím souboji rivalky z Plzně. Octly se tak ve společnosti
nejlepších republikových týmů. [17]

Počasí v květnu

V květnu rozkvetlo jaro na plno, teploty často připomínaly spíše léto, ve středu
2. května bylo teplo ještě ve večerních hodinách (20:30 h 20,1 °C). Přes dvacet stupňů stoupal
teploměr ke konci měsíce zcela běžně. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Středa 2. května 2018, v Havířově byly kaštany v plném květu.
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8. 6 KRONIKA ČERVEN 2018

Neztrácej čas hledáním překážky,
možná že žádná není. [2]

Úvod

V České televizi začali v pátek večer vysílat české filmové pohádky, neklamný důkaz
o tom, že školní rok je u konce a letní prázdniny čekají na svoji jedinečnou chvíli. Letošní
červen byl opět překotný, nabitý událostmi, po Kafkovsku: na hledání překážek opravdu nebyl
čas. Na Těrlickém okruhu burácely motorky, těrlická Jaškovská krčma slavila neuvěřitelných
750 let od svého vzniku, Havířov se po třech letech předvedl v květech. Oko i duši potěšila
výstava prací seniorů z Havířova a okolních měst. Kapku napětí vneslo do života finále
letošního ročníku MISS RENETA Československo. Na posledním předprázdninovém
zastupitelstvu se už začal projevovat předvolební boj o hlasy voličů. Škoda, že se jich do sálu
vejde jenom pár, určitě by si udělali obrázek pravdivější než z drahých volebních kampaní.

Už po dvacáté ve své historii se Havířov ozdobil květinami.
Radovali jsme se ze tří zlatých medailí z Mistrovství Evropy v kanoistice v Bělehradě.
Milovníkům fotbalu začalo v Rusku Mistrovství světa ve fotbale. Bohužel bez našeho týmu.
Nezaháleli ani běžci. V celkem 140 zemích světa se běžel Světový běh míru s hořící pochodní
přátelství a míru, do České republiky zamířil 19. června. V Havířově soutěžily děti v Dětském
běhu 2018. Jeho výtěžek putoval na nákup speciální sedačky pro postiženou holčičku.
Červen nešetřil teplým sluníčkem, v závěru zapršelo a ochladilo se. Zasáhly nás i smutné
zprávy. Zemřela herečka, dabérka a pedagožka Gabriela Vránová, do hereckého nebe zamířil
také František Švihlík.
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Červen v časovém sledu
Pátek 1. června 2018

V Městské realitní agentuře začali měnit starou hliníkovou elektroinstalaci
ve 40 let starých bytech v panelových domech a ve starších domech. Elektroinstalace se
v současné době provádí v mědi, která má vyšší vodivost, neoxiduje a je odolná proti hoření
(nešíří plamen), K letošní výměně se přihlásilo 160 nájemníků, na seznam se dostaly přednostně
domácnosti, kde žijí 3 a více osob. Riziko zatížení elektrické soustavy je zde nesrovnatelně
vyšší než v méně početných domácnostech. Aktuální seznam obsahuje 67 bytů. Cena se už
vysoutěžila u 28 z nich v ulicích Dlouhá, Slovanská, Horymírova, Jaselská a dalších. „Rozpočet
na byt se odvíjí od velikosti, u 3+1 bytu je asi 60 tisíc korun. Předpokládaná celková cena je
1 464 000 korun. Po vyhodnocení nyní vysoutěžených bytů budeme s těmito pracemi pokračovat
u zbývajících nájemníků,“ řekl náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta.
Dodal, že pokud by chtělo město vyměnit elektroinstalaci plošně, vyžádalo by si to investici
ve výši přibližně 350 milionů korun. Rekonstrukce elektroinstalace trvá maximálně 4 dny,
záleží na požadavcích, velikosti bytu, délce instalovaných kabelů. I když zhotovitelé používají
bezprašnou technologii, musí nájemníci v bytech veškeré věci a nábytek zabalit do fólie.
Po výměně museli počítat s generálním úklidem a malováním. [3]
V areálu Autobusového nádraží Havířov předvedli trojici prvních elektrobusů
pro bezemisní městskou hromadnou dopravu ve městě. Poskytují cestujícím vyšší komfort
díky svému tichému provozu. Dvanáctimetrové SOR NS Electric jsou moderní
celonízkopodlažní elektrobusy, Každé z vozidel nabízí 33 míst k sezení, 64 míst ke stání
a prostor vyhrazený pro kočárky či cestující na vozíku. Jsou klimatizovaná, poháněna prakticky
bezhlučným elektromotorem o výkonu 160 kW napájeným soustavou akumulátorů o celkové
kapacitě 362 Ah. Bateriové články jsou nově umístěny podélně po obou stranách střešního
prostoru, což přispívá ke stabilitě vozidel i designu. [4]
Mezinárodní den dětí se slavil v celém městě, ve sportovních klubech,
v restauracích, ve střediscích volného času pro děti.
Děti z mateřských a základních škol zamířily v pátek dopoledne do služebny Městské policie
na Karvinské ulici a do zbrojnice Hasičského záchranného sboru MSK. Policisté se jim už
tradičně v den jejich svátku plně věnovali, seznámili je s každodenní činností, předvedli jim
svoji techniku. Ke slovu přišly houkačky, děti se učily stříkat hadicí, což bylo v parném dni
velmi příjemné pro celé okolí. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Děti z mateřských a základních škol slavily svůj svátek spolu s policisty a hasiči.
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Bohatý program pro oslavence připravili zaměstnanci Městského kulturního střediska
odpoledne na náměstí Republiky. Po zahajovacím vystoupení mažoretek Kala se spustil krátký,
leč vydatný déšť, hřímala bouřka. Jako na povel se vybouřilo, loutkoherecká skupina Loudadlo
nabídla malým návštěvníkům a jejich rodičům velkou pohádkovou revue plnou písniček,
scének, povídání a soutěží z prostředí poutí, kolotočů a střelnic a vystoupení slavných Jů a Hele.
Následovala taneční čísla havířovských skupin. Na jevišti je vystřídala zpěvačka Vali Angel.
Podvečer patřil koncertu Milana Peroutky a skupiny Perutě. Otevřen byl též areál zábavy
Pohádkové království na cestách. Děti si mohly díky královské smlouvě vyzkoušet mlácení
obilí, pečení chleba, skládaly obrázky z kostek a puzzle, střílely z praku, lovily rybičky. Hrály
jim k tomu pohádkové písničky. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oslavu Dne dětí na náměstí Republiky zahájilo vystoupení mažoretek Kala.
Den dětí se slavil i v sobotu na hřišti Ragbyového clubu u Městské sportovní haly. Všechna
připravená stanoviště zajistili juniorští a dorostenečtí ragbisté klubu.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na ragbyovém hřišti plnily děti v rámci oslavy Dne dětí netradiční úkoly.
V Galerii Centrum potěšili příznivce režiséra Miloše Formana. Vystavili zde
plakáty k filmu Černý Petr z roku 1963, včetně anglické verze. Byl natáčen v Kolíně a uveden
v obnovené premiéře v roce 2017. Návštěvníci si mohli přečíst zajímavosti z natáčení,
rozhovory s Milošem Formanem, či záznam z kolínské kroniky.
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Sobota 2. června 2018

Letošní 17. ročník největší středoevropské klubové soutěže amatérských
hudebníků Líheň 2018 vyvrcholil Velkým finále v Loděnici u řeky Ostravice
na Slezskoostravském Rockfestu. Během pohodového odpoledne si užili fanoušci vystoupení
čtyř finalistů. Zahajoval jediný český zástupce, brněnská kapela Kuležák. Střídala ji
bratislavská parta The Gang s charismatickou zpěvačkou. Nejdrsnějším finalistou byla skupina
Head2Down ze slovenských Topoľčan. Triumfovala polská kapela Hurrockaine z Katowic.
Rozhodla o tom 24členná porota. Slovenští The Gang získali jen o 2 hlasy méně. Ceny předávali
pořadatelé z havířovské Viking agency. „Bylo to náročné, zejména maratón základních kol, ale
stálo to za to a jsme rádi, že jsme snad opět pomohli některým mladým tvářím k popularitě.
Vítězná kapela se navíc pokusí dobýt i Colours of Ostrava, když nastoupí v rámci Jump into
Colours proti vítězům obdobných soutěží, a třeba právě HURROCKAINE získá volné místo
v line-upu tohoto nádherného festivalu. Cen ale kapely dostaly celou řádku od hodinek české
značky PRIM, přes dovolenou s CK Gargano, Dolní oblastí Vítkovice a Sportovním-klubem.cz,
až po hudební vybavení, zajištění nahrávacích studií, či oděvy od eshopu Wayfarer
a merchandisingu od Crystal production,“ vyjmenoval hlavní odměny ředitel soutěže Marek
Slonina s tím, že všem jmenovaným patří jeho díky.
Finalisté soutěže se rekrutovali ze základních a semifinálových kol v Jazz clubu Havířov
a v Hard Café v Karviné. Přihlásilo se 204 skupin. Letošní ročník podpořil Moravskoslezský
kraj a Město Havířov.
Pořadatelé připravili spoustu doprovodných aktivit pro fanoušky, od tipovacích soutěží
v klubech, přes soutěž na internetu, až po speciální BUsFEsT, díky kterému vypravili na Velké
finále fanoušky ze vzdálenějších měst. [5] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Své štěstí pokoušela v základním kole v Jazz clubu také havířovská kapela Sorefingers.
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Ve Společenském domě Havířov (Reneta) skončila výstava Klubu kaktusářů
a sukulentářů při Městském kulturním středisku Havířov. Vystaveno bylo cca tisíc nádherných
exponátů dvanácti výstavců. V klubu pracuje v současné době 16 členů. V rámci výstavy si děti
losovaly dárky v tombole. Výstava, která byla v Renetě zahájena ve čtvrtek 31. května 2018,
se opět setkala s velkým ohlasem návštěvníků.

Vystavené exponáty Klubu kaktusářů a sukulentářů ve Společenském domě Havířov.

Pondělí 4. června 2018

Milan Šlachta a Mojmír Tomeček přiblížili návštěvníkům stálé expozice Historie
psaná uhlím život a „smrt“ Dolu Dukla. V úvodním dokumentu Klubu přátel Hornického
muzea Ostrava umožnili pohled do historie, k otevření dolu na počátku 20. století. Připomenuli
rozvoj techniky, mechanizaci hornické práce, rekordy, které se tu „trhaly“ jako na běžícím páse.
Ke snižování těžby uhlí došlo až po roce 1990 a v únoru 2006 bylo rozhodnuto o útlumu.
Poslední vozík s uhlím byl vyvezen v roce 2007. Začalo se s postupnou likvidací dolu. Objekty
z roku 1910 (ve stylu pozdní secese s červeným zdivem) postupně vzaly za své. Včetně správní
budovy z roku 1959 (byla ozdobena vitráží Viléma Wünsche a zkamenělým torzem stromu
starým miliony let). Zachována zůstala pouze budova zámečnické dílny. Film připomenul též
odstřel těžních věží v roce 2008 (včetně 95 m vysoké skipové věže z litého betonu,
19. června bylo na její odstřel použito více než 600 kg střeliva). Z těžní věže nakonec spadla
i hvězda, která byla stržená po roce 1989. Druhý film zachytil postupnou demolici jednotlivých
budov, následovaly fotografie týden staré, pohled na zbořeniště s jedinou budovou bývalé
zámečnické dílny a nedaleko nový komplex továrny na výrobu chirurgických setů.
Mezi stromy, se krčil památník horníkům, kteří zahynuli při tragédii v červenci 1961.
Zajímavou podívanou nabídli návštěvníkům oddělení pro dospělé čtenáře Městské
knihovny Havířov na ulici Svornosti členové fotoklubů Havířov, Třinec Kamil Übelauer
a Marek Džupin. V Galerii Po schodech vystavili krásné fotografie pořízené před rokem
v Norsku (v červnu v Norsku nejméně prší). Během prezentace přiblížili každý zvlášť svoji
cestu po severské zemi. Předseda havířovského fotoklubu navštívil jih země spolu se svojí
ženou a přáteli (na trase Oslo, Lillehamer, Alesund, Bergen a Stavager), najezdili 5 tisíc
kilometrů. Třinecký fotograf se vypravil na sever, až za polární kruh. Ve svých fotografiích
přiblížili vstřícný vztah Norů k turistům a zejména krásné scenérie země trollů, vodopádů,
ledovců, skal a tunelů.
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Úterý 5. června 2018

Na Vysoké škole sociálně správní zakončili studenti Akademie III. věku své
čtyřsemestrální studium za přítomnosti primátorky města Havířova a vedoucího odboru
školství a kultury havířovského magistrátu. Jedenapadesát posluchačů (z řad seniorů
ve starobním nebo invalidním důchodu) úspěšně završilo studium, v jehož rámci absolvovali
256 výukových hodin. Okruh výuky zahrnoval angličtinu, němčinu, internet a obsluhu počítačů,
zdravý životní styl, poruchy pohybového ústrojí, právo, politologii, psychologii, náboženství,
zeměpis, geografii a historii kraje nebo vesmír a astronomii.
Havířované se vzdělávají na Akademii III. věku už od roku 1999, který byl vyhlášen Rokem
seniorů. Od té doby prošlo studiem přes 900 absolventů. Město přispělo částkou přesahující
7 milionů korun. [6]

Středa 6. června 2018

Studenti veřejné správy pražské střední školy navštívili nejmladší město republiky
u příležitosti blížícího se výročí založení Československa. Prohlédli si město
a na radnici je přijala primátorka města Jana Feberová. Společně zhlédli film o Havířovu,
diskutovali s primátorkou o místní politice, historii města, architektonickém stylu Sorela,
o sportu a cyklodopravě ve městě. [7]
Na ZŠ Gorkého připravili 7. ročník znalostně dovednostní soutěže tříčlenných
družstev žáků 2. stupně havířovských základních škol „Naše město Havířov“. Účastníci plnili
úkoly, které se týkaly historie i současnosti našeho města, poznávali osobnosti spojené
s Havířovem. Soutěž prověřila jejich znalosti z dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy
i přírodopisu. V konkurenci šesti týmů havířovských základních škol zvítězili reprezentanti
ZŠ M. Kudeříkové. Druhými největšími znalci našeho města se stali žáci pořádající základní
školy. Bronzovou medaili získaly děti ze ZŠ K. Světlé. Letos poprvé měřili síly také žáci
1. stupně základních škol. Vítězství zůstalo v této kategorii v pořádající ZŠ Gorkého, druhé
místo patřilo dětem ze ZŠ. M. Kudeříkové.
Soutěžící byli odměněni za své vědomosti upomínkovými předměty věnované Magistrátem
města Havířova, členové vítězných týmů obdrželi poukázky na knižní odměny. Vítězný tým
prožil den s primátorkou města Janou Feberovou. [8]
Ve Společenském domě Havířov (Reneta) předvedly své umění děti, které
navštěvují kroužky Centra volného času Asterix. V předsálí byly prezentovány práce dětí
ze zájmových kroužků. Publikum v sále vytvořili zejména rodiče, prarodiče, sourozenci
i kamarádi a spolužáci vystupujících. Děti všech věkových kategorií ve své povedené akademii
tančily ve slušivých kostýmech, předvedly vystoupení se psy. Všichni účinkující ukázali, jaký
obrovský kus práce se svými vedoucími a trenéry v kroužcích za celý školní rok odvedli.

Čtvrtek 7. června 2018

V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče otevřeli výstavu fotografií havířovské
autorky Lucie Klezly. Hledáček fotoaparátu zaměřila na moderní a stále více oblíbenou
výzdobu lidského těla, tetování (malování na tělo s dlouhou historií se poprvé objevilo
u domorodců v Nové Guinei, kteří jím doplňovali své náboženské rituály). Na své dlouhé cestě
po světě mělo vždy své vyznavače a své odpůrce.
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Havířovská výtvarnice hledala modely pro své fotografie v řadách svých přátel. Výstava trvala
do 29. června 2018. (Příloha D/06/1 Pozvánka na výstavu Tělo jako obraz).

Autorka výstavy „Tělo jako obraz“ v Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče.
Hezký zážitek připravila návštěvníkům Adéla Jánská, která vystavila v Galerii
Krystal své velkoformátové obrazy. Její oleje zachycují intimní okamžiky, kdy nechceme být
rušeni. Hlavní aktéři pláten vyvolávají v divácích řadu otázek, nedívají se jim totiž do očí.
A tak mohou přemýšlet: „Je to zadumání?“ „Je to odpočinek po těžkém prožitku?“, „Je to
deprese?“ Nebo jen chvilková touha po samotě? Výstava trvala do 30. června 2018.

Autorka výstavy Adéla Jánská před jedním ze svých vystavených obrazů v Galerii Krystal.

Pátek 8. června 2018

Město Havířov obdrželo od společnosti ASEKOL Certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace starých a nepoužívaných elektrospotřebičů a zařízení. Její
zaměstnanci vyčíslili, že odevzdáním bezmála 65 tisíc kilogramů starých spotřebičů
v roce 2017 obyvatelé Havířova v přepočtu uspořili 681 MWh elektrické energie, 3 177 kubíků
vody, o 664 tuny snížili produkci nebezpečného odpadu nebo ušetřili téměř 35 tisíc litrů ropy.
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Takové množství ropy se rovná například spotřebě osobního auta, kterou potřebuje k ujetí více
než 510 tisíc kilometrů. Z uvedeného vyplývá, že zpětný odběr elektrozařízení má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. [9]

Neděle 10. června 2018

Nejmladší občánky našeho města přivítala v obřadní síni havířovského Zámku
radní Iveta Kočí Palkovská. Členky komise pro občanské záležitosti při Radě města Havířova
připravily 4 obřady pro 14 dětí (6 dívek a 8 chlapců). Písničky a básničky pro své malé
kamarády zazpívala a přednesla děvčata ze ZŠ K. Světlé.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Radní města Havířova na vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku.
Louka za restaurací Kozlovna rozkvetla dětským smíchem. KDU-ČSL, Starostové
a nezávislí připravili „Dětské odpoledne na Podlesí“. Čepovala se kofola. Děti se zabavily
ve skákacím hradu a na 6 stanovištích. Plnily úkoly po vzoru Pata a Mata. Stavěly z krabic věže
a pak je vozily na kolečkách, vyzkoušely slalom s popelnicí, vysávaly koberec starým
vysavačem, věšely prádlo. Závěr patřil houslovému koncertu žákyně 9. třídy ZŠ Hrubína.
Spokojení malí návštěvníci hádali, které skladby jim hrála. ¨

Pondělí 11. června 2018

Boleslav Kowalczyk se stal dalším hostem, kterého si pozvali členové Klubu přátel
Hornického muzea Ostrava, pobočky Havířov. V loutkovém sále KD Petra Bezruče s ním
besedovali na téma „Důl ČSM Stonava 1958 až 2018“. Zmapoval historii jednoho
z nejmladších dolů, v jehož čele stál v letech 2010 až 2014. Z hledisek sociálního
a technického připomenul celou řádku důlních rekordů, kterých zde horníci dosáhli. Pohovořil
o vývoji společnosti OKD v posledních 20 letech a snažil se přiblížit složitou anabázi
vlastnických vztahů rok po roce. Otázky se týkaly zejména budoucnosti hornictví v našem
regionu. Pan ředitel zmínil restrukturalizační plán, který pracuje s několika alternativami. Jedna
z možností předpokládá začátek útlumu dolů Lazy a Darkov už v roce 2018, ČSA v roce 2021
a ČSM v roce 2023. Finančně nejnáročnější varianta počítá s prohloubením Dolu Lazy
a dobýváním kvalitního koksovatelného uhlí do roku 2038.
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Zajímavým příspěvkem k oslavám stého výročí založení Československé republiky
byla výstava České dějiny, zpřístupněná v Galerii Radost od 11. do 17. června 2018.
Návštěvníci si mohli prohlédnout figuríny velikánů naši historie v životní velikosti. Procházeli
kolem knížete Sáma, Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, českých králů Přemysla
Otakara I. a Karla IV. Ve velké společnosti nechyběl teolog, kazatel a rektor Pražské univerzity
Jan Hus připoutaný ke kostnické hranici, vojevůdce Jan Žižka. Následovali je Rudolf II.
Habsburský, Jan Amos Komenský, Tomáš Garrique Masaryk. Autoři výstavy představili
jedinou velikou ženu na trůně Marii Terezii. Výstavu doplnily plastické modely map území,
alchymistická dílna, bible či veliký obrazový slovník Orbis pictus Jana Amose Komenského.

Úterý 12. června 2018

Pan Jozef Pintér oslavil své neuvěřitelné 80. narozeniny. Působil v Havířově dlouhá
léta jako novinář a v létech 2008 až 2015 vedl Kroniku města Havířova. Zaznamenával jeho
přítomnost, ale bádal též v jeho historii. V roce 2015 byl za svoji činnost oceněn Cenou města
Havířova. V redakci Karvinského a havířovského deníku působí dodnes, stále pilně pracuje
na svých článcích z různých oblastí našeho života. Jeho životním koníčkem je sport, sám
aktivně běhal. Přejeme do dalších let hodně krásných událostí, štěstí a hlavně zdraví.
Členové Rady Moravskoslezského kraje jednali s havířovskými radními
a se zástupci spolků. Během schůzky se jednalo o plánované rekonstrukci vstupního vestibulu
a šatny sester v havířovské nemocnici a případném nákupu nové zdravotnické techniky.
Hovořilo se o spolupráci učňovského školství se základními školami a o rekonstrukci hřiště
Gymnázia Komenského a ZŠ Gorkého.
V letošním roce plánuje kraj investici 193 milionů korun do oprav silnic na Karvinsku. Je zde
zahrnuta též rekonstrukce úseku Dělnické ulice a oprava mostu nad železniční tratí v Havířově.
Kraj podpoří vznik 136 lůžek pro seniory v domově se zvláštním režimem, která budou
k dispozici po kompletní rekonstrukci bývalé základní školy na Mánesově ulici. Radní MSK
slíbili příspěvek 4 miliony korun na výstavbu parkoviště u plánovaného nového areálu Centra
reprezentace stolního tenisu, na které se mohou těšit havířovští stolní tenisté.
O této částce budou jednat ještě krajští zastupitelé. [10]
Ředitelka Dětského centra Čtyřlístek v Havířově-Prostřední Suché převzala nový
sociální automobil. Pod záštitou reklamní agentury Kompakt na něj přispělo téměř 50 firem
a jednotlivců z havířovského regionu. Slavnostního předání automobilu, který bude sloužit
zaměstnancům k převozu dětí k lékaři, za vzděláním, kulturou, se zúčastnil náměstek
pro sociální oblast Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, vedoucí odboru sociálních věcí města
Havířova Bernarda Urbancová a zástupci sponzorujících firem.
Dětské centrum Čtyřlístek v Havířově-Prostřední Suché poskytuje dětem komplexní sociální,
zdravotní a výchovnou péči. První vůz zdarma získalo v rámci projektu Sociální automobil.
Reklamní agentura Kompakt organizuje předání vozů i pro jiné neziskové a příspěvkové
organizace pracující v oblasti péče po celé republice. Havířovské centrum pro děti bylo
obdarováno v pořadí 727. vozem. Ředitelka Dětského centra Čtyřlístek poděkovala všem, kteří
smysluplný projekt zorganizovali a kteří přispěli. [11]

Čtvrtek 14. června 2018

Polévka se rozvoněla v areálu Azylového domu pro matky s dětmi Armády spásy.
Protože „Polévka je grunt“ a Armáda spásy patří tradičně k těm, kteří ji vaří pro potřebné,
pozvala do pomyslné kuchyně všechny, se kterými spolupracuje v průběhu celého roku.
Polévku uvařili hokejisté AZ Residomo Havířov (francouzská cibulová s pečenými toasty),
pracovníci Nadace OKD (z červené čočky), pracovníci spolku Portavita (zelňačka), zástupci
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z ADRY (ze zelených fazolek). Gulášové polévky nabídli k ochutnání z ADRY
a Globusu. Veřejnost se zúčastnila hojně a polévky chutnaly velice. V improvizované kavárně
se podávaly i koblihy (tradice vznikla v době války, kdy koblihy rozdávala Armáda spásy).
V doprovodném programu se představily děti z Centra volného času Asterix a klubu Bumerang
Armády spásy. K dobré pohodě hráli a zpívali Dominik a Lucie a kapela Fopa.
Vedoucí služby Azylového domu pro matky s dětmi sdělila, že ve středisku žije v současné
době 48 klientů (maminek se dětmi). Kapacita zařízení je 60 a k dispozici je 18 pokojů.

Pátek 15. června 2018

V Městském klubu seniorů na Studentské ulici probíhal dva dny zápis
na rekondiční pobyty pro seniory a na rekondiční ozdravné pobyty pro osamělé seniory.
O rekondiční pobyty pro seniory v hotelu Mesit v Horní Bečvě a v hotelu Neptun v Malé
Morávce (2 turnusy) mělo zájem 195 lidí. Kapacita jednoho turnusu byla 44 lidí, jednou
z podmínek potom žádná účast na pobytech v předchozích létech.
Rekondiční ozdravné pobyty pro seniory jsou plánovány v hotelu Harmonie v Luhačovicích.
Přihlásilo se 70 zájemců, jeden z turnusů bude zaplněn z náhradníků.
Začaly oslavy 750. výročí otevření Jaškovské krčmy v Těrlicku. Pozvaní byli též
havířovští umělci. „Odpich kalby“ pokrylo havířovské Nebe. Členové skupiny během
odpoledne grilovali dobroty pro hosty. Ve svém planetáriu zazpívali večer.
Vernisáží byla otevřena výstava retrospektivních fotografií Josefa Talaše. V krásném
historickém prostoru představil návštěvníkům své soubory „Žena II“ a „Kámen a voda“.
Průvodním slovem výstavu zahájil pastor evangelického kostela v Havířově-Bludovicích.
Zahrála a zazpívala Dětská cimbálovka Vonička. (D/06/2 Plakát s programem oslavy
750. výročí založení nejstarší restaurace v České republice).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovský soubor Vonička zahájil výstavu fotografií Josefa Talaše v Jaškovské krčmě
v Těrlicku v pátek 15. června 2018.
Ve Víceúčelové hale Havířov, na zimním stadionu, byla dokončena výměna
mantinelů kolem ledové plochy. Nové mantinely vyhovují současným normám a předpisům
Českého svazu ledního hokeje a Mezinárodní federace ledního hokeje (na staré byla již druhým
rokem udělena výjimka). Jsou bezpečnější pro hráče i fanoušky. Nové mantinelové hrazení je
nižší, vyšší je bezpečnostní sklo, v součtu obou výšek je mantinel oproti původnímu vyšší
a případné puky ze hry budou mít menší šanci zasáhnout diváky v hledišti. Bezpečnostní skla
již nejsou propojena kovovou lištou. Vyměněna byla také jedna bezpečnostní síť a některé
prvky na střídačkách. Společně s mantinely byla pořízena speciální folie bílé barvy, která byla
položena před obnovením ledové plochy. „Naše flekatá ledová plocha je sice unikátní
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a můžeme říci, že nás proslavila, ale opakovaný vtip není vtipem, takže pro příští sezonu si
zajistíme bílý led sami,“ podotkl s úsměvem ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení.
Staré mantinely budou použity na nově budované hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové
v Havířově-Šumbarku. [12]

Sobota 16. června 2018

Sobota v Havířově byla plná slunce a květů. Po třech letech se havířovští opět sešli
v ulicích, aby oslavili Havířov v květech. Jubilejní 20. ročník získal punc svátku díky
100. výročí založení Československa.
Pestrý průvod procházel po Hlavní třídě od Magistrátu města Havířova k náměstí Republiky,
kde ho vítali představitelé vedení města, hosté z partnerských měst. Jeho účastníci
se vyznačovali dobrou náladou, ochotou předvést své umění taneční či sportovní, originalitou.
V čele jel na svém koni důstojný Tomáš Garrique Masaryk doprovázený tvůrcem odboje
Milanem Rastislavem Štefánikem. Za nimi se postupně řadily školy, školky, spolky, taneční
a sportovní skupiny, místní zaměstnavatelé, dechové kapely nejen z Havířova. Průvod zdobily
alegorické vozy. Přišly se podívat tisíce lidí, v soutěži rozhodli, že nejpovedenější a nejhezčí
byl alegorický vůz mladých včelařů Ambrožíků.
Slavnost pokračovala ceremoniálem k založení Československa. Mezi hosty na tribuně byli
také prezident Masaryk a generál Štefánik. Zazněly česká a slovenská hymna, hrála se píseň
Ach synku, synku. Četla se Preambule 1. zákona samostatného státu. Byly vypáleny čestné
salvy.
Následoval bohatý program. Na velkém parkovišti u Centrálního parku byly vystaveny
alegorické vozy a zejména děti si užívaly zábavy na kolotočích. Vojáci předvedli vojenskou
techniku z doby, kdy vznikala Československá republika, postarali se o zážitky těch, kteří se
rozhodli projet v obrněném transportéru. Otevřena byla historická pošta se starým psacím
strojem, telefonem. K prodeji tu byly deníky z prvních dnů republiky a pohlednice, které bylo
možno odeslat. Pro mnohé bylo příjemné se jen tak projít bezpečně místy, kam je v běžných
dnech pustí jenom zelená na semaforu.
Velký zájem poutala vznikající díla floristů. Vytvořili večerníčkové postavy. Lidem se nejvíce
líbili Bob a Bobek, Motýl Emanuel a Maková panenka a na třetím místě se umístil večerníčkový
pár Manka a Rumcajs. Vyplněné soutěžní anketní lístky byly nakonec slosovány a vítězka
získala krásnou kytici, soudek piva a finanční šek z rukou primátorky města Havířova.
Na jevišti vystoupila havířovská Vonička, žhavé rytmy a ohňová show Dana Nekonečného vlily
krev do žil v pozdním odpoledni. Zazpíval 4TeT s Jiřím Kornem, tančilo se a swingovalo
s Melody Makers Ondřeje Havelky. Přijel Marcel Woodman s kapelou. Vrcholem oslav byl
krásný ohňostroj. Třešničkou na dortu potom vystoupení kapely Nazareth.
(Další fotografie v samostatné fotopříloze Příloha č. 4 Havířov v květech)
Zmrzlináři prodávali studenou pochoutku do 23 hodin.

Zvláštní parní vlak přivezl do Havířova prvorepublikovou delegaci v čele s 1. prezidentem
Tomášem Garrique Masarykem.
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Vítězný alegorický vůz včelařského kroužku Ambrožíci. Havířov v květech 2018.

Bob a Bobek zvítězili v mezinárodní floristické soutěži. Havířov v květech 2018.
Děti ze ZŠ na ulici Občanské v Havířově-Dolních Datyních namalovaly v rámci Havířova
v květech obrázky, které odeslaly do památníku v Lidicích.
V Musaionu, v havířovské pobočce Muzea Těšínska, vyhodnotili výtvarnou soutěž „Musaion
v květech“. Soutěžní práce dodaly kolektivy dětí z havířovských mateřských škol,
na 7 vystavených dílech se podílelo celkem 180 dětí. Zvítězila třída Zvídálků z MŠ Okružní
v Havířově-Šumbarku, druhé místo získali Dráčci z MŠ Mateřinka v Havířově-Šumbarku
a diplom se třetím místem putoval do MŠ U Stromovky v Havířově-Městě.
Základní kynologická organizace č. 083 v Havířově-Bludovicích zorganizovala
Vořiškiádu 2018, čtvrtý ročník výstavy psů všech plemen bez i s rodokmenem. Zúčastnilo se
jí 35 vystavujících. Spolu s nimi přišla spousta rodinných příslušníků, kteří náležitě fandili.
Odborná porota hodnotila jako každý rok v pěti kategoriích: malý, střední a velký pes, štěňata
a veteráni. Následovaly soutěže dítě a pes, nejlepší pár, nejlepší psí kousek, jaký pán takový
pes a nejlepší psí obleček. Díky sponzorům si závodníci odnesli úžasné ceny: poháry, kokardy
a upomínkové diplomy. K přátelské a pohodové atmosféře přispělo i výborné občerstvení,
krásně slunečné počasí. Všichni si den se svými psími miláčky náležitě užili, vyzkoušeli
překážky na kynologickém cvičišti. A už se všichni těší na ročník pátý v roce 2019. [13]

149

Neděle 17. června 2018

Řev motorů a vůně benzínu. Na Těrlickém okruhu se jely závody 35. ročníku
Havířovského Zlatého kahance a evropského šampionátu IRRC. Diváci zažili vzrušující
podívanou během jednotlivých závodů v neděli, ale také v průběhu sobotních bodovaných
tréninkových jízd. Celá plejáda hvězd motoristického sportu se havířovské veřejnosti
představila už v pátek na autogramiádě na náměstí Republiky.
Do prvního nedělního závodu 125 SP nastoupil také havířovský Marek Vrána, dojel na 6. místě.
Vítězství si ze sluncem zalitého Těrlicka odvel na Cagivě Mto Marek Zima.
První závod IRRC Supersport získal Francouz Mathieu Lagrive na stroji Yamaha, druhý závod
potom vyhrál Francouz Jonathan Goetschy na Yamaze. Oba závody IRRC Superbike zajel
nejrychleji Danny Webb z Velké Británie s motocyklem BMV.
Nizozemský závodník Ilja Caljouw zvítězil na motocyklu Yamaha ve volném závodě
do 600 ccm.
Závod 125 GP + 250 CRR byl doménou Rakušana Christophera Edera na stroji KTM FRR
(125 GP) a českého závodníka Petra Kunze na Yamaze TZR 250 (250 CRR). Po opravě
retardéru ze závodu IRRC superbike nastoupili do společného závodu jezdci kategorie
Supermono (zvítězil Marek Němeček na stroji KTM) a Twin (David Hanzalík na stroji
Kawasaki).
Volný závod nad 600 ccm vyhrál německý závodník Didier Grams se strojem BMV. Poslední
závod byl v 8. kole zastaven červeným praporem po havárii jednoho českých jezdců
na kruhovém objezdu na Bludovickém kopci. [1]
Celkovým vítězem letošního jubilejního 35. ročníku a držitelem prestižního Havířovského
zlatého kahance se stal britský závodník Danny Webb. (Příloha D/06/3 Havířovský Zlatý
kahanec Program závodů) (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Benzinová alchymie v depu před prvním závodem Havířovského Zlatého kahance 125 SP.

Úterý 19. června 2018

V Galerii Radost byla slavnostně otevřena výstava ručních prací seniorů 5 měst
(Havířova, Karviné, Orlové, Bohumína a Českého Těšína). Úvod patřil pěveckému sboru
Šárka. Z vedení havířovské radnice se přišly podívat primátorka města Jana Feberová,
náměstkyně pro sociální rozvoj Alena Zedníková a vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu
města Havířova Bernarda Urbancová. Přítomni byli zástupci ostatních měst. Příjemné
dopoledne na vernisáži připravily pracovnice odboru sociálních věcí havířovské radnice.
Vystaveno bylo téměř 400 krásných výrobků, návštěvníci dostali nelehký úkol a hlasovali vždy
pro 4 nejzajímavější (byla vyhlášena Cena publika). Bylo to opravdu krásné podívání. Své
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výrobky zde prezentovala nejstarší účastnice 95 letá Boženka z Karviné. Všichni shledali pouze
jediný nedostatek, že vystavené exponáty nebyly prodejné.
Výstava byla otevřená do čtvrtku 28. června 2018. Ceny návštěvníků obdrželi paní Jana
z Havířova (bonboniéra), pan Zbyněk z Havířova (dřevěné hračky), paní Růžena z Karviné
(sypaná káva) a paní Veronika z Karviné (svatební kytice ze stužek). Cenu veřejnosti získala
přáníčka vyrobená technikou pergamonu od paní Evy z Bohumína (získala 72 hlasů).
Na ukončení výstavy zazpívaly Havířovské babky. Z povídek Františka Procházky četli autor
a Miroslav Szop.
V roce 2019 bude výstavu prací šikovných seniorů hostit po Karviné a Havířovu Bohumín.
(Příloha D/06/4 Pozvánka na výstavu ručních prací seniorů 5 měst)

Senioři z pěti měst vystavili svá dílka v Galerii Radost v Havířově.
Hezké okolí řeky Lučiny se stalo dějištěm Dětského běhu 2018. Tým Light BIKE,
zapsaný spolek, ho zorganizoval pod názvem „Děti pomáhají dětem“ pro všechny věkové
kategorie od 5 let. Pro děti byly připraveny tratě 600 a 1 700 metrů, dospělí běželi 3 400 metrů.
Všichni, kteří běželi (300 velkých i malých závodníků), přispěli podstatnou částkou na pořízení
speciální pomůcky, sedačky“ pro tělesně postiženou dívku.

Středa 20. června 2018

V KD Leoše Janáčka vyvrcholil 26. ročník MISS RENETA Československo 2018.
Ve čtyřech disciplínách soutěžilo 10 účastnic a přihlížela jedna náhradnice. O vítězkách
rozhodovali diváci, internetoví fanoušci a 22 porotců v sále. Záštitu nad konáním mezinárodní
soutěže studentek středních škol převzali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje,
předsedkyně Žilinského samosprávného kraje a primátorka statutárního města Havířov.
Přívlastek „Československo“ získala letošní soutěž nejen proto, že se koná v roce 100. výročí
založení Československé republiky, ale také proto, že MISS RENETA se stala mezinárodní
před 20 lety v roce 1998. Pořadatelé byli v letošním roce tradiční: Střední škola
Havířov-Prostřední Suchá, Klub přátel školy a Městské kulturní středisko Havířov.
Večerem provázeli Jan Čenský a Maroš Kramár. V programu vystoupili In concerto, Vladimír
Hron, Petr Bende, Sborové studio Permoník, Taneční skupina Radost Impuls, zazpívala Vali
Angel a čerstvá vítězka soutěže Superstar Tereza Mašková.
Dívky předvedly své kouzlo v pohybové disciplíně, v módní přehlídce v krásných modelech.
Ve volné disciplíně ve druhé polovině finálového programu mohli diváci ocenit moderátorské
schopnosti děvčat a poté promenádu v plavkách. Závěrečné vyhlášení vítězek dívky
absolvovaly v nádherných bílých, modrých a červených šatech.
Finálovému večeru předcházela celá řada soustředění a focení v lokalitách v obou republikách.
Děvčata si chválila hodně hezkých zážitků, příjemný kamarádský kolektiv. Zúčastnila se také
průvodu Havířova v květech, který se jim velmi líbil.
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Cenu MISS RENETA internet získala Simona Urbanová.
MISS RENETA foto putovala k polské soutěžící Anně Mlak.
Titul MISS RENETA publikum 2018 přisoudili diváci Barboře Rizmanové.
Druhou vicemiss se stala Anna Mlak z Cieszyna. Titul první vicemiss přisoudila porota Simoně
Urbanové ze Střední školy techniky a služeb v Karviné. MISS RENETA Československo 2018
byla vyhlášena Vendula Plucnarová ze Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě.
(Příloha D/06/5 Tisková zpráva a D/06/6 Vstupenka) (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Vítězky soutěže MISS RENETA Československo 2018. Foto: Pavel Kostelecký.
Ve velkolepé show „Dance school Musical“ se rozloučila s tanečním rokem Taneční
škola Horizonty. Představilo se 170 členů taneční školy, která působí v Havířově už 39 let.
Hned druhý den se 70 tanečníků a tanečnic Horizontů vypravilo na Mistrovství Evropy
v Chomutově. Mezi 3 tisíci tanečníky ze všech evropských zemí se rozhodně neztratili. Dětská
formace Lamas získala 1. místo a titul Mistrů Evropy 2018 (z celkem 14 soutěžících formací).
Následovala další hezká umístění: šesté místo z 55 dětských duet, 38. místo ze 102 dětských
sólistek a 11. místo juniorské formace $23.

Pátek 22. června 2018

V oddělení pro dospělé Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici se sešli
milovníci deskových her. Na Deskománii přišli velcí i malí, z fondu knihovny si tentokrát
vybrali zábavné hry bystřící smysly i postřeh. Několikrát byl potopen Jožin z bažin, ve hře
podobné Mikádu se vytahovaly barevné špagety z talíře, hrály se „Myši“, „Šmoulové“, „Kivi“.

Paní Hladká s dcerkou Klárkou milují deskové hry. Zaujaly je barevné špagety a užily s nimi
spoustu legrace v pátek 22. června 2018 na Deskománii.
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V Jazz clubu byl vernisáží zahájen 1. Havířovský jazzový fotosalon. Fotografie
vystavila parta přátel z Havířova, Palkovic a Uherského Hradiště. Iniciátorem byl Tomáš
Rendl. Právě on vybíral fotografie Anny Lešingrové, Petra Brože a Martiny Zatloukalové.
Vznikla zajímavá kolekce střípků příběhů, barev a stínů. Anna začala fotografovat před 3 lety
a vystavovala úplně poprvé. Návštěvníci Jazz clubu mohli obdivovat průřez jejím dosavadním
dílem. „Doufám, že za rok se tu opět sejdeme a že budu mít větší výběr fotografií,“ řekl Tomáš.
Na malém kytarovém koncertě zazněla také písnička o Havířovu.

Neděle 24. června 2018

Primátorka města Havířova Jana Feberová přivítala do života v obřadní síni
havířovského Zámku 21 dětí (10 dívek a 11 chlapců). Program plný písniček, flétnových
skladbiček a básní si pro své malé kamarády připravila děvčata ze ZŠ Gen. Svobody.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města si poprvé vychutnala příjemnou atmosféru obřadu vítání občánků.

Pondělí 25. června 2018

Nedaleko Městské sportovní haly byla slavnostně otevřena nová restaurace KFC.
Jednalo se o první restauraci na Karvinsku a 88. provozovnu v republice. Hosté, mezi kterými
nechyběli představitelé vedení města Havířova v čele s primátorkou, měli možnost prohlédnout
si celé zázemí, včetně kuchyně a konečné přípravny jídel. Po slavnostním přestřižení pásky nic
nebránilo tomu, aby byli obslouženi první návštěvníci. Aktuálně tu zaměstnávali 40 lidí,
neustále hledali další zaměstnance na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nová restaurace KFC vedle Městské sportovní haly v Havířově byla slavnostně otevřena
v pondělí 25. června 2018.
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Úterý 26. června 2018

V havířovské nemocnici s poliklinikou otevřeli ambulanci logopedie pro osoby
s narušenou komunikační schopností, poruchami řeči, hlasu, sluchu a s poruchami polykání.
Významně se zvýšila dostupnost a kvalita poskytované péče. Cílem logopedické ambulance
bude docílit maximálních komunikačních schopností u dětí i dospělých, kteří to potřebují
a zajistit potřebnou diagnostiku, terapii, léčebnou rehabilitaci, poradenskou činnost a návrhy
na preventivní opatření. Všichni specialisté, kteří budou poskytovat speciální péči v rámci
mezioborové spolupráce (logoped, lékař ORL, pediatr a lékař se specializací v klinické výživě),
jsou uznávanými odborníky v České republice. Některé zdravotní pojišťovny novou službu
v havířovské nemocnici nenasmlouvaly. [14]
Závěrečným utkáním hvězd vyvrcholila letošní Havířovská liga základních škol
v Městské sportovní hale. Žáci jednotlivých škol vytvořili týmy Západu (ZŠ Na Nábřeží,
ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Moravská, ZŠ Pujmanové) a Východu (ZŠ F. Hrubína, ZŠ Kudeříkové,
ZŠ Žákovská a ZŠ Mládežnická). Utkaly se v několika disciplínách (utkání Ultimate fresbee,
discgolf, biatlon, Formule 1, Kin-ball, výstup na Everest, přehazovaná). Ve velkém superfinále
děti zúročily brčka získaná v předchozích soutěžích a obě družstva se snažila najít heslo
k pokladu. Nakonec se to podařilo kolektivu Východu. V truhle na děti čekala hromada dobrot.
V průběhu školního roku spolu soutěžily děti základních a středních škol v mnoha sportovních
disciplínách (například florbal, fotbal, plavání, stolní tenis ragby, střelba). V kategorii chlapci
středních škol získala 1. místo Střední škola technických oborů v Havířově-Šumbarku, 2. místo
vybojovala Střední průmyslová škola stavební a místo třetí Gymnázium Komenského.
V kategorii dívek středních škol se nejlépe umístilo Gymnázium Komenského, následovalo
Gymnázium Podlesí a 3. místo získaly dívky ze Střední školy v Havířově-Prostřední Suché.
Základní školy se umístily v tomto pořadí: ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Školní,
ZŠ Pujmanové a ZŠ Žákovská. Kromě finanční odměny, kterou obdržely školy podle umístění,
si děti odnesly krásné barevné míče. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Učitelé vítězných týmů s náměstkyní primátorky města pro sociální rozvoj po závěrečném
turnaji hvězd. Úterý 26. června 2018.

Čtvrtek 28. června 2018

V Domě pod svahem v Havířově-Dolní Suché přivítali své dárce, donátory
a přátelé. Byla to příležitost k nakouknutí do života v „Domečku“, kde poskytují služby
následné péče mužům se závislostmi, a k popovídání. Zaznělo úvodní slovo vedoucí služby
následné péče a poté i příběhy z Domu Pod Svahem. Setkání umožnilo i diskusi s terapeuty.
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Pátek 29. června 2018

Skončil školní rok 2017/2018. Povinnou školní docházku v devátých třídách
základních škol ukončilo 550 žáků. Rozloučili se se svými pedagogy a kamarády na filmovém
představení v kině Centrum a ve školách.
V letošním školním roce se příliš nedařilo 65 dětem, v následujícím školním roce 2018/2019
opakovali stejný ročník. [29]
Ve středních školách se sídlem ředitelství v Havířově, jejichž správcem je Moravskoslezský
kraj, absolvovalo obory ukončené maturitní zkouškou (včetně nástaveb) 415 studentů. [28]

Sobota 30. června 2018

Místní organizace PZKO v Havířově-Bludovicích připravila koncert k 35. výročí
založení regionálního folklorního souboru Błędowice. Uskutečnil se v KD Petra Bezruče
pod názvem „Poslouchejte, šohajkové…“ Vedle oslavence se představily kapela Kamraci,
Kamraci z Kamratkami, Mali Błędowianie a Średniacy. Společně divákům nabídli
komponovaný program plný písniček a tanců, her z časů verbování na vojnu. Vedle lidových
písniček a starých lidových zvyků měl koncert i silný filozofický podtext, odsoudil válku, její
nesmyslnost.
Všichni účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem ve stoje. Závěr patřil gratulantům (přišli
i přátelé z jiných souborů v kraji) s kyticemi, dorty a drobnými pozornostmi. Ocenili krásné
vystoupení a přáli souboru spoustu dalších úspěšných let. (Příloha D/06/7 Program jubilejního
koncertu; D/06/8, 9 Fotografie souboru Błędowice). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Členové regionálního folklorního souboru Błędowice na koncertě v sobotu 30. června 2018.

Strohá řeč čísel

Na Kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově evidovali k poslednímu červnu
2018 celkem 3 891 uchazečů o zaměstnání, bylo mezi nimi 1 945 žen. V dosažitelném věku
15 až 64 let bylo 3 581 evidovaných (1 774 žen). Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel
města činil 7,63 %.
Bez práce bylo celkem 91 absolventů a mladistvých
(44 bylo po absolvování základní školy) a 587 osob se zdravotním postižením. [27]. Nárok
na podporu v nezaměstnanosti byl v červnu 2018 přiznán 776 uchazečům o zaměstnání. [16]
Ve psím útulku Max Technických služeb Havířov přijali v průběhu měsíce června
31 psů a stejný počet koček. Stav obohatilo 8 drobných zvířat. Nový domov našli zaměstnanci
útulku 15 pejskům a 1 kočičce. K původním majitelům se vrátilo 20 psů
a 1 andulka. K poslednímu dni v měsíci žilo v útulku 64 psů a 8 koček. Do záchranné stanice
bylo převezeno několik mladých ptáčků. V červnu navštívila útulek spousta dětí ze základních

155

škol v Havířově. Absolvovaly prohlídku útulku, besedovaly se zaměstnanci a mohly se projít
s pejsky na procházku mimo brány útulku za doprovodu svých učitelů. [17]
V havířovské porodnici porodilo své ratolesti celkem 69 žen (dětí se narodilo 71,
protože ve dvou případech přišla na svět dvojčata). Světlo světa spatřilo 40 chlapců
a 31 dívek. Havířov se rozrostl o 48 nových občánků, 29 chlapců a 19 dívek.
V Nemocnici s poliklinikou Havířov hospitalizovali v červnu celkem 1 484 pacientů,
925 z nich mělo bydliště v Havířově.
V první polovině roku 2018 vyjížděly posádky zdravotnické záchranné služby
k 3 990 případům na území města Havířova. Obtíže interního charakteru řešili záchranáři
u 2 758 pacientů. Úraz utrpělo 739 lidí, z toho bylo 11 zraněno těžce a 1 pacient zemřel.
Psychiatrické obtíže mělo 161 pacientů. Sto sedm pacientů bojovalo s cévní mozkovou
příhodou. Resuscitovat museli záchranáři 28 pacientů, ve 13 případech byli primárně úspěšní
a postižené předali k další léčbě ve zdravotnickém zařízení. [18]

Napsali o nás

V domově seniorů Luna v Havířově-Šumbarku žije více než 180 seniorů. Někteří
z nich (zhruba 30) doposud spali na starých postelích bez možnosti polohování. Na elektrická
lůžka se teď mohou těšit oni i obsluhující personál. Domov seniorů Havířov se v dohledné době
chystá k nákupu dalších polohovacích lůžek, aby všichni klienti měli své pohodlí a personál
lepší pracovní podmínky. [19]
Obyvatelé domků ve Svažné ulici na Bludovickém kopci žili v obavách, že jejich
domy ohrozí ujíždějící svah. Problémy tady řeší dlouhá léta, nepomohly ani několikeré úpravy,
které měly pohyb svahu zastavit. Nové koryto, které odvádělo dešťovou vodu z celé oblasti,
nestačilo pojmout příval nedělního deště. Vody bylo tolik, že proud poškodil vše, co bylo
vybudováno. Vytrhal kameny z koryta a strhl svah, který byl před měsícem zpevněn. Náměstek
primátorky města Havířova pro hospodářský rozvoj řekl, že bude pravděpodobně nutné vést
potok v potrubí až do lesa, kde už nebude žádné domy ohrožovat. Domkaři si své domky
odkoupili od důlní společnosti. Doufají, že zajištění svahu bude rychlé a konečné. [20]
Hezká atmosféra zavládla o prvním červnovém víkendu na školním hřišti
ZŠ a MŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích. Konaly se zde dětské radovánky, v pořadí již
devadesáté páté. V pestrém tanečně sportovním programu vystoupili žáci všech tříd základní
školy a děti z mateřské školy. Doprovázel je zpěv a česká hudba. Podle letitých zvyklostí se
rozloučili se školou deváťáci. Déšť naštěstí jen osvěžil a netrval dlouho. Mohla pokračovat
volná zábava s výborným občerstvením. První radovánky se uskutečnily v roce 1923
na travnaté ploše bývalého společenského, kulturního a sportovního centra Stružník. [21]
Při pádu z okna se ve středu 6. června 2018 vážně zranil 14 letý chlapec v městské
části Havířov-Šumbark, II. etapa. V přímém ohrožení života byl transportován ve vrtulníku
do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Bezprostředně po dopadu mu začali poskytovat první
pomoc lidé, kteří se nacházeli v blízkosti. Okolnosti neštěstí vyšetřovali policisté. Kamarádi
jim sdělili, že chlapec nebyl díky své hyperaktivitě v dobrém psychickém stavu. [22]
Policisté začali řešit další případ, který lidskému rodu příliš nelichotí. Během
jednoho týdne našli lidé v lesoparku nebezpečnou návnadu pro psy. Někdo začal ukrývat
do uzenin různé kovové předměty. Nejprve to byl párek a nyní kus salámu. Bohužel, není to
nic nového, naposledy chtěl psům někdo podobným způsobem ubližovat před 2 lety. Zkušenosti
s návnadami mají veterináři, hovoří o tom, že psům hrozí bolestivé poranění tlamy, případně
vážnější zranění. Kovový předmět totiž může uvíznout v jícnu, to je potom velký problém.
Protrhnutí jícnu je potom záležitostí fatální. Hrozí také poranění trávicího traktu, neprůchodnost
a následný chirurgický zákrok. [23]
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David Pastrňák obhájil triumf ve Zlaté hokejce. V loňském roce se stal jejím
nejmladším vítězem v historii, letos ji získal znovu. Útočník Bostonu totiž vyhrál jubilejní
50. ročník ankety o nejlepšího českého hokejistu sezóny. Získal celkem 659 bodů a v pořadí
druhého Jakuba Voráčka z Philadelphie nechal za sebou o 107 bodů. Když přebíral v pražském
Fóru Karlín 76 cm vysokou a 25 kilogramů vážící trofej, navázal na rekordmana ankety
Jaromíra Jágra, který ji jako dosud poslední hráč dokázal před 10 lety obhájit. [24]
Kdyby nebylo Církevního střediska sv. Jana Boska v Havířově, stovky dětí
ve vyloučené lokalitě v Havířově-Šumbarku by se zřejmě toulaly po ulicích. Ve středisku
Maják se věnují dětem denně, pomáhají jim s úkoly do školy, hrají hry a řeší i různé problémy.
Doposud jim však chybělo hřiště. Vybudovali si ho v areálu střediska s pomocí dobrodinců.
Ředitel Církevního střediska sv. Jana Boska řekl, že bude sloužit denně, pokud bude příznivé
počasí. Slavnostního otevření se zúčastnily děti i jejich rodiče. [25]
V sobotu 23. června 2018 vysvětil biskup Martin David před naplněnou opavskou
katedrálou tři nové jáhny: Jiřího Klose z farnosti Panny Marie Královny
z Ostravy-Mariánských Hor, Lukáše Mocka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie
z Ostravy-Třebovic a Vojtěch Žvaka z farnosti sv. Vavřince v Těrlicku. V promluvě jim biskup
kladl na srdce tzv. 3 T: tajemství, touhu po Bohu a ticho, které je symbolem a prostorem
pro Ducha Svatého. Jiří Klos bude aplikovat „3 T“ do života v Havířově. [26]

Počasí v červnu

Červnové teploty často šplhaly přes dvacítku. Vedle tepla jsme si užívali i dusného
počasí. Hned 3. června 2018 silně zapršelo (déšť postrašil přeprškou už na oslavách Dni dětí).
Občas během dne sprchlo jen krátce. Bouřilo. Silný vítr přinesl liják a bouřku ve čtvrtek večer
21. června 2018.
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8. 7 KRONIKA ČERVENEC 2018

Nadávali naši předci tisíc roků před nama
a budú nadávat naši zadci tisíc roků po nás! [1]

Úvod

Český národ by bez nadávání zřejmě nepřežil. Tradičním cílem bývá počasí, které se
nezavděčí, ani kdyby se rozkrájelo. Buď je nehorázná zima, nebo jako naschvál zrovna lije jako
z konve a v dalším případě je zcela jistě nedýchatelné horko. Letos v červenci počasí nabídlo
ze všech soudků. Jinak zůstal první prázdninový měsíc, jak ho všichni známe. Dlouho
očekávaný, poklidný (některé instituce jako by zmizely z povrchu zemského), ve dnech
zasloužené dovolené naopak tryskem letící. Poslanci dali důvěru podivnému vládnímu
seskupení. Celkově bylo veselo, novináři zjistili, že někteří z nových ministrů kdysi
pozapomněli na citace a opsali svoji bakalářskou či diplomovou práci. První ministryni trvalo
déle, než pochopila, že nezbude než odejít a druhý ministr se příliš nevykrucoval a odešel hned.
Vyrojily se vtipy a vtípky. Podivná zábava o úrovni vysokého školství u nás.

Slunečnice vykvetly za obchodním centrem u autobusového nádraží.
Milovníci filmů se i letos sešli na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
Rolling Stones se opět dovalili do Prahy, aby potěšili hudbymilovné publikum. Nedalekou
Ostravu roztančily hned dva velké festivaly: v ulicích a Colours of Ostrava. Havířov byl plný
pohádek a promenádních koncertů. Děti se rozjely do táborů (do příměstských autobusem
zdarma) a k rodinám, mnozí se po práci uvelebili na havířovském koupališti. Vydatnější deště
v druhé polovině července naplnily přehrady. V beskydských lesích se zamodraly borůvky
a sluníčko začalo vytahovat houby. Prázdniny jako když vyšije.
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Červenec v časovém sledu
Pondělí 2. července 2018

Celkovou rekonstrukcí procházela v průběhu prázdnin ZŠ Pujmanova
v Havířově-Šumbarku. Opravy vedoucí ke snížení spotřeby energií prováděla stavební
společnost Therm. Škola členěná do 8 pavilonů, kterou v posledním školním roce navštěvovalo
375 žáků, zahrnuje též školní družinu a školní jídelnu. Funguje od roku 1986 a během prázdnin
zcela změnila svůj vzhled. Byla vyměněna okna, zatepleny fasády, opravena střecha a zavedena
rekuperace vzduchu ve třídách. Byl vybudován bezbariérový vstup do školy. Na rekonstrukci
za zhruba 50 milionů korun využilo město evropské dotace z projektů Operačního programu
Životní prostředí. [3]
Další revitalizaci uskutečnil odbor územního rozvoje, oddělení investic Magistrátu města
Havířova v MŠ Petřvaldská, jednalo se o výměnu oken a zateplení budovy.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Rozběhla se komplexní rekonstrukce ZŠ Pujmanové v Havířově-Šumbarku.
Plánované opravy zajistil rovněž odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. Jedná se
o rekonstrukci fasády (včetně zateplení) v MŠ Radniční, rekonstrukci nosných konstrukcí
v MŠ U Školy, o opravu zázemí tělocvičny v ZŠ Gen. Svobody, o výměnu oken
v MŠ Kosmonautů, o opravu sociálních uzlů v MŠ Na Nábřeží, o výměnu elektroinstalace
v MŠ a ZŠ na ulici Občanské v Havířově-Dolních Datyních, o opravu venkovní terasy střediska
Centra volného času Asterix ve Pstruží a opravy plochých střech na VŠ Sociálně správní
Vítězslava Nezvala. Předpokládané náklady činily 11,5 milionů korun. [2]

Výměna oken a oprava fasád v MŠ Radniční v červenci 2018.
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Spolu se školskými zařízeními ve správě Magistrátu města Havířova se opravovala též
MŠ Paraplíčko na Mozartově ulici ve správě Moravskoslezského kraje. Komplexní
rekonstrukce začala výměnou oken. Celá stavba byla kolaudována 31. prosince 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Rozsáhlá rekonstrukce MŠ Paraplíčko v Mozartově ulici začala výměnou oken.
Z Havířova-Šumbarku se přestěhovala prodejna Hudební nástroje Baumgartner.
Sídlí v prostorách bývalého obchodu „Honky Tonk“. Zodpovědným vedoucím zůstal i nadále
muzikant Pavel Baumgartner.

Přestěhovaná prodejna Hudebních nástrojů na Dlouhé třídě.
V Galerii Centrum byla instalována nová výstava plakátů. Její název „Cesty
za dobrodružstvím“ zcela koresponduje s prázdninovým časem. Připomenula, kromě jiného,
hudební animovaný film režiséra Lee Unkricha „Coco“, film americko španělské kooprodukce
režiséra J. A. Bayoneho „Jurský svět – zánik říše“, oblíbený film uvedený v roce 2017 „Piráti
z Karibiku – Salazarova pomsta“ režisérů Joachima Ronnina a Espena Sandberga. Byl
prezentován plakát norského snímku „Cesta za králem trolů“ Mikkela Braennea Sandemoseho
a filmu autora Nekonečného příběhu „Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema. Film režiséra
Denise Gansela byl uveden do českých kin 28. června 2018.
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Středa 4. července 2018

Vedení města, zástupci politických stran a klubů zastupitelů města, členové dalších
spolků, pozůstalí, přátelé, pamětníci, krojovaní horníci a další veřejnost si připomenuli
57. výročí důlní tragédie u pamětní desky v areálu bývalého Dolu Dukla. Největší důlní havárie
v poválečném Československu si vyžádala 108 lidských životů. Památník zaplnily věnce
a květiny. V závěru zazněla hornická lidová píseň „Již opět z věže zaznívá tichounké zvonečku
klání, již uchop se každý kladiva a měj se k dolování“. [4]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Představitelé vedení města v areálu bývalého Dolu Dukla. Pietní akt ve středu
4. července 2018. Foto: Štefan Šamal.

Středa 11. července 2018

Na frekventované Dělnické ulici pokračovala několikaměsíční oprava železničního
mostu. Nedávno se začalo s opravou na pravé straně (z pohledu od nemocnice). Oprava značně
komplikovala dopravu do nákupních center a ve směru na a z Karviné.

Oprava železničního mostu na Dělnické ulici se přesunula na opačnou stranu (z pohledu
od Nemocnice s poliklinikou Havířov). Středa 11. července 2018.

161

Pátek 13. července 2018

Na nově rekonstruovaném hřišti v Centrálním parku si znovu hrály děti, některé
společně s rodiči. K dispozici jim byly dvě malé trampolíny, závěsné houpačky, lanové
prolézačky, domeček s pískem pro nejmenší děti. Povrch tvoří modrý granulát a písek, které
lépe mírní případné pády. Nové hřiště vyšlo město zhruba na 1,5 milionů korun. [5]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nově zrekonstruované hřiště v Centrálním parku přitáhlo spoustu rodičů a dětí.
V Obchodním centru Elan se rozezněly odpolední „Pátky s klavírem“. V pátek
13. července 2018 zpříjemnila nákupy Daniela Mlčúchová, která celý život prožila v Havířově.
Dnes studuje vysokou školu s medicínským zaměřením. Na svoji bývalou žákyni se přišla
podívat její bývalá učitelka hudby a nesmírně ji chválila. Daniela si vybrala jazzové a klasické
skladby. Na pátečních odpoledních v OC Elan se o prázdninách u klavíru představili Petr
Venglař a František Ferenz.

Daniela Mlčúchová v OC Elán na „Pátečním klavírním odpoledni“ v pátek 13. července
2018.

Sobota 14. července 2018

Tým florbalistů do 12 let 1. SFK Havířov završil úspěšné vystoupení na Floorbal
Prague games. Ve finále porazil finské Urbans a celé pražské hry vyhrál. V kategorii startovalo
celkem 36 družstev. Reprezentanti Havířova vyhráli suverénně skupinu D. Úspěšné sportovce
přivítala na radnici primátorka města Havířova ve čtvrtek 26. července 2018.
Žáci a junioři Torpéda Havířov skončili své účinkování na turnaji v šestnáctifinále.
Letošního čtyřdenního prestižního turnaje se zúčastnilo více než 400 týmů z 12 zemí světa,
utkaly se v 11 kategoriích.

Úterý 17. července 2018

Krásné odpoledne s hudbou připravil svým spolubydlícím v Domově seniorů,
středisku Luna, pan Mojmír Vavrečka. Namíchal koncert z nádherných skladeb „lehčího“
rázu, které hraje ve velkých sálech, na náměstích a stadionech se svým orchestrem vynikající
nizozemský houslista a dirigent André Rieu. Tvůrce hudebního odpoledne představil hlavního
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aktéra a poté už zazněly známé árie (kupříkladu Brindisi z Verdiho Traviaty), písně z muzikálů
a filmů (Titanic), populární skladby (Na krásném modrém Dunaji). Při krásné muzice se všichni
dobře bavili, mnozí se přidali se zpěvem.
Podobné hudební programy, ale také besedy (například o Sibiři, Petrohradu) připravuje pan
Vavrečka pro své přátelé z domova seniorů velmi často a rád.

Pan Mojmír Vavrečka připravuje besedy pro své spolubydlící. V úterý 17. července 2018
se postaral o příjemné hudební odpoledne.

Středa 18. července 2018

V Centru volnočasových aktivit na Horymírově ulici připravili senioři spolu
s pracovnicemi odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova hezké odpoledne pro děti
a jejich rodiče. Všichni se vypravili na Indiánskou stezku. Každý malý Indián byl vybaven
kartičkou se seznamem stanovišť a úkolů, které musel splnit. Podepsal si ji svoji indiánskou
přezdívkou. Malí Indiáni hodně tvořili, vyrobili si čelenky, korálkové amulety
a tomahavky. Museli prokázat znalosti rostlin, stromů, poznat stopy zvířat. S novým
tomahavkem se vypravili na lov zvěře. Sportovní zdatnost projevili v disciplíně přeprava
přes řeku. Protože venku bylo nepříjemně deštivé počasí, proměnily se v kajaky židle a děti
musely pádlovat. Na jednom ze stanovišť si mohly děti vybrat z různých hudebních nástrojů
(bubínky, tamburíny, štěrkací nástroje, PET láhve) a zazpívat na pravé indiánské slavnosti.
Úkoly plnilo 30 dětí (na stezku se vydali i malí sportovci z příměstského tábora Havířovského
sportovního klubu). Dostaly od pořadatelů hezké pamětní listy.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Překonání řeky si vyžádalo od malých Indiánů Leona a Noely velkou námahu. Středa
18. července 2018 v CVA na Horymírově ulici.
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Neděle 22. července 2018

Milovníci varhanní hudby se sešli na koncertě v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích. Nástroj rozezněl španělský umělec Jesús Sampedro Marquez,
profesor varhanní hry na Konzervatoři Profesional v Malaze a prezident Asociace Amigos del
Órgano Cavaillé-Coll v Seville. V jeho podání si návštěvníci vyslechli díla klasiků i moderních
autorů.
Koncertu předcházela ranní bohoslužba a setkání na faře. K chuti přišly frgály a káva.
K podívání byla výstava prací dětí ze základních škol v Havířově (ZŠ Frýdecká, ZŠ Selská,
ZŠ Žákovská, ZŠ K. Světlé) a okolí (SUŠ Ostrava, ZŠ s polským vyučovacím jazykem v Horní
Suché). Vystaveno bylo i keramické „Desatero pro děti“ z keramického kroužku
při ZŠ Frýdecké.

Španělský umělec zahrál
v Havířově-Bludovicích.

v neděli

22.

července

2018

v evangelickém

kostele

Úterý 24. července 2018

Komplexní rekonstrukce hřbitova v Havířově-Šumbarku dospěla do své poslední
etapy. Začala se opravovat nevyhovující komunikace v ulici Hřbitovní.

U hřbitova v Havířově-Šumbarku se začalo s opravou místní komunikace na ulici Hřbitovní.
Úterý 24. července 2018.

Sobota 28. července 2018

V areálu Tennis Hill Havířov-Životice se odehrál 7. ročník Tenisového AZ Open
s označením 2018. Turnaj je tradičním setkáním hráčů havířovského hokeje, sponzorů
AZ Havířov, partnerů klubu a fanoušků. Do bojů o vítězství se přihlásilo 56 účastníků klání.
Největší hvězdou letošního setkání před zahájením sezóny byl David Pastrňák, odchovanec
havířovského hokeje, hráč Bostonu Bruins, reprezentant národního týmu, nositel Zlaté hokejky
v kategorii juniorů v roce 2015 a nejmladší vítěz Zlaté hokejky v létech 2017 a 2018.
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Ve finále turnaje se utkaly dvojice Z. Šeliga a T. Stebel s L. Milerským a J. Krislem. Vítězi se
stali pánové Šeliga a Stebel. Třetí místo si zasloužili R. Kubíček a D. Frena.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

David Pastrňák na Tenisovém AZ Open 2018 v sobotu 28. července 2018.

Neděle 29. července 2018

Tradiční prázdninové „Pohádky v parku“ přitáhly o nedělních odpoledních děti
i dospělé. Hned první prázdninový den zahrálo Divadlo Ententýky pohádku „Na plovárně“.
Děti se dověděly spoustu užitečných informací: jak se chovat a pečovat o své zdraví
u vody nejen o prázdninách. Divadlo HA-D při MKS Havířov představilo dětem Vodníka
Rybičku. Na konci pohádky si mohly děti zazpívat spoustu známých dětských písniček.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Barborka Sýkorová s maminkou Kateřinou se vypravily na pohádku o Vodníku Rybičkovi
v neděli 8. července 2018. Patří k stálým návštěvnicím nedělních pohádek.
Neděle 15. července 2018 patřila dětské party Klauna Hopsalína. Oblíbený tanečník
a klaun z nedalekého Vratimova se s dětmi vypravil na cestu kolem světa. Děti mu nejprve
na mapě ukázaly Havířov a naší republiku. Výprava letadlem vedla napříč všemi kontinenty,
byla plná písniček a tancování, zvířat, sluníčka. Za správné odpovědi na zvídavé otázky
získávaly děti (ale také jejich rodiče a prarodiče) prázdninové kelímky plné bonbónů a lízátka.
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Děti si užily i jízdu na nudli a na závěr jim oblíbený klaun Hopsalín vyfoukal z balónků zvířata
podle přání. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V neděli 15. července 2018 zamířil s pohádkou do Havířova oblíbený Klaun Hopsalín.
V neděli 22. července zahrála „Námořnickou pohádku“ Pohádková babička.
V neděli 27. července 2018 dorazilo do rozpáleného Havířova divadlo Smíšek s „Pirátskou
pohádkou“, pirátským kapitánem Luďkem a jeho babičkou Libuškou. Děti jim pomohly splnit
pirátské zkoušky a všichni byli odměněni plnou truhlou bonbonů. Před začátkem pohádky
se některé děti zúčastnily natáčení reportáže regionální televize Polar.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Smíšek vítá děti na začátku představení v parku za KD Radost v neděli 29. července 2018.
Ke koloritu havířovských prázdnin patří léta i „Promenádní koncerty v parku“.
Letos tomu nebylo jinak a na prostranství za KD Radost si přišlo poslechnout břesknou
muziku dostatek posluchačů. V neděli 1. července zahrála havířovská Hornická kapela.
Následující neděli zahrála pod širým nebem slovenská dechovka Predmierčanka z obce
Predmier v Bytčanskej kotlině. Před dvěma lety oslavila dechovka, jejíž členové jsou rodáky
obce Predmier, 110. výročí svého založení.
O týden později se havířovským milovníkům dechovky představila valašská kapela Horňané
z Horní Bečvy.
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V neděli 22. července 2018 dorazila z nedaleké Horní Suché dechová hudba Hasičanka.
Z Děrné u Fulneku přijela v neděli 29. července 2018 dechová kapela Děrničanka.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slovenská dechová kapela Predmierčanka na „Promenádním koncertě v parku 2018“
v neděli 8. července 2018.

Pondělí 30. července 2018

Na ulici Selské začala místními léta očekávaná výstavba nového chodníku. Město
vyslyšelo jejich prosby po dlouholetém řešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. Podél
Selské ulice povede jednostranný chodník s veřejným osvětlením, včetně odvodnění, ochran
inženýrských sítí a výhyben. Současně budou upraveny sjezdy i nástupiště autobusových
zastávek. Nový bezpečný přechod pro chodce povede k ZŠ s polským vyučovacím jazykem.
Chodník o šířce zhruba 2 m a délce zhruba 800 m povede od křižovatky s Frýdeckou ulicí
po křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na Kempách. [7]

Úterý 31. července 2018

Primátorka města Havířova a její náměstkyně pro sociální rozvoj navštívily
zrekonstruované Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v Havířově-Šumbarku
na Hřbitovní ulici. Budovu ve velmi špatném technickém stavu, jejíž provoz byl energeticky
velmi náročný, nechaly Sociální služby města Havířova zrenovovat díky evropské dotaci
z fondu pro regionální rozvoj (3 300 000 korun) a bezúročné půjčce města. Centrum má nyní
nová okna, zateplené obvodové zdi a opravenou střechu. Byly vyměněny veškeré rozvody
vody, elektřiny a topení. Klienti získali nové sociální zázemí a kuchyň. „Havířov stejně jako
jiná města, se musí vypořádat s problémem bezdomovectví. Lidé, kteří se nachází v podobné
situaci, mají také velmi často problém s alkoholem. Díky této službě mají zázemí, kde mohou
zpět získat sociální i hygienické návyky, pomohou jim zde s odvykáním a s návratem do běžného
života," vysvětlila primátorka města Jana Feberová. [23]
Havířovské děti si užívaly prázdninových radovánek na příměstských táborech,
které v týdenních turnusech pořádaly různé sportovní a zájmové organizace a zejména
Středisko volného času Asterix Havířov a Církevní středisko volného času sv. Jana Boska.
První turnusy začaly v pondělí 9. července 2018. V Asterixu se točily brumbambule. Taneční
tábor na motivy pohádky „Jak se tančí brumbambule“ navštěvovalo v týdnu 30 dětí. Vedla je
hlavní vedoucí Lenka Byrtusová a pomáhaly jí další tři oddílové vedoucí. V rámci tábora děti
vytvořily ptáka Bruma, naučily své vedoucí tančit. Ti jim potom svůj tanec předvedli ve velkých
botách s bambulemi.
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Děti zamířily do Městské knihovny Havířov. Ve stálé expozici se dověděly spoustu informací
o svém městě. Pobavily se na dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku. Do střediska za nimi
přijeli dobrovolní hasiči z Havířova-Životic. Jídlo na táboře dětem zajišťovala restaurace
Vergnano.

Vedoucí příměstského tábora „Jak se tančí brumbambule“ (Lenka Byrtusová, Klára
Gonziurová, Kateřina Kristianová) předvádějí boty, ve kterých budou tančit. Tábor trval
od 9. do 13. července 2018.
V dalším turnusu se děti bavily ve středisku Asterix v ulici Kudeříkové. Byl pro ně připraven
„Barevný svět“, tábor s výtvarným zaměřením. Jeho součástí byly vycházky městem, prohlídka
soch a dalšího výtvarného zázemí v oblasti Sorely. Tábor navštěvovalo 29 dětí.

Pohádková zvířátka, která tvořily děti na příměstském táboře „Barevný svět“ v Asterixu.
V pondělí 23. července 2018 začaly děti docházet do příměstského tábora ve středisku Asterix
Na Nábřeží. Prožívaly „Přírodu na dosah“ až do pátku 27. července 2018.
„Expedice prázdniny“ byla ve Středisku volného času Asterix zahájena v pondělí
30. července 2018 a trvala do pátku 3. srpna 2018.
Ve středisku sv. Jana Boska na Haškově ulici začal cyklus prázdninových táborů
nácvikem sebeobrany. Taekwondo WT navštěvovalo 15 dětí, vedl je trenér a jeho
2 pomocníci. Děti cvičily venku, hrály táborovou hru „Bludiště“ a vypravily se na letní výlet.
V termínu od 16. do 20. července cestovalo ve středisku na Haškově ulici 12 dětí po světě
s Bolkem a Lolkem. Hned první den si vyrobily papírový model Eiffelovy věže, v průběhu
celého týdne děti hodně malovaly, vyráběly obrázky i s rámečky, vyřezávaly ze dřeva. Vyjely
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i na výlety na Landek a do zábavného centra Žirafa v Ostravě. Hrály turnaj ve stolním fotbale
a soutěžily ve stepmánii. Tábor ovlivnilo nevlídné upršené počasí, venkovní aktivity byly často
přesunuty dovnitř. Obědy pro děti zajistili ve školní jídelně Na Nábřeží. O děti se starali
2 vedoucí.
V pondělí 23. července začaly další turnusy příměstských táborů. Ve středisku na Haškově ulici
si děti užily oblíbený „Týden sporťáka“ a na výlety jezdily ve středisku na Lomené ulici
v Havířově-Šumbarku v táboře nazvaném „Matrix“. Oba tábory trvaly do 27. července. Další
turnus táborů začal v pondělí 30. července 2018. Ve středisku na Lomené ulici plnily děti
„Královský slib“, hry a dobrodružné výlety prožívaly děti ve středisku na Haškově ulici.
V turnusu od 9. do 13. července 2018 byl otevřen příměstský tábor se zaměřením
na stolní tenis. Pořádal ho pro děti SKST Baník Havířov. Tři oddíloví vedoucí učili dopoledne
11 svěřenců základům stolního tenisu. Odpoledne se děti věnovaly jiným sportům (fotbal,
florbal) v tělocvičně nebo venku. Po celý týden probíhala Olympiáda. Vše vyvrcholilo
pátečním turnajem v ping pongu.
V Havířově začala v úterý 31. července 2018 hokejová sezóna. Na první přípravný
zápas týmu AZ Residomo Havířov s HC Vítkovice Ridera přišlo přes 2 tisíce diváků.
V horkém dni si užili pěknou hokejovou hru a příjemné teploty na zimním stadionu. Havířov
prohrál v prodloužení 2:3. Skóre střel na bránu během utkání bylo téměř vyrovnané 24:25.
Havířovští nastoupili se zcela obměněným týmem. Trenér Jiří Režnar poslal na led oba
brankáře, Bláhu a po polovině utkání Matouška.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V Havířově začala hokejová sezóna. První vhazování přátelského zápasu AZ Residomo
Havířov s HC Vítkovice Ridera v úterý 31. července 2018.

Strohá řeč čísel

Na Kontaktním místě Úřadu práce v Havířově evidovali v červenci 3 921 uchazečů
o zaměstnání (žen bylo 1 973), 846 z nich mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti.
V dosažitelném věku 15 až 64 let jich bylo 3 638 (žen 1 819). Podíl nezaměstnaných
na celkovém počtu obyvatel města činil 7,75 %. Bez práce bylo 94 absolventů a mladistvých
a 593 osob se zdravotním postižením. [25, 26]
V porodnici havířovské nemocnice přivedli během prvního prázdninového měsíce
na svět celkem 49 dětí (24 dívek a 25 chlapců), v jednom případě se narodila dvojčátka.
Bydliště v Havířově mělo celkem 25 narozených dětí (12 děvčátek a 13 chlapečků).
V nemocnici si v červenci poleželo 1 391 pacientů (843 jich bylo z Havířova). [24, 27]
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Napsali o nás

V dohledné době odchází do důchodu jediný odborník na dětskou psychiatrii
a uzavře ambulanci. Vzhledem k tomu, že dětských psychiatrů je málo, bude to mít negativní
následky pro děti s psychiatrickou diagnózou a jejich rodiče. Vedoucí odboru sociálních věcí
v Havířově tuto skutečnost potvrdila. „Objednací lhůty jsou i několikaměsíční. Nyní se klienti
objednávají hlavně v Ostravě,“ řekla a doplnila, že klientům schází i psychoterapie. Většina
problémů se tedy řeší medikamentózně. [8]
Fotbalové ženské týmy si po třech letech konečně zahrají opětovně zřízenou
Moravskoslezskou ligu žen, potvrzenou na nedávném losovacím aktivu v Olomouci. Třetí
nejvyšší soutěž v republice si zahrají fotbalistky FK Gascontrol, kterým mezistupeň
mezi druhou celostátní ligou a divizí tři roky chyběl. Spolu s trojnásobným vítězem divize
budou hrát MFK Vítkovice, FC Baník Ostrava a SK Brušperk, FK Nové Sady, VC Vsetín
a Lokomotiva Brno. Na podzim se odehraje 10 kol, na jaře zbývající 4. Poté se soutěž rozdělí
na dvě skupiny, jedna bude bojovat o postup a poslední 3 týmy o udržení. Havířov odehraje
první zápas v sobotu 1. září 2018 proti Baníku Ostrava. [9]
Historii vzniku jednotky požární ochrany Havířov Město připomněl v článku pan
J. Pintér. 13. května 1956 zahájil devítičlenný přípravný výbor práce a jednotka byla ustavena
už 1. července 1956 pod vedením předsedy Františka Putnáře. Jednotka se postupně vybavovala
technikou a členská základna se rozrostla na dnešních 104 členů. „Dobráci“, jak se jim též říká,
zajišťují vedle požární ochrany i výchovu mladých hasičů, pořádají a účastní se hasičských
soutěží. Nejznámější je Mezinárodní halová pohárová soutěž mladých hasičů, neoficiální
mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Pomáhají při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech. Vykonávají požární a zdravotní dozor na sportovních a kulturních
akcích. V článku je připomenutá pohnutá historie sídla havířovských dobrovolných hasičů.
V říjnu 1958 byla otevřena po přestavbě bývalé stodoly zrušeného statku vedle Zámku, poblíž
vlakového nádraží, provizorní zbrojnice. V roce 1978 členové jednotky vlastními silami
postavili přístavbu k budově profesionálních hasičů v Karvinské ulici. Přišli ovšem o ni v roce
1991, prostory byly přiděleny Městské policii Havířov. „Dobráci“ se tedy znovu stěhovali
do hasičské zbrojnice v Požárnické ulici. Po zániku šumbarské SDH prošla budova postupně
obnovou a městskému sboru slouží dodnes. [10]
Havířovští strážníci městské policie řešili případ malého uplakaného chlapečka
na parapetu otevřeného okna v pátém patře. Policisté zjistili, že je sám doma. Otec se dostavil
domů po půlhodině, pod vlivem alkoholu (při dechové zkoušce nadýchal 1,01 promile
alkoholu). Případ měl dohru u pracovníků odboru péče o dítě. [11]
Lidé na Karvinsku zaznamenali v noci ze čtvrtku (5. července 2018) na pátek
zachvění země v důsledku důlního otřesu. Otřes se projevil 4 minuty před čtvrteční půlnocí,
epicentrum bylo v lokalitě Darkov v hloubce 550 m. Lidé cítili zachvění země, podlah, postelí,
skříní, lustrů a menších předmětů. Otřes byl citelný v bezprostřední blízkosti činných šachet
i v nedalekém Havířově. [12]
Občanské komise v Havířově vybíraly investiční priority ve svých obvodech.
Obyvatelé města nejvíce trápí nedostatek chodníků. V Dolních Datyních volají po řešení úzké
silnice v ulici Mezidolí, kde navíc není chodník. Jedná se o jedinou spojnici s Havířovem,
problém nastává, když se autobus míjí s auty. Řešení není vůbec jednoduché. „Rozšířit cestu
jde v podobě nějakých zálivů, ale to už bychom zasahovali do pozemků lidí. A když jsme se ptali,
zda nám je odprodají, tak jednoznačně řekli, že ne. Připomíná to situaci na ulici Selská, kde
se řešil výkup pozemků od jednotlivých majitelů zhruba šest let,” vysvětlila primátorka města
Havířova. V Havířově-Bludovicích vykazují jako prioritu zvýšení bezpečnosti a navrhli
úsekové měření rychlosti na Bludovickém kopci. U přechodů tam vznikají nebezpečné situace,
řidiči jezdí rychle a na přechodech nezastavují. Bludovičtí chtějí dále budovat chodníky
na Frýdecké ulici a nové dětské hřiště. Město dostalo z komisí celou řadu návrhů. Primátorka
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města Havířova slíbila, že budou všechny zváženy a případně zapracovány do rozpočtu na rok
2019. Radnice bude chtít rozdělit několik milionů korun mezi 8 občanských komisí. S těmito
penězi by si dané lokality hospodařily samy a mohly si samy určit jejich využití. [13]
Zahradu ZŠ Zelená v Havířově-Životicích ozdobila menší i větší keramická dílka.
Při vernisáži výstavy nazvané „Ženy v akci“ mohli návštěvníci obdivovat keramické výrobky
vytvořené ženami keramické dílny ze Střediska volného času Asterix pod vedením paní
Němčíkové a Rybové a bonsaje jednoho ze životických obyvatel. Akce se setkala s velkým
ohlasem. [14]
Sbor dobrovolných hasičů v Havířově-Životicích letos slaví 95. výročí svého
založení. Jejich motto zní: „Náš volný čas pro vaše bezpečí“. Sbor byl založen 5. srpna 1923
pod názvem Ochotnicza straż pożarna, čítal tehdy 15 členů. Prvním starostou byl Josef Przybyla
a velitelem Josef Delong. V období 2. světové války nastal útlum. Po osvobození, na občanské
schůzi 30. září 1945, se místní obyvatelé dohodli, že založí nový sbor česko-polských hasičů.
Byl postupně vybavován technikou, výstrojí a výzbrojí. Po roce 1990 se z požárníků opět stali
hasiči a název se změnil na Sbor dobrovolných hasičů Havířov-Životice. Tito „dobráci“
zajišťují požární ochranu v Havířově a okolí, vychovávají mladé hasiče, účastní se soutěží
v požárním sportu, pomáhají při živelních pohromách, vyjíždějí k dopravním nehodám a jiným
mimořádným událostem. Pravidelně dozorují nad bezpečností na motocyklových závodech
Havířovský Zlatý kahanec. Mají služby v prostorách zimního stadionu na hokejových zápasech
AZ Havířov i na dalších městských akcích. V současné době má výjezdní jednotka 24 členů
a sbor celkem 48 členů. [15]
Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov začal pravidelně o víkendech
navštěvovat jednotlivá oddělení. Diskutuje se zaměstnanci a pacienti s ním mohou hovořit
o tom, co se jím líbí a nelíbí během hospitalizace. Na rehabilitačním oddělení havířovské
nemocnice tráví lidé i několik týdnů. Měli při setkání s ředitelem celou řadu postřehů. Některým
se nelíbilo, že v neupraveném parku je málo laviček. Zcela propadla sociální zařízení. Lidé byli
spokojeni s prací personálu a se stravou. [16]
Město chce zrušit detašované pracoviště Městské policie Havířov ve vyloučené
lokalitě v Havířově-Prostřední Suché. Situace se zde zklidnila. Ukáže se tam častěji nová
mobilní služebna. „Za loňský rok přišlo na služebnu řešit problémy celkem 20 občanů. Nic
dramatického. Kromě toho, že tam jsou strážníci, kteří tam jsou pěší, jsou tam v létě hlídky
i na kolech. Myslím si, že ta služebna je drahá,” řekla primátorka města Jana Feberová.
Ke zklidnění situace přispěli i asistenti prevence kriminality, kteří jsou v Havířově-Prostřední
Suché už osm let. [17]
Na Městském fotbalovém stadionu našli pomocí 30 m hloubkového vrtu podzemní
vodu. Během 14 dnů začne stavba retenčních nádrží. Areál si tak zajistí vlastní zavlažování
trávníků. Dosud k tomuto účelu používali užitkovou vodu z Dolu Lazy, její přívod bude zřejmě
odstaven. Projekt vyjde zhruba na 6 milionů korun. [18]
Mezinárodních her seniorů v Olomouci se zúčastnilo 170 soutěžících z České
republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Německa. Během tří dnů se utkali v 10 disciplínách,
kupříkladu v běhu, hodu na cíl nebo v petangue. Nejstarší závodnice z Havířova letos oslaví
84. narozeniny. [19]
Havířovská radnice musí aktuálně řešit obchod s chudobou. Zřejmě brzy vyhlásí
bezdoplatkové zóny. Vyhlašují je obce a města v lokalitách, kam se stěhují lidé, kteří žijí
vesměs ze sociální podpory na bydlení, přitom tyto peníze jsou často vypláceny vlastníkům
ubytoven nebo obytných domů. Vlastníci ubytovacích objektů to zneužívají a stěhují do nich
další a další nájemníky. Pokud bude bezdoplatková zóna vyhlášena, musí lidé počítat s tím, že
v ní žádný doplatek na bydlení nedostanou. Není vyloučeno, že starý Šumbark nebude vyhlášen
bezdoplatkovou zónou. Před schválením zóny musí být prokázána oprávněnost zřízení zóny.
[20]
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Hasiči z jednotky Sboru dobrovolných hasičů Havířov Město zapříčinili malý
zázrak. Ve středu 25. července 2018 přijeli do centra města na objednávku havířovské radnice,
aby cisternou pokropili plochu náměstí Republiky. Ve vedrech tak svlažují dlažbu, aby se lidem
lépe dýchalo. Sotva začali kropit, zjevil se nad náměstím mrak a spustil se déšť. Samotni hasiči
překvapeně pohlédli vzhůru. Tak rychle ještě nikdy náměstí nesvlažili. Byli nazváni přivolávači
deště. Jednalo se o lokální přeháňku. Nedaleko u havířovského magistrátu nespadla ani kapka.
[21]
Další příměstský tábor na Ukrajině pro děti ze sociálně slabých rodin uspořádala
havířovská pobočka ADRY. Připravila pro ně různé aktivity. Na táboře pomáhalo
11 studentek a 1 student, dobrovolníci z České republiky, kteří měli příležitost podívat se přímo
do rodin, aby viděli, v jakých podmínkách chudé rodiny žijí. „Také jsme jim přiblížili i život
romské komunity v Zakarpatí, kde jsou vytěsněni do různých ghett za města,” řekl koordinátor
projektu K. Folwarczny. Vedoucí party studentů pochází z Ukrajiny, ale již 15 let žije v České
republice. Tábor navštěvují nejen děti z Mukačeva, ale také ze zdejšího uprchlického tábora.
Děti zde mají celých 14 dní zajištěnu kvalitní stravu. ADRA jezdí do Zakarpatí s humanitární
pomocí pravidelně. [22]

Počasí v červenci

V prvním prázdninovém měsíci jsme si užili teplého počasí, ale též deštivého týdne
od úterka 17. července, ve kterém Hydrometeorologický ústav vyhlásil nebezpečí extrémních
srážek pro Moravskoslezský kraj. Vystřídaly ho krásné slunečné dny s letními teplotami.
V pátek 27. července 2018 ve 21:30 h jsme zaznamenali významný astronomický jev, nejdelší
úplné zatmění Měsíce v tomto století (trvalo celkem 1 hodinu 42 minut a 57 sekund), částečné
zatmění trvalo téměř 4 hodiny a začalo ve 20:24 h SELČ. Na obloze se té noci rozehrálo nebeské
divadlo. Ve velké opozici se Sluncem se octnul Mars a v době zatmění Měsíce se obě tělesa
nacházela velmi blízko sebe, Mars zářil mimořádně jasně. Nízko nad jižním obzorem
se objevila planeta Saturn, na jihozápadním obzoru v první polovině úkazu i velmi jasná
Venuše. Zářila i rudá hvězda Antares. Za úplného zatmění nebyl problém mimo města spatřit
Mléčnou dráhu táhnoucí se vysoko nad obzorem od jihu k severovýchodu. [6]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zatmění Měsíce v pátek 27. července 2018, ve 22:00 hodin, foceno z ulice 17. listopadu.
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8. 8 KRONIKA SRPEN 2018

Ať mír dál zůstává s touto krajinou,
Zloba, závist, zášť, zlo a svár
ať už pominou…[2]

Úvod

Srpen jako každý jiný. Nabídl druhou polovinu prázdnin, z větší části plnou slunce,
s minimálními srážkami. Děti trávily volno v táborech, u babiček, na havířovském koupališti,
šťastlivci, kteří si neužívali v červenci, se těšili na dovolenou srpnovou. Před sluncem nebylo
kam utéct, až ke konci měsíce se příjemně ochladilo.
Přesto byl v něčem úplně jiný. Padesátý v řadě od těch časů, kdy tanky „bratrských“ armád
zmařily naděje „pražského“ jara. S okupanty se vřítila do země atmosféra strachu a plíživá
normalizace … Děti, které se narodily v polovině srpna 1968, vyrazily z Ráje (děti
havířovských přicházely na svět v nemocnici v karvinské čtvrti Ráj) rovnou do osudového
průšvihu. Neblahé časy našich dějin připomenula výstava dokumentů v Galerii Centrum.
V malém sále kina u příležitosti výročí 21. srpna 1968 promítali snímky „Případ
pro začínajícího kata“ z roku 1969, „Všichni dobří rodáci“ z roku 1968. V celostátní premiéře
byl prezentován film nazvaný prostě „Jan Palach“, silný příběh muže, který chtěl vyburcovat
lidi k činu.

Pohled na evangelický kostel v Havířově-Dolní Suché a na Havířov-Šumbark ze skipové
věže bývalého Dolu František.
Srpen jako každý jiný. S kronikou města jsme procestovali okolí Havířova, pořídili spoustu
fotografií. Připomenuli jsme si výročí životické tragédie, AZ Residomo Havířov začal sezónu
přípravnými zápasy, lidé nakupovali na farmářských trzích, začaly se opravovat další chodníky,
v OC Elan rozeznívali muzikanti páteční klavír… Rozloučili jsme se s výborným hercem Iljou
Rackem, s překladatelem Shakespeara a Tracyho tygra Jiřím Joskem. Dali jsme sbohem Jazz
clubu pod vedením Jiřího Bořuty. Takový obyčejný srpen …
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Srpen v časovém sledu
Středa 1. srpna 2018

V Havířově-Městě byl zprovozněn další úsekový radar. Začal měřit rychlost
projíždějících vozidel výpočtem doby průjezdu přesně vymezeného úseku na Dlouhé třídě
ve směru z centra na Bludovický kopec (od křižovatky s ulicí Husovou po křižovatku s ulicí
17. listopadu). Zavedení třetího měřeného úseku schválili radní, aby řidiči snížili rychlost
vozidel na povolených 50 km/h v místě, kde je několik přechodů pro chodce. „Bezpečnost lidí
je pro nás prioritou. V této lokalitě jsou dvě základní školy a provoz je zde opravdu velký," říká
primátorka města Jana Feberová. „V poslední době bylo v Havířově několik závažných kolizí
aut s chodci. Na vině jsou většinou neukáznění řidiči. Budeme dělat všechno proto, abychom
těmto situacím předešli, ať se to někomu líbí, či nikoliv. Město není závodní dráha," dodala.
Osvědčila se už měření na Národní třídě a na ulici Dělnické. Podle ředitele Městské policie
Havířov bylo v rámci těchto měření předáno správnímu orgánu magistrátu města do konce
června 2018 více než 16 tisíc přestupků k dalšímu projednání. Počet přestupků se postupem
času snižuje. Výtěžek z pokut jde do fondu bezpečnosti městské kasy. Financují se z něj
projekty ke zvýšení bezpečnosti ve městě. [3]
Začala oprava chodníku na ulici 17. listopadu (od křižovatky ulic 17. listopadu,
Mánesova a Studentská) směrem k Havířovu-Prostřední Suché. Na stavbě pracovali
zaměstnanci Technických služeb Havířov. Spolu s novým chodníkem vydláždili zálivy
pro kontejnery na odpad. Chodník byl hotov už před koncem prázdnin.

Začala oprava chodníku na ulici 17. listopadu (od křižovatky s ulicí Mánesovou směrem
do Havířova-Prostřední Suché).

Sobota 4. srpna 2018

Obyvatelé Havířova a okolních obcí si připomenuli pietním aktem 74. výročí
nacistického vraždění v Životicích. Poklonit se památce zavražděných mužů přišli
k Památníku životické tragédie Muzea Těšínska zástupci statutárního města Havířova,
Československého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, členové
politických stran, spolků a další veřejnost.
Všechny uvítala paní Jolanta Balon, zarecitovala báseň „Tragická neděle“ a zmínila jména
všech mužů padlých 6. srpna 1944. Přítomni uctili jejich památku minutou ticha a položením
květin. Primátorka města Havířova Jana Feberová hovořila o tom, že výsledkem nacistické
zvůle v létě 1944 bylo zmaření 36 lidských životů, 28 Poláků a 8 českých obyvatel Životic,
Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Další více než 3 desítky lidí skončily v koncentračních
táborech, po válce se vrátili pouze 4 z nich. „Téměř každý týden je svět šokován teroristickými
útoky. Je jich tolik, že už v nás nevyvolávají téměř žádné emoce. Opět až příliš často umírají
nevinní lidé na základě zločinné zvůle bytostí, které lidmi ani nemůžeme nazývat… Mohlo by
se zdát, že životická tragédie je po čtyřiasedmdesáti letech téměř zapomenuta. Ale opak je
pravdou. Každoročně se u našeho památníku scházíme proto, abychom si zas a znovu
připomínali, jaké nedozírné následky může mít nadřazenost a svévole.“ V závěru svého projevu
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poděkovala všem, kteří uctili památku těch, kteří zahynuli nevinně, ale pro důležitý odkaz
mnoha generacím. Hovořili i další hosté, předseda Československého svazu bojovníků
za svobodu, předsedkyně PZKO. Slovo boží a modlitbu pronesli duchovní z evangelického
kostela v Prostřední Suché a z římskokatolické farnosti u kostela sv. Anny. Zazpíval ženský
pěvecký sbor při MKS Canticorum. „Adagio“ Tomase Olbinoniho zazpíval Vladislav Czepiec.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pietní akt u Památníku životické tragédie v sobotu 4. srpna 2018. Všechny přivítala Jolanta
Balon.
Na fotbalovém stadionu FK Gascontrol u Letního kina se odehrál 6. ročník
memoriálu Ladislava Vaji Nagyho v kopané žen. Na horkém slunci se utkaly čtyři týmy,
pořádající FK Gascontrol Havířov, FC Baník Ostrava, AS Trenčín a ŠFK VIX Žilina.
Havířovským děvčatům se v letošním turnaji příliš nedařilo, skončily poslední, ale
zaznamenaly dílčí úspěch v podobě porážky prvoligového týmu slovenské Žiliny. Povedlo se
jim to poprvé za 6 let. Hráčky Žiliny vybojovaly vítězství, porazily Trenčín i Baník Ostrava.
Klára Kociánová z FK Gascontrol Havířov byla vyhodnocena nejlepší brankářkou. [1]
Rozpálený areál fotbalového stadionu osvěžovalo rozprašovadlo, voda ve kbelících, voda k pití
a sladké melouny. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovské fotbalistky bojují na Memoriálu Ladislava Vaji Nagyho s prvoligovým týmem
Žiliny v sobotu 4. srpna 2018.
Program návštěvníků havířovského koupaliště v sobotu 4. srpna 2018 oživily
závody ve skocích do vody. Tradiční letní soutěž „O pohár SSRZ Havířov 2018“
zorganizovaly Správa sportovních a rekreačních zařízení, Městská realitní agentura a Čisté
dřevo, s. r. o. Zástupci pořádajících firem zasedli v porotě. Hodnotili známkami
1 – 6 (6 znamenala nejvyšší hodnocení) skokany z tří, pěti a desetimetrové věže. „Jsem nadšený
výkony soutěžících. Bylo těžké rozhodovat. Já jsem rád, že se nikomu nic nestalo a nedošlo
ke zranění,” popsal ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal.
Jednotlivé kategorie byly plně obsazeny, zájem byl veliký a porotci museli i odmítat další
uchazeče o účast v soutěži. Do finále se dostali nejlepší 3 skokani z každé kategorie. Umění
a odvahu soutěžících obdivovala též primátorka města Havířova. Pohár si nakonec odnesl
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za dokonalou šipku z desetimetrové věže Tomáš Šimon. Na třímetrové věži exceloval Jan
Myška a z 5 metrů nejlépe skákal Richard Lacko. [4]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Chystala se soutěž ve skocích do vody „O pohár SSRZ 2018“ v sobotu 4. srpna 2018.

Pondělí 6. srpna 2018

Strážníci Městské policie Havířov získali 2 nová elektrokola. Stávajících 6 kol
sloužilo cyklohlídkám od 13. dubna 2001. Městská policie pořídila nová kvalitní elektrokola
z vlastního rozpočtu (140 tisíc korun), aby zvýšila efektivnost a komfort práce svých strážníků.
Strážníci se střídají ve dvoučlenných hlídkách v nepřetržitém provozu vždy od dubna do září.
Za směnu ujede hlídka kolem 40 km. Na svém kontě mají strážníci na kolech úspěšné zásahy
proti vykrádačům aut. [5]

Účastníci předání elektrokol strážníkům MP Havířov zjišťují, že není kolo jako kolo.
V pondělí 6. srpna 2018 se přišla podívat i primátorka města Havířova. Foto: z archivu
Městské policie Havířov.
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Pátek 10. srpna 2018

Na náměstí Republiky opět vyrostly stánky, havířovští nakupovali na farmářských
a rukodělných trzích. Ke koupi bylo ovoce, zelenina, sýry, med, pečivo, uzeniny, víno
a výborné sirupy. Trhy letos obohatily rukodělné výrobky, kupříkladu dřevěné potřeby
do kuchyně, šperky a kožené sandály. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Farmářské a rukodělné trhy na náměstí Republiky v pátek 10. srpna 2018.

Sobota 11. srpna 2018

Letní festival „Summerfest“ pro děti byl připraven u obchodního centra OBI. Děti
mohly skákat v hradu, tančit, surfovat na simulátoru, zařádit si v bazénu ve velké bublině
(aquazorbing), lovit rybičky. Většina přítomných si nechala namalovat hezký obrázek
na obličej. Děti soutěžily v malování na cestu. Protože se jim letní veselé obrázky velmi
povedly, drobné dárky si odnesli všichni účastníci soutěže.
Slunce po dopoledním dešti opět vydatně hřálo, prostranstvím se nesly duhové bubliny
z bublifuků, zněly písničky z českých pohádek. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

O vítězích malířské soutěže rozhodla na Summerfestu u OBI kronikářka města. Všem dětem
rozdala hezké ceny v sobotu 11. srpna 2018.

Pondělí 13. srpna 2018

Členové havířovského Fotoklubu Jiří Nohejl a Rostislav Chapčák otevřeli výstavu
svých fotografií v Galerii Po schodech v Městské knihovně Havířov na ulici Svornosti.
Společným jmenovatelem jejich prací byla příroda. Jiří Nohejl vystavil na 33. výstavě členů
fotoklubu portréty zvířat ze zoologických zahrad v Ostravě, Olomouci a Brně. Zachytil
momenty ze života medvědů kamčatských, šimpanzů hornoquinejských, surikat, lemurů, pandy
červené, plameňáka kubánského, vydry malé, lvů, vydry malé, varana modrého. Jeho kolega
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Rostislav Chapčák se vypravil v létech 2010 a 2011 do Dolomit a spolu se dvěma přáteli nafotil
krásné fotografie z tohoto koutu Země. Výstavu mohli návštěvníci knihovny obdivovat
až do 4. října 2018. (Příloha D/08/1 Pozvánka na výstavu).

Středa 15. srpna 2018

Na odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova vyhodnotili 4 nejúspěšnější
seniory, účastníky seniorského víceboje pořádaného v rámci celoročních sportovních aktivit
seniorů. Medaile a drobné upomínkové předměty převzali z rukou vedoucí odboru sociálních
věcí Bernardy Urbancové a Milana Fabiána z Krajské rady seniorů A. Paříková, V. Stranevová,
I. Stachurová a J. Kluziok.
Senioři se zúčastnili seniorského víceboje, který pořádalo Ostravské organizační centrum
ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje v ZŠ Gen. Píky. Soutěžili
v různých disciplínách (například: střelba míčem do koše na košíkovou, házení šipkami, házení
kroužku na kužel, běh s tenisovou raketou a míčkem, převoz břemene na stavbařském kolečku,
hod granátem, sprint na 60 m). Zahráli si i pétanque, snag golf, florbal. [6]

Čtvrtek 16. srpna 2018

Do provozu byla slavnostně uvedena Městská sportovní hala s novou podlahou.
Rekonstrukce probíhala od 9. července do 15. srpna 2018. Důvodem byla špatná kvalita
povrchu, na kterém hrozilo zranění hráčů. Nejprve byla stržena stávající krytina, byly opraveny
zapuštěné držáky na volejbalové kůly. Poté byla podlaha vyrovnána stěrkou a vybroušena.
Na dokonale rovný povrch položili pracovníci vítězné firmy pružnou hmotu, kterou zalili
moderním polyuretanovým povrchem HERCULAN. „Po vytvrdnutí jsme nechali nakreslit
čáry na florbal, házenou, basketbal a volejbal,“ přiblížil vedoucí Městské sportovní haly Petr
Kostelníček. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili náměstci primátorky Josef Bělica
a Karel Šlachta, pracovníci Správy sportovních a rekreačních zařízení, sportovci. Hala byla
pro veřejnost otevřena až po dokonalém vytvrzení v pondělí 20. srpna 2018. Náklady
na rekonstrukci podlahy dosáhly na 2 400 000 korun. Podlaha se opravovala také v tělocvičně
na ulici Palackého. [7]

Neděle 19. srpna 2018

Florbalisté Torpeda Havířov dosáhli zlatého hattricu. Po třetí zvítězili
v ostravském turnaji Ossiko cup (2018). V nedělním finále zvrátili nepříznivý stav 1:5
a porazili FBC Ossiko Třinec 7:6 po samostatných nájezdech.

Pondělí 20. srpna 2018

V Galerii OC Elan byly otevřeny dvě výstavy. První z nich byla prezentována
ve sníženém přízemí s názvem „Havířovské paneláky – hromadná bytová výstavba města
Havířova“. Druhá v patře obchodního centra připomenula 45. výročí otevření Obchodního
domu Budoucnost v září roku 1973.
Obě výstavy připravili Marian Lipták, Kamil Křenek a Ivo Lipina. V případě havířovských
paneláků použili fotografie ze svých archivů, dále z archivu V. Damece, pana Vosáhla a Stálé
výstavní expozice Historie psaná uhlím. Jednotlivé panely představily typy domů, které se
v Havířově stavěly. Nejprve to byly budovy ve stylu Sorely v 50. létech minulého století.
Prosluly historickým vzhledem, zdobností, prefabrikovanými ozdobami. Mnohé tedy určitě
překvapilo, že jde o domy řady T, tedy typizované, které nemají daleko k panelákům. První
panelák typu G 57 (Gottwaldov 1957) byl postaven na Mánesově ulici, až do roku 2018 vydržel
se ctí bez rekonstrukce. Těchto podsklepených domů se 4 či 5 nadzemními podlažími bylo
ve městě postaveno 36. Stavěly se jako tří vchodové (3 čísla popisná v jednom bloku).
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V Havířově dále stojí 13 věžových domů VO-S (věžové domy ostravského typu). Ve svém
okolí vždy tvoří výškovou dominantu (například domy na náměstí Nad Terasou, u Permonu,
dům u tržnice a u vlakového nádraží). Blokopanelové domy T03B-0S Waller (nazvané
podle architekta Oty Wallera, který je projektoval) byly postaveny na ulici Želivského. Mají
čtvercový půdorys, až 8 podlaží a všechny místnosti, kromě kuchyně, mají lodžii. V Havířově
byly postaveny domy ověřovací série domů T08B, osud jednoho z nich byl tragický, v prvních
hodinách roku 1969 ho zachvátil velký požár. Dodnes se mu říká „vyhořelák“. Pouhé 3 věžové
domy typu T06B-BTS Bytostav Ostrava byly vybudovány v Havířově-Podlesí na ulicích
Krajní, Mládežnická a na ulici Moskevské. Přímým nástupcem se stal typ z roku 1983 VP-OS
s pokročilou konstrukcí a úctyhodnou výškou (17 nadzemních podlaží). Tři stojí na Šumbarku
(při budování jednoho z nich v roce 1985 došlo ke zřícení části ještě nehotového domu, protože
nebyly dodrženy technologické postupy při jeho stavbě) a jeden na ulici Mánesově. Poslední
z řady blokopanelových soustav BP70-OS se začaly stavět už v roce 1970 a stavěly se až
do poloviny 80. let minulého století. Těchto domů má Havířov ve fondu mnoho v částech
Šumbark, Město a Podlesí. Zajímavostí jsou kupříkladu přízemní byty se zahrádkami
v okrajové části Podlesí. Výstavba unifikovaných domů OP 1.11 se soustředila v 80. letech
minulého století do havířovské části Šumbark. Obvodové panely byly přímo v panelárně
vybaveny polystyrénovou zateplovací vrstvou. Jediný v Havířově na ulici Kosmonautů je
VM-OS věžový dům pocházející z Ostravy, jedná se o přímého nástupce VO-S. Má
17 obytných podlaží a neobytné přízemí, je tedy nejvyšším domem města. Na vysoké úrovni
jsou v tomto domě také protipožární opatření. Nejmladším typem panelového domu vyvinutého
v Československu je OP 1.31. V Havířově se nachází na 2. etapě na Šumbarku. Má 13 vchodů
a je tak dlouhý, že pojímá hned 3 ulice současně (Letní, Střední a Zvonkovou). Byl postaven
na počátku 90. let minulého století.
Na fotografiích se skvěly atypické bytové domy, kterých je ve městě celá řádka. Patří mezi ně
kupříkladu bytový dům nad Labužníkem, či v Matuškově ulici. Výstava trvala do 27. září 2018.

Úterý 21. srpna 2018

V kině Centrum připomenuli neblahé 50. výročí srpnové okupace vojsky
Varšavské smlouvy. V Galerii Centrum vystavili dobové dokumenty a fotografie. Nechybí zde
zvláštní vydání Rudého práva ze dne 21. srpna 1968, které bylo zdarma. Vláda ČSSR v jednom
z článků trvá na neprodleném odchodu okupantů. K dním zrady a ponížení, ale také vzdoru
a statečnosti, se vrací vystavený časopis Květy ze dne 10. srpna 1990. Prezentována je Souhrnná
informace ohlášených případů protiprávního jednání příslušníků vojsk Varšavské smlouvy
na území ČSSR v období 21. srpna až 17. prosince 1968 z Hlavní správy VB. Je datována
18. prosince 1968 a má nálepku TAJNÁ.
V malém sále kina Centrum byl v celostátní premiéře promítnut film „Jan Palach“ režiséra
Roberta Sedláčka. Silný film o silném muži, o statečnosti a o síle strachu.
V Mama centru na Seifertově ulici přivítali už po druhé terapeuta Marka Ščotku.
Zabývá se psychosomatikou a etikoterapií vztahů, zdraví a rodiny. Setkání na sluncem zalité
zahradě přineslo všem zúčastněným příjemné chvíle s kávou, výborným zákuskem a ovocem.
Maminky si vyžádaly pokračování tématu peněz ve vztahu, protože se jedná o skutečně zásadní
věc, která rozhoduje o spokojeném žití.
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Podával se výborný zákusek, recept si jeho autorka nenechala pro sebe:
Vyšlehá se tuhý sníh z 5 bílků; postupně se přisypává směs 20 dkg mletého cukru a 2 lžic
kukuřičného škrobu. Z tuhé lesklé hmoty se udělají větší hrudky, suší se 80 m v troubě vyhřáté
na 120 °C. Pečeme nejlépe večer, vypneme troubu, neotevíráme jí a necháme v ní placičky
až do rána. Zdobíme vyšlehanou šlehačkou a ovocem.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Užít si dobré ráno s Martinem Ščotkou přišla také paní Hana s dcerou Helenkou. Úterý
21. srpna 2018.

Středa 22. srpna 2018

V čítárně oddělení pro dospělé Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti
se sešli občané s úředníky Magistrátu města Havířova a zástupcem firmy UDIMO, aby
projednali „Plán rozvoje udržitelné městské mobility“, strategický dokument města, jehož
cílem je zabezpečit pohodlný a efektivní pohyb lidí. Prezentace analyzovala stávající situaci,
všechny dopravní sítě, včetně cyklistické a pěší (bezbariérově nevyhovuje 3,912 km tras
z 88 kilometrů), dostupnost městské hromadné dopravy (dostupnost zastávek je 350 až 400 m,
denně se přepraví 37 303 cestujících a nejvíce využité jsou linky 416 a 404). Debatu vyvolala
otázka parkovišť a parkování, seřízení světelné signalizace na některých křižovatkách (zejména
u OC Elan). Návrhy občanů byly zapsány.
Byly prezentovány návrhy „Dopravy pro harmonické město“ z hlediska bezpečnosti a nízkého
stupně negativních vlivů dopravy. Představeny byly též cíle, kterých by mělo být dosaženo
v roce 2030 (například snížení počtu nevyhovujících přechodů, 100 % autobusů na alternativní
paliva, snížení podílu nelegálně odstavených vozidel ze současných 14,5 % na 12 %, počet
nabíjecích stanic pro elektromobily). Hovořilo se o konkrétních opatřeních v několika
oblastech: bezpečnost (cyklostezky, úprava nebezpečných křižovatek, bezpečné přechody
u škol); inovace (elektromobily, alternativní paliva MHD, spolusdílení vozidel, výstavba
parkovacích domů u bytových domů), místo pro život (pěší zóny, stezky pro chodce, odvedení
tranzitu - jedná se zejména o prodloužení ulice Dlouhé a budování obchvatu
v Havířově-Životicích, úprava a budování chodníků, senior TAXI, rozvoj MHD, rekonstrukce
vlakového nádraží, napojení na rekreační oblasti, zlepšení zastávek MHD); strategický cíl
marketink (dopravní výchova a osvěta, integrovaný dopravní systém, posouzení provozu
vlakotramvaje).
Dopracovaný návrh schválili havířovští zastupitelé.
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Pátek 24. srpna 2018

Na nové palubovce přivítali hráči Torpeda Havířov (pod novým názvem Florbal
Exelsior Havířov) hráče Bulldogs Brno. Na domácí zápas Poháru České pojišťovny se přišlo
podívat více než 134 fanoušků. Tým pod vedením nového hlavního trenéra Pavla Kožušníka
nastoupil k zápasu na 3. místě pohárové tabulky. V první třetině si vystřílel vedení 4:0. Vosí roj
havířovských hráčů však vítězství neudržel, právě naopak, zápas skončil prodloužením.
Brněnští zariskovali, nastoupili bez brankáře a dovedli zápas do vítězného konce. Florbal
Exelsior Havířov prohrál 8:9. Nejlepším hráčem domácího týmu byl vyhlášen Daniel Filip.
(Příloha D/08/2 Soupiska k domácímu utkání Poháru České pojišťovny).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Prvoligoví hráči Torpeda nastoupili v Poháru České pojišťovny pod novým názvem Florbal
Exelsior Havířov v pátek 24. srpna 2018.

Sobota 25. srpna 2018

Havířovský Jazz club ukončil po 18 letech svoji činnost pod vedením výborného
muzikanta Jiřího Bořuty. Rozloučit se s ním přišli všichni, kteří si tento prostor plný muziky
různých žánrů oblíbili. Vystoupili George Grall Band z USA spolu s některými havířovskými
muzikanty PBK Blues. V této podobě bude Havířovu hodně chybět…
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Loučení s Jazz clubem pod vedením Jiřího Bořuty v sobotu 25. srpna 2018.
Návštěvníkům atletického hřiště u Městské sportovní haly se naskytla neobvyklá
podívaná. René Štefánik z Havířova a Rotorama.cz uspořádali už 2. ročník závodů „Rotorama
Dron Racing Havířov 2018“. Přihlásilo se do něj 45 majitelů dronů, nakonec soutěžilo 39 pilotů
z České republiky, Slovenska a Polska.
Počasí závodům letos vůbec nepřálo, často pršelo. Účastníci se však nedali odradit a vypouštěli
své závodní drony – kvadkoptéry na závodní okruh plný překážek, které bylo nutno v každém
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kole překonat (doba letu dronu byla 1,5 minuty). Z klasifikace vyšlo 9 nejlepších pilotů (jejich
drony uletěly v předepsaném čase nejvíce kol), postoupili do semifinále a posléze do finále.
V dnešní době se jedná o velmi populární sport (oproti loňsku se počet účastníků zdvojnásobil).
Závodní drony létají nízko nad zemí (do 3 metrů) a přelétávají překážky. Video v brýlích pilotů
nemá zpoždění. Na začátku závodu museli všichni účastníci závodů předvést, že umí dron ihned
zastavit, pokud mu vypadne radiový signál.
O pořádání závodů se zasloužil havířovský nadšenec a pilot René Štefánik, který se rovněž
závodů zúčastnil. Schází se s dalšími nadšenci z Šenova a Ostravy, trénují u kaliště
pod bývalým Dolem Dukla nebo v Petřvaldu na fotbalovém hřišti. Havířovský pilot získal
v konečném pořadí 19. místo. Zvítězil David Špaček před Lukášem Lendvorským.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovský nadšenec René Štefánik, který přivedl závodní drony do Havířova. Sobota
25. srpna 2018.

Neděle 26. srpna 2018

Ani ve druhém prázdninovém měsíci nebyly děti ochuzeny o tradiční „Pohádku
v parku“ za KD Radost. V neděli 5. srpna 2018 přijel oblíbený klaun Hopsalín a potěšil velké
a malé „Pirátskou párty“. O týden později přijelo za dětmi Divadlo Kašpárkův svět z Opavy.
Tradiční dřevění herci zahráli dětem pohádku plnou písniček „Kašpárek a čaroděj“. Děti fandily
Kašpárkovi, který rušil a kazil kouzla čarodějníka Buchtykucheje a neustále pletl jeho jméno.
Říkal mu Buchtožrout, Čuchej buchty, Kuchej buchty… V závěru pohádky si děti prohlížely
loutky Kašpárka, Čaroděje, Čerta, Honzy a babičky, kteří v pohádce vystupovali. V neděli
19. srpna 2018 zavítala z Bruntálu Pohádková babička s pohádkou „Baruška a drak“. Byla
o Barušce, která zlobila a o Drakovi, který si nečistil zuby a neuměl počítat do tří. Po pohádce
si děti s babičkou zazpívaly písničku „Když máš velkou radost…“
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Poslední pohádka se hrála v parku v neděli 26. srpna 2018, představilo se divadlo „Já to jsem“
s Kolotočem pohádek. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Kašpárek byl hlavním hrdinou pohádky v parku v neděli 12. srpna 2018. Představilo se
divadlo Kašpárkův svět Opava.
Na prvním srpnovém „Promenádním koncertě v parku“ zahrála dechová hudba
Krnovanka z Krnova. O týden později v neděli 12. srpna 2018 vystoupila na promenádním
koncertě v parku valašská dechová hudba Záhořané. V neděli 19. srpna 2018 rozvoněla
Rozmarýnka z Bílovce. Poslední letošní promenádní koncert za KD Radost zahrála dechová
hudba Slatina ze Slatiny. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Promenádní koncerty v parku za KD Radost mají stálé posluchače, jsou velmi oblíbené.
V neděli 12. srpna 2018 zahrála po pohádce valašská dechová hudba Záhořané.

Pondělí 27. srpna 2018

Stavbaři konečně více než po roce předali městu dokončené chodníky a cyklostezku
na Hlavní třídě. Za nekvalitní práci a zpoždění zaplatila dodavatelská firma městu pokutu
téměř 2 a půl milionů korun. „Na stavbě jsou ještě drobné vady a nedodělky, které však nebrání
v užívání chodníků a cyklostezky. Vše je součástí zápisu o předání stavby, včetně termínu
odstranění. Po zimě bude následovat další kontrola stavby,“ vysvětlila vedoucí oddělení
investice havířovského magistrátu Kateřina Mikulová. Peníze, které město obdrželo z penále,
poslouží zřejmě při stavbě hřiště na ZŠ Mládežnické.
Vybudování další části cyklostezky a chodníků stálo téměř 23 milionů korun. Město žádalo
na tento projekt o evropskou dotaci. [8]
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V průběhu měsíce srpna pokračovala výstavba chodníku na ulici Selské, u evangelického
kostela v Havířově-Bludovicích. Zhotovitel stavby Eurovia Cs, a. s. slíbil termín dokončení
v listopadu roku 2018.

Začalo se s budováním chodníku na ulici Selské.
V Sadech Životice začal samosběr jablek. V nabídce pro česáče byly odrůdy Gala,
Rubín, Rubinola, James Grieve, Šampion. Kilo nasbíraného ovoce stálo 15 korun. V prodeji
byla také jablka k zimnímu uskladnění.

Čtvrtek 30. srpna 2018

Krátce po dokončení chodníků na Dlouhé třídě začalo město s rekonstrukcí jejího
povrchu na kilometrovém úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s ulicemi
Studentskou a Okrajovou. Městem vybraná stavební firma realizovala stavební práce, které
si vyžádaly dopravní omezení, po částech. Limitováno bylo i parkování v šikmém státní
po obou stranách komunikace. Oprava byla ukončena ve druhé polovině září 2018. Ve stejném
termínu se rekonstruoval povrch komunikace na ulici Emila Holuba v úseku od zdejší mateřské
školy po křižovatku s ulicí K. Světlé. Plošné opravy cest vyšly město na cca 3 miliony korun.
[9]

Začala rekonstrukce kilometrového úseku Dlouhé třídy, na křižovatce s ulicí 17. listopadu
začala pracovat těžká technika. Čtvrtek 30. srpna 2018.
Havířovští senioři se ve čtvrtek 30. srpna 2018 loučili s létem ve středisku Helios
Domova seniorů. Setkání se zúčastnili též obyvatelé Domova seniorů, střediska Luna. Hezké
počasí přálo loučení v zahradě. Ke grilovaným klobáskám, pivu a k dobré náladě zahráli
Středočeští heligonkáři. Pozdravit přítomné přišla primátorka města Jana Feberová.
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„V průběhu léta pořádáme pro naše uživatele různé venkovní akce, tak aby co nejvíce času
strávili na čerstvém vzduchu. Spoustu času trávíme na zahradě nebo procházkami po okolí
a jednou měsíčně navštěvujeme stáje Meridian v Chotěbuzi, kde si naši senioři užívají účinky
hipoterapie. Společně nakupujeme také na farmářských trzích v centru města" sdělila Gabriela
Kunčická, vedoucí sociálního útvaru domova. [11]

Loučení s létem v zahradě Domova seniorů, střediska Helios ve čtvrtek 30. srpna 2018.

Pátek 31. srpna 2018

První srpnové příměstské tábory započaly v pondělí 6. srpna 2018. Ve Středisku
volného času Asterix na Kudeříkové ulici si užívalo 30 dětí ve věku od 7 do 12 let „Týden
olympijských sportů“. Hrály badminton, tenis, společně se 4 vedoucími se vypravily na výlet
za vodou. V týmu vytvořily děti papírového sportovce v životní velikosti. Tábor trval
do 10. srpna 2018, jídlo pro táborníky zajistili v restauraci Vergnano. V dalším turnusu
od 13. do 17. srpna 2018 se 3 desítky dětí opět bavily v Asterixu. Čtyři vedoucí pro ně připravili
výlety do okolí (kolem řeky Lučiny, do Kotulovy dřevěnky, k havířovským hasičům
či za koníky na Pašůvku do Horní Suché). Protože byl tábor výtvarně sportovně turistický, děti
se pomazlily s hlínou a vyráběly keramické drobnosti.

Sportovce vytvořili účastníci příměstského tábora ve středisku Asterix na ulici
M. Kudeříkové.
V Církevním středisku sv. Jana Boska na Haškově ulici nazuly děti „Sedmimílové
boty“. Hned v pondělí se vypravily do Ostravy zahrát si Lasergame, navštívily Zbrašovské
jeskyně v Teplicích nad Bečvou, přespaly ve Vítkově, prohlédly si zříceninu hradu Vikštejn.
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Koupaly se v Žermanické přehradě. Tábor skončil v pátek 10. srpna 2018. Ve středisku na ulici
Lomené děti ve věku od 6 do 14 let chodily v „Toulavých botách“ do pátku 10. srpna 2018.
Navštívily, kromě jiného, Mosty u Jablunkova či ostravskou ZOO. Horké počasí je často
zahnalo do bazénu. Za poznáním se vypravily děti i v dalším týdnu ve středisku na Haškově
ulici. Vyjely do Aquaparku a na Mauglího stezku do Bohumína, čekala je sladká exkurze
do Marlenky v Lískovci u Frýdku-Místku spojená s ochutnávkou, ve středu cestovalo 25 dětí
a jejich 3 vedoucí do za zvířaty do olomoucké ZOO. Táborníci si vyrobili táborové tričko.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Ráno před výletem do ZOO v příměstském táboře Církevního střediska sv. Jana Boska
na Haškově ulici ve středu 15. srpna 2018.
Příměstský tábor připravili pro děti v Římsko-katolické farnosti na faře u kostela
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. V týdnu od 27. do 31. srpna 2018 si děti zasoutěžily
v různých oblastech světa. V Africe tančily s domorodci, v Americe se vypravily na Měsíc,
v Itálii pekly pizzu, v Austrálii si zaskákaly s klokanem a na ruské Sibiři jezdily na saních.
O 18 dětí se staralo 6 vedoucích, dvě kuchařky jim připravovaly pravou domácí stravu.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Děti prožily poslední prázdninové dny na příměstském táboře v krásném prostředí kostela
sv. Markéty v Havířově-Bludovicích.
Letní tábor pro děti zorganizoval farní sbor evangelického kostela
v Havířově-Bludovicích. 22 dětí ve věku od 7 do 15 let vyrazilo se svými vedoucími do Horní
Bečvy v termínu od 6. do 11. srpna 2018. Děti se celý týden řídily mottem „Objevování zázraků
v Bibli i v životě“. Kromě večerních zamyšlení na dané téma hodně sportovaly, učily se
zdravovědě, plavaly v nedaleké přehradě, hrály bojové hry, zpívaly a soutěžily v týmech.
„Rodiče nám po skončení tábora psali, že děti byly velmi šťastné a spokojené a už je přihlašují
na příští tábor v roce 2019, z čehož máme velkou radost,“ svěřila se Pavlína Volná,
organizátorka letního tábora. [12] Potáborové setkání a rozloučení s prázdninami tu připravili
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pro menší (scházejí se v neděli) i větší (jejich schůzky se konají v pátky) sborové děti v pátek
31. srpna 2018. Odpoledne začalo společným zpěvem, potom přišly na řadu hry, zejména
oblíbená Zvířátka. Závěr prázdnin patřil opékání párků.
V létě nezaháleli veřejně prospěšní pracovníci. Čistili město, zaměřili se na úklid
parku Na Nábřeží, který byl ve špatném stavu. Hřiště, která se právě zde nacházejí, vypadala
opět jako nová.
V průběhu celého roku zajišťovali úklid ulic, chodníků, umývali zastávky autobusů
a kontejnerová stanoviště na sídlištích v celém městě. Na zahájení sezóny připravovali areál
koupaliště, letního kina. Přispěli svoji troškou do mlýna při přípravě pietního aktu
v Havířově-Životicích.
„Město letos zaměstnává zhruba 80 veřejně prospěšných pracovníků. Dále umožňujeme výkon
alternativních trestů na úseku čištění města a nově přibyla i veřejná služba. Pracovníci veřejné
služby mají možnost odpracovat v rámci úklidu veřejných prostranství měsíčně 30 hodin, a díky
tomu jsou jim poskytovány navýšené dávky v hmotné nouzi," vysvětlila Markéta Cihlářová
z odboru komunálních služeb havířovského magistrátu. Činnost měli veřejně prospěšní
pracovníci zajištěnu celoročně, na podzim pomáhali s úklidem listí a v zimě odklízeli sníh z ulic
a chodníků. [13]
Městská realitní agentura zkvalitnila zázemí pro své údržbáře. Dokončila
rekonstrukci střediska údržby na ulici Družstevnické v Havířově-Podlesí. Zaměstnanci
získali prostornější šatny, nové toalety, sprchy a denní místnost s jídelním stolem a kuchyňským
zázemím. Uspořádání skladu výrazně zlepšilo vnitřní logistiku. Proměna se podařila díky
dispozičním změnám, propojení budov v místě, kde se nacházely sklepní prostory. „S výjimkou
kancelářských prostor, které zůstaly beze změn, bylo obměněno dispoziční uspořádání místností
skladových prostor, dílen údržby a kanceláře materiálně technického zásobování," popsal
jednatel MRA Jiří Lankočí. Nové zázemí pro 43 zaměstnanců odpovídá současným moderním
trendům, standardům kvality. Součástí je také ostraha objektu, kamerový systém a elektronická
zabezpečovací signalizace. [14]
Různé akce pro veřejnost připravili během prázdninových měsíců v Kotulově
dřevěnce. Spolu s dětmi tu tvořili hvězdy na nebi technikou tea bag folding, k tradičním akcím
patřilo malování vzorů bludovické keramiky na hrníčky, vyráběly se svíčky z voskových
mezistěn. Během prázdnin platil vstup a prohlídka zdarma pro všechny, kteří přinesli hrníček
na plot. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Kotulova dřevěnka v srpnu 2018 zasažená sluncem a kouzlem starých hrníčků.
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V Dětském koutku Obchodního centra Elan hrálo dětem pohádku „Princ
na čočce“ Divadélko Smíšek. Pohádka byla o princi Jankovi, který nesmírně rád vařil, miloval
čočku a nechtěl se oženit. Bavily se nejen děti, ale podívat se přišli i někteří rodiče.

Divadlo Smíšek rozesmálo malé i velké diváky v Dětském koutku OC Elan v pátek
31. srpna 2018.

Strohá řeč čísel

Statistika z Úřadu práce, Kontaktního místa v Havířově hovoří o tom, že v srpnu
tady evidovali 3 821 uchazečů o zaměstnání (z toho 1 960 žen). V dosažitelném věku
15 až 64 let jich bylo celkem 3 549 (z toho 1 811 žen). Podíl nezaměstnaných na počet obyvatel
města činil 7,56 %. Bez práce bylo celkem 99 absolventů a mladistvých (40 po základní škole
a 59 absolventů) a 572 osob se změněnou pracovní schopností. [15] Nárok na podporu
v nezaměstnanosti vykazovalo k poslednímu srpnu 857 uchazečů o zaměstnání. [16]
V porodnici Nemocnice s poliklinikou v Havířově se v srpnu narodilo celkem
48 dětí (17 chlapců a 31 dívek), porodilo 32 maminek z Havířova (narodilo se 13 chlapců
a 19 dívek). V havířovské nemocnici bylo hospitalizováno 1 384 pacientů (z Havířova 880).
[17]

Napsali o nás

Zaměstnanci havířovského psího útulku se snažili psům ulevit v horkých dnech,
kdy teploty šplhají i přes 30 °C. Stříkali boční stěny a podlahy kotců studenou vodou, brali je
na procházky k potoku. Lidem, kteří přišli venčit psy z útulku, vysvětlovali, aby se vyhýbali
cestám, kde je asfalt. Někteří lidé si půjčili psa i na celý den a jeli s ním kupříkladu na přehradu
nebo na hory. [18]
Koupání v Těrlické přehradě znepříjemňoval parazit šířicí onemocnění cerkáriová
dermatitida. Velmi při něm svědí kůže a mohou se objevit i horečky a zimnice. Na rizikové
koupání v přehradě upozornila Krajská hygienická stanice. Nejhorší situace byla v okolí pláže
na Pacalůvce. Podle hygieniků způsobuje cerkáriovou dermatitidu drobný parazit přenášený
vodním plžem, na kterého se přenáší prostřednictvím vodního ptactva (divokých kachen).
Cerkárie se vyskytla i na Brušpersku. [19]
Mladí čeští fyzici získali 3 medaile na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Medaile
pro gymnazisty z Havířova, Olomouce a Prahy doplnila čestná uznání pro zbylé dva členy
českého družstva z Vyškova a Kroměříže. Na olympiádě bojovali proti 396 dalším účastníkům
z celého světa (z 87 zemí, z toho 26 z Evropské unie). [20]
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V Havířově se kradou i dresy hokejových fanoušků. Dvacetiletá žena z Ostravy
přistoupila k dívce na ulici Těšínské a dožadovala se, aby jí vydala dres v hodnotě bezmála
1 200 korun, který měla ovázaný kolem pasu. Poškozená dívka to odmítla, žena se jí tedy
pokusila dres strhnout a pod pohrůžkou násilí ho nakonec získala. Odešla pryč, byla však
okamžitě zajištěna policejní hlídkou. Bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin loupeže.
Jednadvacetiletý muž z Ostravy zase u stadionu strhnul poškozenému z krku hokejovou šálu,
přitom mu roztrhl tričko. Také on byl zadržen hlídkou havířovských policistů a hrozí mu trest
odnětí svobody až na dvě léta za přečin krádeže. [21]
Vedro trápí pacienty v nemocnicích. Klimatizace jsou pouze v části nemocničních
oddělení, někde chybí úplně. Krajské nemocnice v Havířově, Karviné-Ráji a Orlové mají
klimatizovaná pracoviště operačních sálů a oddělení anesteziologie, resuscitace a JIP.
V ostatních odděleních je to, dle sdělení ředitele všech tří nemocnic, spíše výjimka. V Havířově
je klimatizace dostupná na oddělení geriatrie. V nemocnicích se větrá v nočních hodinách
a brzy ráno, kdy je teplota nejnižší. Přes den se stíní žaluziemi. Využívá se také přenosných
větráků. [22]
Obyvatelům bytového domu na Anglické ulici v Havířově-Šumbarku vyhrožoval
38 letý muž vyhozením domu do povětří. Zpacifikovali ho až policisté, kteří vnikli do jeho
bytu. Ještě před tím hasiči zastavili plyn v domě. Strážníci pomáhali s evakuací lidí před dům.
[23]
Pozemní a letecká posádka záchranné služby a policisté zasahovali v pátek
10. srpna 2018 odpoledne v centru Havířova u staršího muže, který se zranil pádem z okna
v 1. patře. Vrtulník přistál na Hlavní třídě. Muž byl transportován do Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě. Sedmašedesátiletý pacient utrpěl mnohočetná poranění. [24]
Část obyvatel města protestovala proti vypuštění rybníku nedaleko ulice
Karvinská. Rybáři, kteří ho mají v nájmu, tvrdili, že ho potřebují vyčistit, protože je v něm
málo kyslíku. Veškeré ryby prý převezli na jiné vodní plochy. Podle ochránců přírody však
hrozí vypouštěním vody kolaps tamního ekosystému. Lidé se ptají, co bude s hady, žábami
a jinými živočichy, kteří tady žijí léta. Ekologové se snažili zabránit vypouštění rybníka
i za přítomnosti policie. Nájemce (rybáři) tvrdí, že ostatní živočichové budou mít dost prostoru
u menšího jezírka. Po vyčištění rybníka by chtěl, aby místo sloužilo široké veřejnosti.
Pochopení však u místních nenašel. [25]
Nejvzdálenějším českým účastníkem srazu malých polských fiatků, lidově řečeno
maluchů, na nádvoří zámku ve Svojšíně na Tachovsku se stal T. Mládek z Havířova. Deníku
se svěřil, že cesta byla bez problémů a nic se nepokazilo. Cestoval v doprovodu svého psa
a na trase dlouhé přes 500 km musel dvakrát tankovat. Fiata má 15 let, zdědil jej po dědečkovi
a jezdí s ním na podobné srazy po Čechách i v zahraničí, také na občasné výlety. Ve Svojšíně
se sjely více než 3 desítky malých polských fiatků, jejich majitelé plnili různé úkoly, čekala je
i orientační jízda s cílem v kempu Sycherák. Letošní jubilejní ročník navštívili také účastníci
z Německa a Polska. [26]
Moravskoslezský deník informoval o tom, že ryby v horku zatím masívně nehynou.
Přestože se situace ještě může díky extrémnímu počasí změnit. Nejkritičtější situace je
v rybnících, které mají často omezené, nebo žádné přítoky. Jedna z největších nádrží
a oblíbených lokalit Těrlická přehrada zatím masívní úhyny ryb nehlásí. Situaci zřejmě
pomohly i víkendové srážky. [27]
Florbalisté Havířova nastoupí do nové prvoligové sezóny s nový trenérem Pavlem
Kožušníkem. Pokusí se dostat hráče Torpeda mezi elitu. Po postupu do Superligy sahali
havířovští v uplynulé sezóně, ale ve finále nestačili na Vinohrady. „Věříme, že pokud vše bude
fungovat podle plánu, jsme schopni napodobit loňský úspěch,“ řekl generální manažer týmu.
Proměnil se i kádr Torpeda, odešlo několik zkušených hráčů, ke změně došlo i na brankářském
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postu. Příchody jsou z řad juniorů a řešily se přestupy hráčů z okolních klubů. Vrátilo se také
pár hráčů, kteří vloni nenastoupili z pracovních nebo zdravotních důvodů. [28]
Redaktorka TV Polar se ve své reportáži věnovala problematice nedostatku
kvalitních firem pro městské zakázky. V Havířově se to dotklo například parkoviště
u vlakového nádraží, které zřejmě město udělá nakonec svépomocí. Postavit se měl nový
skatepark, hokejové hřiště, areál volného času. Zakázky přitom radnice vypsala už na letos
na jaře. Peníze na stavby jsou, ale firmy se do výběrových řízení nehlásí. Nezbývá, než
vyhlašovat nová výběrová řízení. Problém řeší také v sousední Karviné. [29]
Vandalové v jednom z havířovských lesoparků zničili veškeré osvětlení. Škoda se
vyšplhala do statisíců. Radnice investovala v roce 2014 do lesoparku na ulici Mládí přes
30 milionů korun. Lokalita dostala název „Krásná rokle“. I přes instalovaný kamerový systém
zničili vandalové osvětlení za téměř 1 milion korun (cena jednoho světla činila 60 tisíc korun).
Místní občané tvrdili, že v parku se schází mládež, která dělá v místě velké problémy. Žádají,
aby byl zajištěn dozor, aby byl lesopark kontrolován. [30]
V posledním srpnovém týdnu se na jedné ze zahrad objevily na zasazených
stromech jabloňové květy. Další stromy se prohýbaly pod bohatou úrodou. Letošní parné léto
obrátilo vegetační období vzhůru nohama. Místní sadař něco podobného nepamatuje: „Jabloně
mám šest let a dosud všechny každoročně daly tak šest sedm plodů.“
Jabloním zastřihl v průběhu sezony šlahouny, které se hnaly obrovskou rychlostí k nebi.
„Reakce stromku byla ta, že nasadil nové květy. Kvetou přes dva týdny. To tady nepamatuji,
co zde bydlíme. Je to raritka," [31]
Nad Havířovem proletěly ve čtvrtek 23. srpna 2018 dva armádní vrtulníky v nízké
výšce. Výletním tempem mířily před polednem od Ostravy, mířily ke Karviné. Deník zjistil
v Kanceláři Generálního štábu Armády ČR, že se jednalo o schválený naplánovaný přelet dvou
armádních vrtulníků Mi-24 a Mi-171. [32]
Velmi často se nacházely injekční stříkačky pohozené v ulicích města. Podobný
nález byl hlášen v posledním období téměř denně. Nejlepším řešením pro nálezce je přivolání
strážníků, kteří zajistí odbornou likvidaci nebezpečného odpadu. Za dodržení hygienických
podmínek umístí stříkačky do sběrného kontejneru na nebezpečný odpad. [33]
Na Těrlické přehradě se uskutečnila preventivní akce, při které mohli lidé vidět,
jak pracují záchranářští psi. Svoji činnosti prezentovali Vodní záchranná služba Těrlicko,
dobrovolní hasiči z Havířov a záchranná brigáda kynologů z Ostravy. Největším zážitkem
pro malé i velké byla práce se psy. Dokázali vytáhnout tonoucího z vody, dotáhnout ke břehu
člun. Stěžejní práce pro psy záchranářů spočívá v tom, že vyhledávají ztracené lidi v těžko
přístupném terénu. Vycvičení psa trvá až čtyři roky.
V rámci programu byly lidem na jednotlivých stanovištích předávány informace o základech
chování u vody, ve vodě a nejen tam. Zejména šlo o základy první pomoci. V letošním roce
prozatím nemuseli vodní záchranáři na Těrlické přehradě zasahovat u vážnějšího případu. [10]
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Počasí v srpnu

Horký, slunečný srpen. Nejvyšší průměrná teplota 26,11 °C se šplhala ve čtvrtek
9. srpna 2018. Největší ochlazení jsme zaznamenali v pondělí 27. srpna 2018 (13,98 °C).
Pršelo jen sporadicky a často jen v některých částech Havířova. Tak tomu bylo v pátek
10. srpna 2018 (Déšť v Havířově-Prostřední Suché, v centru města nespadla ani kapka). Krátce
pršelo i v sobotu 11. srpna 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Čtvrtek 2. srpna 2018, letní ráno v meandrech řeky Lučiny.
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„Byli jsme hanebně zrazeni“. [2]

Úvod

Slova prezidenta Edvarda Beneše se hodí k září jako k žádnému jinému měsíci.
Loupežná Mnichovská dohoda byla dojednána přesně před 80 lety 29. září a podepsána těsně
po půlnoci, tedy 30. září 1938. Text, který ponížil naši zemi, měl dalekosáhlé následky pro další
bytí mladé republiky Československé, pro vývoj válečných událostí a dlouhé roky příští.
Tichým duchem jsme si připomenuli neslavné výročí, které zaplatil životem nejen Karel Čapek,
neschopný strávit podraz hodně silného kalibru ze strany Anglie, Francie a Itálie. Tragické je,
že mnozí dnes nemají ani ponětí o tom, co vlastně byla Mnichovská dohoda. Nemluvíme spolu,
nebo je to hrůzný důsledek neustále se horšící výuky historie v našich školách…? Kdo ví.
Každopádně nemůžeme na sebe být v tomto směru pyšní.
Letošní září přineslo krásné slunečné počasí, déšť a silnou větrnou bouři Fabienne, která
poničila Česko. Odpovědí na tradiční otázku: „Rostou?“, byly košíky plné hub. Užili jsme též
bohatou úrodu ovoce, nestíhali jsme ji zpracovat. A v obchodech se neustále prodávala jablíčka
z dalekých zemí. Inu, některé ekonomické aspekty jsou prostě velmi těžko pochopitelné.

Hřibový pozdrav zaslal do Kroniky města Havířova pan T. Nytra.
Podle hezké havířovské zvyklosti oslavili jsme odchod prázdnin a počátek školního roku
2018/2019. Na letošní Havířovské slavnosti dorazila celá řada světových hvězd a posluchačů
nejen z jiných koutů republiky, ale také z okolních zemí. Ani jinak nebyl devátý měsíc nudný,
okořenila ho předvolební kampaň uchazečů o posty na radnici a v zastupitelstvu. Bylo by však
i to někomu málo, zcela jistě pobavily dvojice, které už po desáté utíkaly z pomyslného vězení
v řetězech. A nebyla to letos žádná legrace, protože v cestě jim stála Těrlická přehrada.
Mezi občany České republiky začaly proudit nové vzory stokorunových a dvousetkorunových
bankovek. Hlavní změnou byly bezpečnostní prvky. Hodnota oběživa roste, přestože platíme
často elektronicky. V oběhu je 458 milionů kusů bankovek (v hodnotě 578 miliard korun).
Nejvíce je tisícikorun, následuje bankovka s hodnotou 2000 korun. Aktuálně je v oběhu
62 milionů kusů stokorun a dvousetkorun. Nově se vyrobí 40 milionů kusů bankovek v hodnotě
100 korun a 43 milionů kusů v hodnotě 200 korun. Budou vydávány postupně a k obměně by
mělo dojít do 3 a půl let. [3]
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Září v časovém sledu
Sobota 1. září 2018

Tradiční Slezské dožínky připravili v PZKO v Havířově-Bludovicích. Oslavy
dobré úrody se zúčastnili generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski,
primátorka města Havířova Jana Feberová a radní Bohuslav Niemiec. V roli hospodářů
vystoupili Andrzej a Sabina Glacovi. Chléb a věnec plný zrníček jim předali Filip Babczyński
a Ewa Wierzgoń. Program z lidových písniček a tanců oblíbených souborů Błędowice, Kamraci
a Kamratki, Vonička a Bystrzyca (vznikla v roce 1984 při MK PZKO v Bystřici) nakrátko
přerušil déšť s bouří. Životadárná voda po horkém létě nikomu na náladě neubrala. Všichni
se dobře bavili a pochutnávali si na výborných koláčích, bramborových plackách, grilovaných
dobrotách, jelitech se zelím. Pivo a medovina též tekly proudem. Po dešti se smetla voda
z rekonstruovaného jeviště a folklorní program pokračoval dále.
Sušské dožínky se podle zvyku slavily také v PZKO v Havířově-Prostřední Suché.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slezské dožínky 2018 v PZKO v Havířově-Bludovicích, průvod se vypravil na cestu k jevišti,
aby byl předán věnec.

Pondělí 3. září 2018

Letní prázdniny 2018 zmizely v propadlišti dějin. Otevřela se nová výzva, začal
školní rok 2018/2019.
Ve třiatřiceti prvních třídách havířovských základních škol přivítali pedagogové celkem
655 prvňáčků. Pozdravit je přišli představitelé města, radní, zastupitelé a členové školské
komise. Pro děti přinesli i malý dárek. Primátorka města Jana Feberová zavítala mezi 36 nových
žáčků dvou prvních tříd na ZŠ Gorkého. Doprovodil ji maskot Floriánek. Popřála dětem nové
objevy, zážitky, obohacující zkušenosti a samé jedničky. „Ve škole se děti nenaučí jen číst, psát
a počítat, ale se svými vrstevníky navazují školní přátelství a kamarádství, která mnohdy trvají
po celý život. Proto našim prvňáčkům přeji, aby si spolu rozuměli a vzájemně se k sobě chovali
hezky. Na našich školách máme dobré učitele, kterým bych také ráda do nového roku
popřála – hodné žáky a spolupracující rodiče,“ uvedla paní primátorka. [5]
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Do středních škol, které mají sídlo ředitelství v Havířově a které spadají pod správu
Moravskoslezského kraje, bylo nově přijato 1 005 studentů všech oborů, tedy i nematuritních.
[29]
Do havířovských mateřských škol bylo pro tento rok zapsáno a přijato 2 041 dětí. Jejich
kapacita byla naplněna z 90,51 % (2 255 míst). [28]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Za prvňáčky na ZŠ Gorkého se vypravil Floriánek, pondělí 3. září 2018.
Začátek září sebou přinesl i letos nábory do různých kurzů, kroužků a sportovních
oddílů. Začal zápis do jazykových, praktických, hudebních a pohybových kurzů Městského
kulturního střediska. Zájemce zval na úterní zkoušky soubor Canticorum při MKS. Registrovali
se noví studenti do jazykových kurzů jazykových škol (Top school Na Fojtství, Lovely
language school v bývalé budově Telecomu). Nové tanečníky přivítali v tanečních skupinách
Victory Dance Havířov, L Dance, v mažoretkách KALA či v mažoretkách DIXI.
Další uchazeči, zejména dětští, zamířili do sportovních klubů (Judo club Havířov,
1. SFK Havířov – florbal, florbalová TJ Slovan, Karate Havířov, SK Budo Havířov, Plavecký
klub, HC AZ Havířov). Malé fotbalisty čekali v TJ Slovan Havířov na nově zrekonstruovaném
stadionu. Do tělocvičny Horního gymplu na Studentské ulici zamířili noví dospělí milovníci
tai-či.
Rodiče zapisovali děti do kroužků středisek Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
a také Střediska volného času Asterix.
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Dětský park za náměstím Republiky byl uzavřen. Natáčela tu Česká televize
Ostrava nové dvoudílné psychologické drama s detektivními prvky „Stokholmský syndrom“.
Film v režii Dana Svátka by se měl na obrazovkách objevit v roce 2019. Měl by být volným
pokračováním úspěšné minisérie Spravedlnost. Zahrají si v něm herci David Švehlík, Zuzana
Mauréry a Martin Finger. Příběh, ve kterém jeden nešťastný výstřel změnil navždy osudy sedmi
lidí, se v září natáčel i v prostorách bývalé služebny Policie České republiky. [6]

Natáčení televizní minisérie Stokholmský syndrom v dětském parku za náměstím Republiky
v pondělí 3. září 2018. Foto: Jan Szturz.

Středa 5. září 2018

Druhá cyklovýprava projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ začala v Havířově.
Účastníky z Polska přijala náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
Výpravy projektu vždy navštěvují významná místa okresu Pszczyna a Moravskoslezského
kraje spojením cyklistické trasy Euroregionu, kde se nacházejí 4 jezera. Expedice umožňuje
výměnu zkušeností, poznání a navázání nových kontaktů. Náměstkyně Zedníková cyklisty
informovala o činnosti našeho města na poli školství, kultury, sportu a volného času.
Organizátoři celé akce by chtěli do konce roku vydat 20 000 ks map s vyznačenou cyklotrasou,
označením navštívených míst a vytvořit webové stránky. [7]
Dny otevřených dveří pro rodiče a děti, které chtějí smysluplně trávit svůj volný
čas, začaly ve Středisku volného času Asterix. Na obou jeho pobočkách (Na Nábřeží a na ulici
M. Kudeříkové) si návštěvníci mohli až do pátku 7. září 2018 prohlédnout všechny sály, herny
a učebny, měli příležitost si mnohé činnosti vyzkoušet.
V nabídce měl Asterix pro školní rok 2018/2019 celkem 74 kroužků různého zaměření
(ne všechny byly otevřeny z důvodu malého zájmu). Děti mají největší oblibu v tanečních
a sportovních kurzech a v oddělení přírodovědy v kroužcích zaměřených na cvičení se psy
(„Voříšci a psí tlapky“, „Psí školka“). (Příloha D/09/1 Nabídka kroužků a kurzů ve školním
roce 2018/2019).
První vernisáž výstavy v novém školním roce se uskutečnila v Galerii Radost. Své
obrazy pod souhrnným názvem „Čas nezastavíš, čas nevrátíš“ zde vystavil ostravský malíř
Jan Čuřík, rodák z Horní Suché. Dokládají jeho lásku k lidovým tradicím Valašska,
beskydských hor či krajiny pod Kriváněm. K vidění byly portréty, mezi nimi
i rockových velikánů Johna Lennona a Micka Jaggera, květinová a ovocná zátiší. Vzpomínku
a naději vyvolával obraz nedávno vypáleného dřevěného kostelíku v Gutech.
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Pan Čuřík pohovořil o svém životě, o svých nejen uměleckých inspiracích. Přišly ho podpořit
členky dnes již neexistujícího souboru Cantabile při ZUŠ L. Janáčka, které se zúčastnily mnoha
jeho výstav v Ostravě. Pedagog a muzikant Igor Šelešovský se postaral o výbornou náladu
svými kytarovými skladbami.
Výstava trvala do 30. září 2018. (Příloha: D/09/2 pozvánka na výstavu Jana Čuříka).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Ostravský malíř Jan Čuřík na vernisáži výstavy ve středu 5. září 2018 v Galerii Radost.

Čtvrtek 6. září 2018

Pomyslný let balonem pro návštěvníky připravili v Domě pod svahem Armády
spásy. Během Dne otevřených dveří se hovořilo o nebezpečí alkoholu. Byly vystaveny
terapeutické úkoly. Tvořilo se, na balónky se psala přání a vzkazy pro „Domeček“. Představena
veřejnosti byla i farma, o kterou se klienti starají. Soutěžilo se o bedýnky s ovocem a zeleninou.
K chuti přišlo připravené občerstvení. A balónky skutečně nakonec vzlétly a vynesly přání
až do oblak.
Ilustrace z knihy o Jožkovi včelaři, která vyjde na jaře roku 2019, vystavila její
autorka Simona Čechová, členka Slovenské asociace ilustrátorů v Galerii Krystal. Včelaření
se ona sama učila od svého otce (v jejich rodině se včelaří už 120 let). Studovala design
a mezinárodní marketing na univerzitách v Anglii a ve Skotsku. Svá díla vystavovala
v galeriích v rodném Slovensku, v Praze, ve Velké Británii, v Rusku, ve Slovinsku,
v Chorvatsku, Portugalsku, Francii a v Itálii.
Půvabné obrázky malované pastelkami vznikly kvůli této výstavě, teprve poté se autorka
rozhodla, že k nim napíše knížku o smutném Jožkovi, který se začal starat o zatoulaný roj včel.
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Spolu s ilustracemi přivezla Simona Čechová havířovským k ochutnání med a medovinu.
Výstava byla otevřena do 2. listopadu 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Simona Čechová na vernisáži výstavy svých ilustrací v Galerii Krystal ve čtvrtek 6. září 2018.
Hokejový klub v Havířově oslavil v letošním roce 90. výročí svého vzniku.
U té příležitosti si mohli milovníci národního sportu prohlédnout putovní výstavu
nainstalovanou ve foyeru kina Centrum. Představuje klub v jednotlivých etapách od doby
vzniku v roce 1928, kdy začali první nadšenci na zamrzlém rybníku v Lazích trénovat
pod širým nebem novou hru z Kanady. Většina z nich pracovala na šachtě Nová Jáma (Důl
Lazy či Antonín Zápotocký). V roce 1931 jejich snažení zastřešil Klub českých turistů a vznikl
KČT Lazy, roku 1948 přejmenovaný na Sokol Lazy. O deset let později nesl hokejový oddíl
jméno TJ Baník Antonín Zápotocký a byl vyhodnocen krajskou sekcí jako nejslušnější
v uplynulé sezóně. Klub přátel AZ vznikl v roce 1966, tehdy bylo otevřeno hřiště Odborného
učiliště v Havířově (dnešní Úřad práce). Zimní stadion byl otevřen v roce 1968.
Vystavené panely připomenuly návštěvníkům cestu havířovských hokejistů od krajského
přeboru do II. národní hokejové ligy v roce 1983, vítězství ve skupině C II. národní hokejové
ligy o 3 roky později. Zaznamenána tu byla také smutná událost z roku 1990, kdy zahynul
odchovanec havířovského hokeje Luděk Čajka. V roce 1992 slavili havířovští milovníci hokeje
postup do I. národní hokejové ligy. O rok později přišel konec sponzorství Dolu Lazy a klub
změnil název na HC Havířov. V létech 1995 a 1996 získal 2x čtvrté místo v 1. lize. V roce 1999
se klub poprvé představil v extralize pod názvem HC Femax Havířov, v roce 2001 začalo
období HC Havířov Panthers. V roce 2003 nastal sestup z extraligy. Klub HC AZ Havířov začal
hrát v roce 2010 ve 2. lize, do první postoupil v roce 2013. V roce 2017 se v názvu objevilo
jméno hlavního sponzora a klub nese název AZ Residomo Havířov.
Nejlepší trenéři klubu
Zdeněk Halámek, Karel Metelka, Miroslav Novák, Karel Turek, Pavel Herman, Miroslav
Fryčer
Nejlepší hráči v historii klubu
v současné době David Pastrňák
Robert Říčka, Daniel Seman, Petr Jurečka, Jiří Trvaj, René Ševěček, Jan Peterek, Luděk Čajka,
František Procházka
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Pátek 7. září 2018

Vernisáží výstavy a vyhodnocením nejlepších prací vyvrcholil 28. ročník
mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země…“ ve Výstavní síni Viléma
Wünsche. Téma letošního ročníku „Představuji svoji zemi“ bylo inspirováno 100. výročím
založení Československa. Záštitu přijal spisovatel, novinář a znalec české historie Jan Bauer.
Vernisáže se zúčastnil osobně a poskytl kurátorce výstavy Jiřině Sivé krátký rozhovor
o svoji práci.
Soutěž vyhlásili v ZŠ Frýdecká a Spolku Tranoscius. Spolupořadatelé byli též tradiční:
Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko Havířov a Městská knihovna Havířov.
Tříčlenná porota hodnotila 1 314 obrázků od dětí z České, Slovenské a Polské republiky, Litvy,
Argentiny, Maďarska, Běloruska, Slovinska, Lotyšska a Kazachstánu. Práce byly posuzovány
v 5 kategoriích podle věku dětí (mateřské školy, 1. – 2. třída ZŠ, 3. – 4. třída ZŠ, 5. – 6. třída
ZŠ, 7. – 9. třída ZŠ). Děti si s tématem poradily náramně, rozličnými technikami zpracovaly
velmi originálně svoje myšlenky o zemi, kde žijí. Z obrázků bylo možné vyčíst, že jsme
národem pejskařů, houbařů, našim národním sportem je hokej. Své místo našlo na soutěžním
obrázku také jedinečné „Otické zelí“. Jídlo bylo častým námětem, které děti využily.
Zaznamenaly folklorní zvyky, stejně jako rybolov či práci na poli. Jeden z tvůrců namaloval
ptačí život v zahradě, život v mraveništi. Děti zpodobnily historii naší země či hymnu. Porota
neměla vůbec jednoduchou práci. Autorům vítězných obrázků, kteří z daleka do Havířova
nepřijeli, byly ceny zaslány poštou. Oceněni byli letos 3 pedagogové, kteří vedou děti k umění
a zasílají na výstavu tradičně výjimečná díla vytvořena složitými technikami. Byli odměněni
grafikami Oldřicha Kulhánka. Výstava byla k vidění do 4. října 2018 nejen v největší
havířovské výstavní síni, ale i ve foyeru KD Leoše Janáčka, ve výstavních prostorách
ZŠ Frýdecká a v Městské knihovně Havířov na Šrámkově ulici.
Vernisáže se zúčastnili vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje
Libor Lenčo, primátorka města Havířova Jana Feberová, náměstkyně pro sociální rozvoj
primátorky města Alena Zedníková, vedoucí odboru školství Magistrátu města Havířova Jana
Pilariková. Své umění předvedl mistr republiky v moderní magii Ondřej Sládek. (Příloha
D/09/3 Katalog Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky; Příloha D/09/4 pozvánka
na 29. ročník výstavy, propozice; Příloha D/09/5 DVD Krásná jako kvítka …; D/09/6 a-g
fotografie z archivu ZŠ Frýdecká z vernisáže výstavy Krásná jako kvítka)
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Společná fotografie oceněných tvůrců a hostů vernisáže výstavy v pátek 7. září 2018
ve Výstavní síni Viléma Wünsche.
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Sobota 8. září 2018

V areálu u Městské sportovní haly pokračovaly druhým dnem letošní Havířovské
slavnosti. Bohatý program vznikl ve spolupráci Města Havířov, Městského kulturního
střediska, Správy sportovních a rekreačních zařízení, za finanční podpory Moravskoslezského
kraje a celé řady sponzorů.
V pátek odpoledne zahájily šňůru koncertů kapely Škwor a Nebe. Poté se bavili příznivci
skupin Sebastian, Tatabojs a Mandrage. Hlavní hvězdou pátečního programu byla oblíbená
slovenská skupina Elán, která v letošním roce slaví 50. výročí svého vzniku. Zvuk se nesl celým
městem, zpívali a tančili všichni, kteří počkali na vystoupení do páteční půlnoci.
V sobotu 8. září 2018 zatančil Poddukelský umělecký lidový soubor, zazpíval Lunetic,
návštěvníky rozpálil Michal David s kapelou Quatro (dva členové byli z Havířova). Publiku
představil i nadějnou orlovskou zpěvačku Elišku Ruskovou. Poté se havířovští a hosté
z okolních evropských zemí dočkali koncertů nizozemské symfonicmetalové skupiny Epica,
britského zpěváka Jamese Blunta. Nakonec potěšila své příznivce finská Apocalyptica. Úplný
závěr slavností patřil tradičně ohňostroji.
Sobotní slavnosti (po vydatném dopoledním dešti dorazily mnohé dámy v gumákách)
moderoval výborný Ondřej Sokol. Přivítal na pódiu představitele města Havířova, zástupce
Moravskoslezského kraje, partnerských měst ze Slovenska, Polska a Chorvatska. Podívat se
přijel předseda českých komunistů Vojtěch Filip a slavností si užil v „anonymitě“ mezi
návštěvníky i premiér Andrej Babiš. Ondřej Sokol též pomáhal s organizací přetahované.
Přihlásily se 3 týmy (mnohé odradil rozbahněný terén) Titánů, Mumínků a Sedmičky (jeden
z členů posledně jmenovaného týmu si poranil koleno). Drobné ceny a basu piv pro každého
člena získali Titáni.
Děti se bavily v areálu zábavy, přijel oblíbený klaun Hopsalín. Vědomostní kvíz luštili zájemci
v mobilním planetáriu skupiny Nebe.
Během obou dní na slavnosti přišlo za zábavou více než 30 tisíc lidí. [1]
(Další fotografie k dispozici v samostatné fotopříloze č. 5 Havířovské slavnosti)

Havířovské slavnosti 2018 přišlo pozdravit vedení města, kraje, představitelé politických stran
a zástupci partnerských měst. Sobota 8. září 2018.
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Návštěvníci Havířovských slavností na jednom z koncertů v sobotu 8. září 2018.
Hokejisté AZ Residomo Havířov vstoupili do Chance ligy 2018/2019. V prvním
kole přivítali na domácím ledě ve víceúčelové hale tým hokejistů Litoměřice HC Stadion.
Úvodní buly vhazovala primátorka města Havířova Jana Feberová, která patří k největším
fandům havířovského hokeje. Omlazený tým trenérů J. Režnara a P. Rimmela vstoupil
do soutěže vítězně, vyhrál 4:2 (0:1, 1:1 a 3:0). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Primátorka města Havířova pozdravila i malé hokejisty klubu AZ Residomo Havířov. Foto:
Jiří Velička.

Neděle 9. září 2018

Po dvou prázdninových měsících připravily členky Komise pro občanské
záležitosti při Radě města Havířova pět obřadů vítání občánků. Nejmladší obyvatele našeho
města přivítala do života náměstkyně primátorky Alena Zedníková. Krátký program z písniček
a básní si připravila děvčata ze ZŠ Moravská. Do pamětní knihy bylo zapsáno 20 dětí.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková přivítala nejmladší havířovské
občánky v neděli 9. září 2018.
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Pondělí 10. září 2018

Město Havířov obdrželo certifikát vypovídající o přínosu třídění televizních
a počítačových monitorů a o významu sběru drobných spotřebičů (například mobilních
telefonů). V roce 2017 Havířované odevzdali k recyklaci 64 585,71 kg starých spotřebičů.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že takto uspořili
681,21 MWh elektřiny, 34 712 litrů ropy, 3 177,41 m3 vody a 30,05 tun primárních surovin.
Navíc snížili emise skleníkových plynů o 147,13 t C02 a produkci nebezpečných odpadů
o 664,44 tun.
Třídění odpadů je v Havířově téměř běžná věc. Mnozí však stále zapomínají vyčlenit staré
elektrospotřebiče, které obsahují nebezpečné látky (rtuť, olovo, kadmium). Na klasické skládce
se uvolňují do půdy, vody a ovzduší a škodí tak životnímu prostředí. Z červených kontejnerů
však putují na recyklační linky, pomocí různých separací se z nich získávají původní suroviny
a materiály k novému znovuvyužití. Nejčastěji vhazují lidé do červených kontejnerů varné
konvice. Patří sem ale také mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, rádia,
notebooky, klávesnice, počítačové myši, baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky, elektronické
hračky, auta na vysílačku, roboti, menší kuchyňské spotřebiče, fény, kulmy, elektrické
kartáčky, holicí strojky, žehličky, ruční vysavače a další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 cm. [8]
Organizátoři závodů „Havířovská desítka 2018“ pozvali trojnásobného halového
mistra světa v běhu na 400 m, odchovance havířovské atletiky Pavla Masláka. Fanoušci mohli
získat jeho podpis a společnou fotografii v kavárně v OC Elan. V rozhovoru s moderátorem
Jirkou Jeklem prozradil něco málo ze svého soukromí, svůj záměr bojovat
o účast na olympijských hrách v japonském Tokiu v roce 2020. Přítomen byl také jeho první
trenér Daniel Gwóżdż. Fanoušci se havířovského rodáka ptali a dozvěděli se spoustu
zajímavých věcí. Například, že týdně naběhá zhruba 80 km, že v Havířově je větší klid
a mnohem více zeleně než v Praze, kde momentálně žije. Zavzpomínal, že k atletice ho přivedla
spolužačka, trénoval společně s Martinem Kučerou (organizace Havířovské desítky), který ho
kdysi často porážel. Prozradil svůj nejbližší plán, dovolenou s přítelkyní v Mexiku u moře.
Zástupce organizátorů Havířovské desítky, nad níž převzal Pavel Maslák záštitu, přiblížil
program letošního ročníku. Uvedl, že pětikilometrový běh se poběží jako Memoriál Manfreda
Kosela. Havířovští běžci podpoří svoji účastí rozvoj havířovské boccii (stokoruna z každého
startovného je určena na podporu sportu pro handicapované sportovce). (Příloha D/09/7
Fotografie podepsaná Pavlem Maslákem)
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pavel Maslák odpovídal na dotazy moderátora a fanoušků v pondělí 10. září 2018 v OC Elan.
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Úterý 11. září 2018

Školení členů 79 volebních okrskových komisí se konalo ve dvou fázích v sále
Společenského domu Havířov. Minimální počet členů v komisi je šest, obvyklý počet je osm.
Zasedání zahájila primátorka města Havířova Jana Feberová. Všechny přivítala a popřála štěstí
a příjemné voliče. Zaměstnankyně Českého statistického úřadu přidaly odkazy na pokyny
a videa k postupům. Upozornily na chyby při sčítání hlasů v minulých volbách, podaly návrhy,
jak uspořádat sčítání po skončení hlasování v případě blížících se komunálních a senátních
voleb.
Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) při Radě města Havířova
zorganizovala na dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku „Zábavné odpoledne s BESIPem“.
Pobavili se děti i dospělí. Útroby svých vozů zpřístupnili policisté, zdravotníci, hasiči
a k prohlídce byly připraveny 2 autobusy. Jedním z nich byl zájezdový autobus z Třanovic,
který často vozí tým třineckých hokejistů. Děti plnily různé úkoly na stanovištích (shazování
PET lahví, jízda na kole, koloběžkový slalom, znalost dopravních značek a předpisů) za drobné
ceny. Policisté z Dopravního inspektorátu v Karviné přivezli přístroj na měření rychlosti (radar
laserdigicam – laserová digitální kamera). Po nahlédnutí bylo možno kupříkladu zjistit, že malé
děti na odrážedlech se pohybovaly rychlostí 2 km v hodině. Dospělí prokazovali své znalosti
dopravních předpisů v soutěžním testu, po kterém následovalo vysvětlení odpovědí
v jednotlivých otázkách. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zábavné odpoledne s BESIPem si užily děti s rodiči v úterý 11. září 2018 na dopravním hřišti
v Havířově-Šumbarku.

Čtvrtek 13. září 2018

Havířov připravil už 7. ročník Veletrhu sociálních služeb na náměstí Republiky.
Veřejnosti se představili registrovaní poskytovatelé sociálních služeb na území města
a organizace, které nabízí činnosti doplňující jejich síť, případně volnočasové vyžití
pro obyvatele města. Záštitu převzala primátorka Jana Feberová. Návštěvníkům veletrhu
se dostalo cenných rad a informací ze sociální oblasti, mohli vidět celou řadu kompenzačních
a zdravotních pomůcek, výrobků uživatelů sociálních služeb a ukázky canisterapie. Mohli se
zapojit do interaktivních tvořivých dílen nebo ochutnat polévku Armády spásy. Prezentovaly
se též Nemocnice s poliklinikou Havířov a Městský klub seniorů.
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Na doprovodném programu se podíleli uživatelé sociálních služeb a návazných aktivit Santé,
centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, Don Bosko Havířov, Svazu postižených
civilizačními chorobami a dalších. Zatančila taneční skupina Victory dance Havířov. [9]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

7. ročník Veletrhu sociálních služeb na náměstí Republiky ve čtvrtek 13. září 2018.
Foto: Štefan Šamal.

Pátek 14. září 2018

Společnost Residomo předala 1 startovací a 1 tréninkový byt pro klienty Dětského
domova na ulici Čelakovského. Nájemcem startovacího bytu 1+0 je zletilý klient domova,
který odchází do dospělého života. V tréninkovém bytě, jehož nájemcem je dětský domov,
trénuje svůj dospělý život zletilá vysokoškolačka. Ředitelka domova nám sdělila, že obě jejich
„děti“ už bydlí „ve svém“. [10]
Ve venkovním areálu u Městské sportovní haly začaly třídenní oslavy 50 let
skautingu v Havířově. V pátek čekalo účastníky vyprávění pamětníků, otevřena byla skautská
čajovna. V sobotu se hrála „Velká městská hra“ pro skauty a další veřejnost, odpoledne patřilo
milovníkům florbalu, sehráli skautský florbalový turnaj. Sešli se staří skauti. V neděli
vyvrcholily oslavy slavnostním nástupem. Pozvání přijali i polští přátelé.

Havířovští skauti slavili 50. výročí skautingu ve městě od pátku 14. září 2018 do neděle
16. září 2018. Foto: Zbyněk Jan Šenkýř.

203

Sobota 15. září 2018

„Jdeme na to znova!“ bylo heslem letošních Havířovských dvorků. Tentokrát
se sousedská setkání s dobrou náladou uskutečnila v Kozlovně v parku za KD Leoše Janáčka.
Nechyběla dobrá muzika. Prodávalo se domácí pečivo, včetně kváskového chleba. K mání bylo
košíkářské zboží, dřevěné hračky a ozdoby. Návštěvníci mohli vybírat i netradiční jedinečné
oděvy a módní doplňky. Nechyběla výstava na kolíčkách. Cvičilo se s dětmi. Děti předvedly
svoji kreativitu ve tvoření pro nejmenší. K chuti přišlo jídlo z Jiného bistra.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovské dvorky 2018 v parku za KD Leoše Janáčka v sobotu 15. září 2018. Foto: Štefan
Šamal.

Pondělí 17. září 2018

Ve Stálé výstavní expozici Městské knihovny Havířov ve Společenském domě
Havířov (Reneta) se sešli zájemci o historii budování Těrlicka a Těrlické přehrady. Prezentaci
starých a současných (srovnávacích) fotografií předvedl Ladislav Chroboček.
První přednáška se uskutečnila v pondělí 10. září 2018 a začala krátkým filmem, posledními
záběry kostela v Těrlicku, který byl zbourán 30. května 1962. Z důvodu budování Těrlické
přehrady bylo zatopeno 292 objektů. Pan Chroboček seznámil přítomné s orientačním plánem
přehrady, se všemi zatopenými a zalesněnými objekty. Měl k dispozici spoustu starých
fotografií jednotlivých domků, které získal přímo v rodinách. Těrlicko včera a dnes mohli
srovnávat návštěvníci na fotografiích starých a nových focených ve stejných místech.

Úterý 18. září 2018

V KD Radost se uskutečnila 10. konference Zelená města – města budoucnosti
s tématem „Zeleň a doprava v našich sídlech“. Připravili ji pracovníci Statutárního města
Havířov, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Městského
kulturního střediska Havířov. Záštitu převzali primátorka města Havířova Jana Feberová,
ministr životního prostředí ČR Richard Brabec a hejtman MSK Ivo Vondrák. Tradičně
přednášeli i odborníci z Polska. Přednášky byly zařazeny do 3. tematických bloků, jejich
odbornými garanty byli Zdena Mayerová, Petr Šiřina a Jana Návratová.
Účastníky odborné konference přivítala primátorka města, popřála všem příjemnou pracovní
náladu a načerpání inspirace pro řešení problémů dopravy a parkování ve městech. Protože, jak
řekla, nelze všechno zalít asfaltem na úkor přírody. Ve všech blocích zaznělo celkem
13 přednášek. Přednášející se věnovali designu moderní ulice určené k životu, střetu zájmů
mezi dopravou a zelení, alejím, šíření cizopasného jmelí, zeleni kruhových objezdů. Ředitel
divize osobní dopravy ČSAD Havířov Jakub Vyvial přiblížil účastníkům vývoj autobusové
ekologické dopravy v našem městě. O řešení parkování v Havířově s ohledem na zeleň hovořil
Jan Kolář. Pořadí přednášek a jejich plné texty jsou součástí dokumentní přílohy zápisu.
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(Příloha D/09/8 Sborník k odborné konferenci září 2018 Zelená města – města budoucnosti
„Zeleň a doprava v našich sídlech“; příloha D/09/9 Program konference Zelená města – města
budoucnosti).
Program doplnila výstava pohlednic a seznámení s významnými objekty ve městě (kupříkladu
kulturní domy, Radost, vlakové nádraží) na výstavních panelech Spolku přátel havířovské
historie. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

10. ročník mezinárodní konference Zelená města – města budoucnosti v úterý 18. září 2018.
Jedna ze zajímavých přednášek se zabývala vzhledem ulic určených k životu.
V pořadí XVII. sportovně společenské hry seniorů připravili zaměstnanci Domova
seniorů Havířov, střediska Luna v Havířově-Šumbarku. Účastníky her z 12 městských klubů
seniorů a dvou družstev pořádajícího domova seniorů (5členné týmy) přišly pozdravit
primátorka města Jana Feberová, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.
Hry zahájil ředitel Domova seniorů Havířov Milan Dlábek.
Všichni se sešli v jídelně Luny, připraveno pro ně bylo občerstvení v podobě chlebíčku
a zákusku (občerstvení a ceny do soutěže zajistil odbor sociálních věcí Magistrátu města
Havířova). Poté se všichni rozprchli do rozlehlých prostor domova, aby splnili úkoly
v 8 disciplínách. Byly to disciplíny čistě sportovní (kuželky, slalom na vozíčku, házení
kroužkem na cíl) a potom ty, kde bylo třeba zapojit i ostatní smysly a mozkové závity (přebírání
s Popelkou, tajemná truhla s neznámými předměty, náročná vědomostní soutěž, která spočívala
ve spojování dat a názvů státních svátků a významných dnů, skládaní puzzle
a navlékání korálů).
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Demokraticky
bylo
odsouhlaseno,
že
vyhlášena
budou
první
tři
místa
a všichni ostatní budou na místě čtvrtém. Kluby důchodců Dolu Dukla, Dolní Datyně
a Železničářů byly oceněny společenskými hrami. Všichni byli dekorováni medailí a družstva
získala balíček. Vládla přátelská atmosféra, sportovní duch a krásné slunečné počasí.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Zahájení XVII. ročníku Her seniorů v jídelně Domova seniorů, střediska Luna
v Havířově-Šumbarku v úterý 18. září 2018.
Budoucí dobrovolníci se sešli v Dobrovolnickém centru ADRA (u autobusových
zastávek směrem do města pod podloubím). Koordinátoři dobrovolníků pro ně připravili
seminář, který je jedním z předpokladů přijetí a vykonávání smysluplné práce. Hlavní
koordinátorka Jana Žoričová představila ADRU jako celosvětovou humanitární organizaci
(vznikla v roce 1956 v USA, dnes pracuje ve 130 zemích světa). V České republice sahá
počátek její činnosti do roku 1992 k zajištění humanitární pomoci zemím bývalé Jugoslávie.
Vysvětlila přítomným mladým lidem logo se třemi postavičkami. Prostřední z nich představuje
ADRU, spojuje ty, kteří pomoc nabízejí a ty, kteří ji potřebují. Seznámila s havířovským
projektem pomoci dětem na Ukrajině. Jednou ze základních aktivit ADRY je dobrovolnictví.
Dobrovolník, spolehlivý, empatický a optimistický člověk s otevřeným srdcem, má moc změnit
osud jiného člověka (vystupuje jako společník, nepomáhá s domácími pracemi). V Havířově
začala ADRA pracovat 1. ledna 2013, podporuje dobrovolnické programy v bývalém
karvinském okrese. V roce založení pracovalo pro ADRU 180 dobrovolníků, v roce 2017 jich
bylo 410 (odpracovali 12 660 h během 6 655 návštěv). Koordinátorka havířovských
dobrovolníků Marcela Bínová hovořila o dobrovolnických aktivitách ve městě. V současné
době navštěvují domovy seniorů (včetně domova seniorů v Horní Suché), Denní stacionář
a respitní péči Sociálních služeb města Havířova, oddělení geriatrie, doléčovací služby
v nemocnici s poliklinikou, stejně tak docházejí za dětskými pacienty, klienty střediska Santé,
za lidmi s tělesným a mentálním postižením (například Benjamín, Help klub), pořádají výlety
pro mladé lidi upoutané na vozík (Tandem – srdcovka), pomáhají rodinám pěstounů (doučování
dětí v programu RODEZA v klubovně na ulici Gen. Svobody), v zapsaném spolku ADAM
pro autistické děti. Už 4. rokem se daří naplňovat projekt Dobrovolníci domů. Od loňského
roku pracuje v havířovské ADŘE Studentský klub.
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Účastníci semináře zhlédli film o havířovském dobrovolnickém centru natočený k 5. výročí
ADRY v Havířově pány Veličkou a Gomolou. Poslední část semináře patřila právním
a personálním úkonům, které musí dobrovolníci zařídit a naplnit.

Budoucí dobrovolníci ADRY na semináři v úterý 18. září 2018.
V Musaionu, havířovské pobočce Muzea Těšínska, vyslechlo téměř 5 desítek dětí
ze základních škol v Karviné a Havířově povídání knihovnice Muzea Těšínska Heleny
Macurové o tom, jak vzniká kniha. Její přednáška pojednávala o dějinách písemnictví
od pravěku do současnosti. Děti se dověděly o vývoji písma, materiálech a psacích potřebách,
o vzniku a vývoji knihtisku, o dějinách knižní vazby od starověku do současnosti. Ve výkladu
jim přiblížila rovněž postup výroby knihy. [12]

Středa 19. září 2018

Za bytovým domem na ulici Železničářů u vlakového nádraží vzniká 45 nových
parkovacích míst. Stavba parkoviště ze zámkové dlažby, chodníků a instalace osvětlení
předchází rozsáhlé rekonstrukci přednádražního prostoru. Budovala se i kanalizace, včetně
odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže. [11]
Slavnost posvěcení kříže na ulici Přátelství v Havířově-Životicích byla dovršením
jeho nelehké rekonstrukce. Historie kříže, který na počátku milénia poničili vandalové,
se začala psát v roce 1898. Postavili ho místní obyvatelé jako orientační znamení na významné
cestě spojující obce Šumbark, Životice, Těrlicko, Těšín případně i Albrechtice pokračující až
do Polska. Území kolem kříže bylo tehdy obklopeno poli a silnice zde byla označována jako
cesta Tří křížů (druhý se nacházel na konci ulice U Křížů, roku 1920 byl přemístěn, dnes stojí
u dřevěné zvonice na ulici Padlých hrdinů a třetí kříž dodnes stojí na křižovatce u Pacalůvky).
Občanská komise pro Havířov-Životice se dlouhá léta společně s vedením města pokoušela
zajistit jeho opravu a obnovu zcizeného krucifixu. Bohužel to nebylo možné kvůli
majetkoprávním sporům. Roku 2017 se o celé záležitosti dozvěděl místní občan a nový člen
komise V. Filsák, vykoupil kříž od manželů, na jejichž pozemku stál, nechal jej odborně
zrestaurovat, zajistil vzácný krucifix a následně i úpravu pozemků kolem kříže. Nelitoval svého
volného času a investoval do opravy více než 100 tisíc korun.
Nově rekonstruovaný kříž vysvětil otec Marcel z Římsko-katolické farnosti v Havířově.
Připomenul, že vertikála kříže nás pozvedá k Bohu. Křižovatky vždy v našich životech
znamenají rozhodnutí, která chceme řešit s Bohem. Dodal, že kříže často lidé staví v místech
nehod a neštěstí, se kterými nechtějí zůstat sami. Otec Marcel požehnal kříži a všem, kteří
budou místem procházet.
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Na hezké podvečerní slavnosti zazpíval chrámový sbor Sv. Anny a soubor svatého Jana Boska
v Havířově-Šumbarku. Posvěcení kříže se zúčastnili primátorka Jana Feberová, její
náměstkyně Alena Zedníková a zastupitelé Bohuslav Niemiec a Eva Šillerová.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnost posvěcení rekonstruovaného kříže na ulici Přátelství v Havířově-Životicích
ve středu 19. září 2018.
Na zimním stadionu pokračovala pátým kolem hokejová Chance liga.
AZ Residomo Havířov hostil tým HC Benátky nad Jizerou. Domácí vyslali 32 střel
na soupeřovu bránu, hráči soupeřů se pokoušeli ve 28 případech. Hokejisté na obou stranách si
vysloužili po 12 trestných minutách. Na stadion zavítalo 1 125 diváků, viděli napínavý souboj,
havířovští si odnesli vítězství 3:1.
V přestávkách mezi třetinami si zasoutěžili i diváci, děti hrály čáru o ceny Rádia Orion a dospělí
o ceny pivovaru Ostravar.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nad střídačkou AZ Residomo Havířov, zápas proti HC Benátky nad Jizerou ve středu
19. září 2018.
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Čtvrtek 20. září 2018

Koalice KDU-ČSL a STAN nazvaná Společně pro Havířov připravila 5. ročník
charitativní akce „Procházka pro dobrou věc“. Tradiční byla i trasa od sběrny na Selské ulici
k Nealkobaru Na Vyhlídce. Nadaci Pomoc pro Péťu přispělo letos 227 účastníků.

Velcí, malí, s balonkem i bez, hlavní je projít trasu vycházky a odevzdat v cíli kartičku.
Procházka pro dobrou věc ve čtvrtek 20. září 2018. Foto: Dagmar Kotajná.

Pátek 21. září 2018

V Havířově vyvrcholil Evropský týden mobility. Na jeho letošní organizaci
se podílelo Město Havířov, Ministerstvo životního prostředí, ČSAD Havířov, Viking Agency,
Středisko volného času Asterix a celá řada dalších organizací. V jeho průběhu působilo Dětské
dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku jako výukové centrum, kde absolvovaly děti základních
škol 3 hodiny teoretické výuky a 2 hodiny praktické jízdy na kolech se správnou výbavou
a s dodržováním dopravních předpisů. Žáci pátých tříd vyplňovali testy na průkaz cyklisty,
čtvrťáci zkoušeli znalosti v testech nanečisto.
V pátek byl Den bez aut a autobusy MHD jezdily zdarma.
Všichni, kdo dorazili dopoledne na náměstí Republiky, vyvíjeli pohyb pouze na „vlastní
pohon“. Objevily se tu velké nafukovací atrakce. Děti klouzaly na velkém potápějícím se
parníku, absolvovaly velkou skákací dráhu s prolézačkami, což si vyžádalo sílu, mrštnost
a zdatnost. Na workoutovém hřišti též byli více úspěšní trénovaní jedinci. Nejmenší děti
z mateřských škol cvičily paměť na velkém pexesu na chodníku a za stejnou odkrytou dvojici
byly odměněny bonbonem. Stejně dobře zvládaly prolézací stan a převoz uhlí na kolečkách.
Hrály se piškvorky, skládaly se puzzle. Přitahovaly jízda na kole, skateboardy, simulátor jízdy
na lyžích, chůze na hranolech, slalom na skákacích míčích, stejně jako procházka pocitovým
chodníčkem.
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Obvykle nechyběly stánky Městské policie, hasičů, BESIPu Moravskoslezského kraje.
V posledně jmenovaném koutku byly k dostání reflexní pásky, přívěšky, vesty pro děti
mateřských škol. To proto, aby všichni byli vidět, až se setmí.
V proluce mezi ulicemi Beethovenova a Fibichova předvedli své umění ve výcviku koní
členové klubu Voltiž Duha Havířov Bludovice.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nebylo jednoduché vydrápat se nahoru na palubu potápějícího se parníku. Evropský týden
mobility na náměstí Republiky v pátek 21. září 2018.
Na ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední Suché oslavili 60. výročí založení školy.
Pro bývalé zaměstnance a žáky, rodiče, přátelé školy a další veřejnost připravili Den
otevřených dveří.
Škola byla poprvé otevřena 30. srpna 1958. Název Kpt. Jasioka nese od října 1980 po rodáku
z Prostřední Suché Rudolfu Jasiokovi. Válečný hrdina, velitel roty 1. čs. tankové brigády padl
v roce 1944 u Dukelského průsmyku. Ve vestibulu školy, která dnes poskytuje základní
vzdělání zejména dětem z Havířova-Prostřední Suché, je umístěna pamětní deska. Konají se tu
vzpomínkové akce, které organizuje Klub přátel kapitána Jasioka.
Sál Společenského domu Havířov (Reneta) ožil muzikou a tancem v programu
„100 let republika tančí…“. Písničky a skladby napříč celým stoletím zahrál big band
DolBend. Program zahájila primátorka města Havířova Jana Feberová. Pozvala všechny
přítomné, aby si na parketu užili hezký večer.

Půvabné retro melodie, retro oblečení a tanec ve Společenském domě Havířov (Reneta)
v pátek 21. září 2018.
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V premiéře byl ve velkém sále KD Petra Bezruče uveden muzikál „Katův syn“
v režii havířovských studentů Adama Foldyny (scénář hudba a libreto) a Simony
Kostohryzové (choreografie, scénografie, dramaturgie, produkce). V tragickém dramatu o lásce
si zahráli havířovští herci a zpěváci. Děj muzikálu vychází z podivného protikladu, když děláme
dobré věci, dějí se nám převážně ty špatné. Příběh, první počin havířovských autorů, lze popsat
slovy láska, odvaha a nespravedlnost.
Uvedení nového havířovského díla podpořilo Městské kulturní středisko, dotaci poskytly Město
Havířov, Nadační fond Teplo na dlani a Feratt fashion.

Oficiální fotografii k uvedení muzikálu poskytli pro Kroniku města Havířova 2018 jeho
tvůrci.
V Městské sportovní hale Havířov se hrálo florbalové derby. Utkaly se týmy 1. ligy
mužů Florbal Exelsior Havířov a TJ Slovan Havířov. Téměř pět stovek diváků vytvořilo
výbornou atmosféru, viděli zápas, který se nejprve odvíjel jednoznačně ve prospěch týmu
Florbal Exelsior. Vedli už 8:4, když začal soupeř dotahovat. Byla to branka za brankou
a před koncem se stav usídlil na 8:8. Slované v závěru odvolali brankáře, bránili se zuby nehty,
ale vítězná branka se nakonec usídlila v jejich prázdné bráně. Derby vyhrál Florbal Exelsior
Havířov ve velmi těsném poměru 8:7.
O přestávkách se losovaly lístky na blížící se mistrovství světa. Tanečnice z Limit Dance
Corporation zatančily choreografii, za kterou získaly titul mistryň republiky 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Derby havířovských florbalových týmů. V závěru zápasu pracovaly nervy na plné obrátky.
Pátek 21. září 2018, Městská sportovní hala Havířov.
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Sobota 22. září 2018

Jubilejní 10. ročník „Útěku v řetězech“ nebyl rozhodně procházkou růžovým
sadem. Svoboda nebyla laciná, protože tvůrci trati z Viking Agency postavili 28 dvojicím
spoutaným policejními pouty do cesty Těrlickou přehradu. Bylo nutno absolvovat všechny
disciplíny (mapu získaly páry po nafouknutí balonku až k prasknutí po přeplavání přehrady).
Neúprosná pravidla navíc stanovila trestné minuty při druhém pokusu o splnění disciplíny. Bylo
povoleno 6 hodin jako maximální čas nutný pro zvládnutí celé 12 km dlouhé trati
(nejhorší dosažený čas 4 hodiny 22 minut, ale svoboda byla vydobyta).
Než spoutané dvojice s různými přezdívkami doběhly na stanoviště u Café Pasta Romana,
musely překonat kromě přehrady spoustu dalších překážek na jednotlivých stanovištích.
Účastníci v boji za svobodu prolézali pod silnicí uměle vytvořeným tunelem a přemýšleli, jaké
to bylo v bitvě u Zborova, odpovídali na záludnou otázku, která armáda ovládala v létech
1918 až 1920 Transsibiřskou magistrálu, zdolávali provazové žebříky, zatloukali spoutanýma
rukama hřebík do dřevěného mostu, jedli porci chilli papriček (alergici kompenzovali rychlou
výukou jazyka španělského), trefovali se pneumatikou do rakouského dělostřelce, při podlézání
„piavského“ mostu hledali nápovědu o otcích zakladatelích našeho státu, 30 sekund viseli
na hrazdě a spojenýma rukama házeli šipkami na cíl. Svoboda přišla v okamžiku, kdy v cíli
rozsvítili maják.
Partnery vydařené akce bylo Statutární město Havířov, společnost Residomo, Svaz průmyslu
S Libros, Sportovní klub, Profo, Chamber Ostrava, Bike control, Exit door Ostrava, Lovely
language school, Naturprodukt, Prima pekárna, Čechymen. Mediálním partnerem bylo rádio
Helax.
Jubilejní ročník oslavující 100. výročí založení Československé republiky vyhráli Myslivec
a Myslivcová (1:46:41), následovaly je nejrychlejší „trestankyně“ Miss Kriminal a Miss Mokrý
vězeňský mundúr (1:49:26). Na třetím místě doběhla dvojice ve složení Stará buzna a Klement
Gottwald (1:50:58).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

S výkřiky: „Svobodu“, doběhli do cíle jako první Myslivec a Myslivcová. Teď by si prý dali
tu přehradu… Útěk v řetězech v sobotu 22. září 2018.
Sobotní odpoledne 22. září 2018 patřilo v klubu Bambino na ulici Astronautů
dětem a Křemílku a Vochomůrkovi. Ženy z havířovské organizace Českého svazu žen
připravily pro děti i dospělé brannou hru o „Řád Křemílka a Vochomůrky“. V nevlídném
odpoledni dorazilo 18 dětí a 5 dospělých. Na deseti stanovištích čekalo deset úkolů, které úzce
souvisely s oblíbenými pohádkovými skřítky. V cíli všichni zaslouženě dostali slíbený řád,
perníčky, kterými byli odměňováni na jednotlivých stanovištích, si mohli nazdobit. V klubu
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byla k vidění malá výstavka ručních prací. Akce se líbila úplně všem, včetně pořadatelů
(při organizaci a zajišťování stanovišť pomáhalo 14 seniorek). V závěru byli všichni obdarování
drobnostmi od sponzorů. Všechny pozdravila předsedkyně Okresní rady ČSŽ Milada Halíková.

V sobotu 22. září 2018 se soutěžilo u klubu Bambino Českého svazu žen o Řád Křemílka
a Vochomůrky.

Neděle 23. září 2018

Primátorka města Havířova Jana Feberová přivítala do života nejmladší občánky
v obřadní síni havířovského Zámku. Hezký program si pro své malé kamarády připravila
děvčata ze ZŠ Pujmanová. Do pamětní knihy byl zapsáno 19 dětí.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nedělní slavnost vítání občánků 23. září 2018, slavnostním projevem k rodičům a dalším
hostům byla pověřena primátorka města Havířova Jana Feberová.
Taneční škola Horizonty dosáhla dalšího úspěchu na 7. ročníku Danceshock v Ústí
nad Labem, která má status Světového poháru v disco dance. Havířovskou taneční školu
reprezentovalo o víkendu 41 tanečnic. Dosáhly několika skvělých umístění.
Nejvíce se dařilo v dětské věkové kategorii. Nejúspěšnější byla dětská formace "Lamas", která
na Světovém poháru vybojovala nejcennější kov a potvrdila prvenství z červnového mistrovství
Evropy. V obrovské mezinárodní konkurenci 11 malých skupin vybojovala stříbro dětská malá
skupina SuperKIDS. Duo E. Romaňáková a V. Kršková se umístilo na 23. místě. Ani sólistky
si nevedly vůbec špatně. Soutěžilo téměř 60 tanečnic a E. Romaňáková vybojovala 32. místo,
K. Dudková 25. místo a V. Kršková 20. místo. Nepopulární bramborovou medaili přivezla
formace hlavní věkové kategorie „Kostky jsou vrženy“, která letos vybojovala titul mistra
České republiky a probojovala se do finále mistrovství Evropy. [13]
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Čtvrtek 27. září 2018

Kontrola není nikdy příjemná záležitost, ale její závěry nakonec udělají ve věcech
jasno. Městu vyplývá ze zákona povinnost nechat přezkoumat, jak hospodaří s majetkem.
Kontrolní orgán Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dohlíží, zda město hospodaří
v souladu s právními předpisy.
Kontroloři z krajského úřadu se při zářijové revizi zaměřili zejména na dodržování předpisů
o finančním hospodaření územních celků, předpisů o hospodaření s majetkem a předpisů
o účetnictví a odměňování. Prověřili dodržování souladu hospodaření s finančními prostředky
ve srovnání s rozpočtem, dále zda město dodržuje účely poskytnutých dotací a podmínek
použití návratné finanční výpomoci. Zaměřili se též na věcnou a formální správnost dokladů
u přezkoumávaných operací. „U žádné z přezkoumaných operací a písemnosti nebyly v rámci
kontroly zjištěny chyby nebo nedostatky, což svědčí o kvalitně odvedené práce. Za to bych chtěl
všem dotčeným odborům a pracovníkům Magistrátu města Havířova poděkovat,“ uvedl
ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica. Dodržování jednotlivých ustanovení a právních
předpisů krajští zástupci prověřili na vybraném vzorku finančních, účetních a majetkoprávních
operací (pojištění majetku, odpovědnost za škodu a vozidle, rekonstrukce dětského hřiště
v Centrálním parku, celoměstská akce Havířov v květech 2018). [16]
V Městské knihovně Havířov vyhlásili autory vítězných fotografií ze soutěže
amatérských fotografů „Bez starosti na slavnosti“. Fotografie byly vystaveny od poloviny září
v prostorách poboček na Šrámkově ulici. Vítězkou se letos stala A. Kanková (fotografie
„Každému, co jeho jest“). Za fotografii „Když se nikdo nedívá“ obdržela rovněž Cenu
knihovníků. Cenu veřejnosti získala P. Antoszyková („Den a Noc“). Soutěžní fotografie byly
v knihovně k vidění do 9. listopadu 2018. [17]

Strohá řeč čísel

Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Karviné vystavilo vývoj nezaměstnanosti
v okrese. V Havířově bylo bez práce celkem 3 648 lidí (žen bylo 1 853). Uchazečů
o zaměstnání v dosažitelném věku 15 až 64 let bylo celkem 3 403 (žen 1 719). Podíl
nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel se zastavil na 7,25 procentech. Práci hledalo
celkem 106 absolventů (po základní škole 37). Evidováno bylo 558 nezaměstnaných
se změněnou pracovní schopností. [18] Nárok na podporu v nezaměstnanosti vykazovalo
k poslednímu září v Havířově 806 uchazečů o zaměstnání. [19]
V havířovské nemocnici přišlo v září na svět celkem 56 dětí (chlapců
24 a dívek 32). Bydliště Havířov zapsali na matrice 36 dětem (13 chlapcům a 23 dívkám).
V Nemocnici s poliklinikou Havířov hospitalizovali v září 1 400 pacientů, z Havířova jich bylo
905. [20]
Posádky zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje vyjížděly v oblasti
Havířova v období červenec až září k 1 907 případům. Záchranáři ošetřili 1 315 pacientů
s obtížemi interního charakteru, 353 pacientů s úrazy (3 lidé byli zraněni velmi těžce a 1 z nich
musel být resuscitován). Psychiatrickými obtížemi trpělo 76 pacientů a ve 42 případech
vyjížděli lékaři k pacientům s cévní mozkovou příhodou. Celkem bylo nutno resuscitovat
11 nemocných, primárně úspěšných bylo 6 případů, postižení byli předáni k další léčbě
ve zdravotnickém zařízení. [30]
V nové sezóně se dočkali milovníci bruslení. Na svatého Václava 28. září jich přišlo
na zimní stadion celkem 80.
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Napsali o nás

Stříbrnou medaili za druhý nejlepší výkon získala na nedávném Mistrovství České
republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v Liberci Izabela
Jurenková z Havířova. Členkou SDH Havířov Město je od svých devíti let. „To znamená, že ji
trápíme už celých pět let a na výkonech to jde znát. Ve svém kolektivu je velmi oblíbená a velmi
rychle do něho zapadla. Nevynechala žádné závody, na které jezdíme, pokud to čas a zdraví
dovolilo,“ řekl velitel družstva SDH Havířov Město. Jurenková se dostala do družstva
reprezentace na podzim 2017. [21]
Policisté vyšetřovali od úterka 11. září 2018 napadení školačky poblíž
ZŠ Žákovská. Devítiletou dívku, která se vracela ze školy domů, uchopil neznámý muž
za aktovku a snažil se ji odvléci. Vysmekla se však z popruhů a bez zranění utekla. Doma
se svěřila mamince, která vše ohlásila policii. Všechny informace byly intenzivně prověřovány
a v okolí škol byly posíleny policejní hlídky. [22] Zadržen byl v této souvislosti známý
havířovský čichač toluenu, 13krát soudně trestaný Filip K. Agresivitou se vyznačuje od svého
mládí a lidé se mu raději obloukem vyhýbají. Během vyšetřování útoku na školačku si ale
zavařil, řádil přímo na policejní služebně, vysvlékl se do naha, policistům nadával.
Poté poškodil i celu. Byl podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a vyhrožování s cílem
působit na úřední osobu. Hrozí mu 3 roky vězení. [23]
Mladý los o váze téměř 350 kg skočil nečekaně z příkopu před dodávku na silnici
z Havířova do Ostravy. Zdemoloval přední masku auta a uhynul. Zvíře naložil vyprošťovací
speciál na auto místních myslivců. [24]
Studenti Střední školy Sýkorova v Havířově-Šumbarku uklidili nepořádek kolem
Sušanských rybníků. V lokalitě se vyskytují vzácní živočichové, přesto zde studenti opět
naplnili desítky pytlů různým odpadem. Aktivitu mladých lidí uvítal místní rybář. „Já si toho
hodně cením a odsuzuji ty rybáře, kteří to dělají. Protože není problém, když si donese plnou
láhev k vodě, aby ji zase odnesl prázdnou,“ řekl. Jan Smola z odboru životního prostředí
Magistrátu města Havířova informoval v tom smyslu, že se jedná o území, kde se kromě
vodních ptáků daří i plazům. Žije zde například užovka podplamatá, která se v rámci MSK
vyskytuje právě jen u Sušanských rybníků. [25]
Vážné zranění si v neděli 23. září 2018 vyžádala dopravní nehoda motocyklu
a osobního automobilu na okružní křižovatce ulic Těšínská, Padlých hrdinů a místní
komunikace Na Záguří. Zranění 58letého motorkáře bylo klasifikováno jako těžké a byl
převezen do nemocnice. Řidič osobního vozidla Opel Insignia, který nedal přednost
projíždějícímu motocyklu, a jeho spolujezdkyně vyvázli bez zranění. Zkoušky na alkohol byly
u obou řidičů negativní. Předběžná škoda na vozidle byla odhadnuta na 10 tisíc korun
a na motocyklu na 30 tisíc korun. [26]
Po letní přípravě začaly první teplárny dodávat teplo pro ohřev vody
i pro celodenní vytápění. Naplnily se předpovědi meteorologů a o víkendu v sobotu
22. a v neděli 23. září 2018 došlo k citelnému ochlazení a srážkám. Protože chladno bylo
i v příštích dnech, začaly první velké teplárny s ranním a večerním temperováním nebo
i celodenním vytápěním ve většině míst republiky. Od roku 2009 mělo letošní září nejdelší
nepřetržité období s průměrnou denní teplotou nad 13 °C. Právě až o tomto víkendu klesla
na 12,5 °C. Teplárny skupiny Veolia Energie ČR (včetně Havířova) byly na začátek topné
sezóny připravené. [27]
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Počasí v září

Nejvyšší průměrnou teplotu jsme zaznamenali v pondělí 3. září 2018
(19,9 °C) a v pátek 21. září 2018 (19,83 °C). Bouře Fabienne se prohnala Havířovem v pondělí
24. září 2018. V souvislosti se silným větrem vyjížděli pomáhat havířovští hasiči. Hasičský
záchranný sbor likvidoval v osmi případech stromy spadlé přes veřejné komunikace a opřené
o elektrické vedení, osvětlení nejen v Havířově, ale i v Těrlicku, Horních Bludovicích
a Albrechticích. V Havířově-Prostřední Suché bouře strhla plechovou část střechy rodinného
domu. Na nástupišti Českých drah se uvolnily plechy na přístřešku. Jedna cesta hasičského
vozu vedla ke garážím v Havířově, i zde se uvolnily plechy. [4]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Krásné počasí v Havířově-Šumbarku (Zadky) v úterý 18. září 2018.
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8. 10 KRONIKA ŘÍJEN 2018
Vlastenectví je láska k vlastnímu národu,
nikoli nenávist k jiným. [2]

Úvod

Nebylo jednoduché vybrat citát z množství Masarykových citátů. Každý z nalezených
promlouvá zcela aktuálně k dnešku. Nejen uvedený o vlastenectví, ale i ten o manželství, které
má být partnerům vyšším vývojem a začíná jím nový život. Jisté bylo pouze to, že by to měl
být citát Masarykův, protože koho jiného citovat v měsíci stých narozenin země, než jejího
prvního prezidenta? Oslavy spěly ke svému vrcholu a nebyl nikdo, kdo by si aspoň
nevzpomenul, že státní svátek neznamená pouze pracovní volno (letos navíc připadl na neděli).
Muži svaté trojice roku 1918 se stali novodobými celebritami, objevili se i na mincích
s nominální hodnotou 20 korun. Pozapomenuté příběhy našich dějin ožívaly před očima.

Až do 26. října 2018 si mohli havířovští natrhat voňavá jablíčka v Sadech Životice.
Letošní říjen jinak utíkal v zaběhaných kolejích. Děti ve školách se začaly konečně zklidňovat,
zcela přirozeně se do havířovských ulic vrátila Havířovská desítka. Letos přilákala tisícovku
běžců, kteří přispěli na havířovskou bocciu. Minuly komunální a senátní volby. Podtrženo,
sečteno, politikové v Havířově vytvořili staronovou koalici a potvrdili ji podpisem. Poslední
dekáda října přinesla to pravé podzimní počasí s mrholením, deštěm a studeným větrem.
V Sadech Životice se chýlil ke konci samosběr jablíček z obsypaných jabloní. V České televizi
po dvou letech začali znovu vysílat přímé přenosy taneční soutěže Stardance 2018. Zemřel
Charles Aznavour. S aktivní sportovní kariérou se v pražské O2 Aréně loučil tenista Radek
Štěpánek. V obchodech se objevili čokoládoví čerti, Mikuláši a kolekce. Nepozorovaně se
vplížil hektický předvánoční čas.
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Říjen v časovém sledu
Pondělí 1. října 2018

Město pořídilo další 3 tisíce kusů sad barevných tašek na třídění odpadů.
Žluto-modro-zelené sady sloužily už několik let k pohodlnému vytřídění plastů, papíru a skla
v domácnostech a ve třídách škol a školek. Město rozdávalo tašky zdarma mezi havířovské
obyvatele (jednu sadu do jedné domácnosti), aby se snižoval objem směsného komunálního
odpadu, který končí na skládkách. „Pokud mají o tašky na třídění odpadu zájem školy nebo
školky do svých tříd, lze se na jejich odběru na odboru komunálních služeb domluvit,“ doplnila
vedoucí odpadového oddělení Magistrátu města Havířova Eva Wojnarová. Město tentokrát
získalo separační tašky v rámci společného projektu Moravskoslezského kraje a autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a. s. pro rok 2018 „Intenzifikace odděleného sběru a využívání
vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“.
Tašky z 50 % financoval ze svých prostředků Moravskoslezský kraj a další polovinu
autorizovaná společnost EKO-KOM, a. s. Havířované třídili odpad do barevných kontejnerů
na více než 350 stanovištích. Obyvatelé rodinných domků vyhazovali tříděný odpad
do barevných pytlů. Ve městě bylo rozmístěno také 25 kontejnerů na textil, které obhospodařuje
společnost ADRA. [5]
Pracovníci Magistrátu města Havířova rozdávali v průběhu října nové
kompostéry uživatelům rodinných domků, zahrad a pozemků. Vedoucí oddělení odpadového
hospodářství havířovského magistrátu Eva Wojnarová uvedla, že město jich pořídilo z projektu
spolufinancovaného Evropskou unií 1 400 a navíc ještě 15 kontejnerů na textil pro třídění
nepotřebného šatstva. Z celkové částky 4 a půl milionů korun uhradilo město 15 %. Součástí
dodávky byly brožury s návodem, proč a jak správně kompostovat a třídit odpady.
Přihlášení zájemci, kteří na magistrátu uzavřeli smlouvu o výpůjčce (na 6 let) a následném
darování kompostéru, si je mohli odebrat na jednom ze dvou výdejních míst podle trvalého
bydliště žadatele. Město vydalo cca 1 000 kompostérů. [6]
V Galerii Centrum zahájili výstavu historických materiálů, fotografií a tiskovin
spojených se vznikem Československé republiky před sto lety. V pojednání „Slovo k historii.
T. G. Masaryk a vznik ČSR“ Jana Galandauera, nabídla kromě jiného fotografie Masaryka
a Beneše z doby 1. světové války, ukázku rukopisu prvního československého prezidenta
v „Prohlášení českého komitétu zahraničního“. K vidění byly fotografie pasu, se kterým
odjížděl Masaryk 18. prosince 1914 do zahraničí, Masarykovy fotografie při slavnostním
prohlášení kongresu utlačených národů před radnicí ve Filadelfii 26. října 2018 a při jeho
podpisu, po jeho příjezdu do Prahy. Expozice mapovala jeho cestu v době 1. světové války
při setkání s československými dobrovolníky v ruském Bobrujsku u 1. československé brigády
v Brezně na Volyni v roce 1917. Vystaveny byly náborové pohlednice z Francie propagující
vstup Čechoslováků do legií.
Tvůrci výstavy sáhli hluboko do historie a připomenuli významné osmičkové roky českých
dějin (1348 Karel IV. založil první univerzitu ve střední Evropě, 1458 zaznamenává poslední
volbu českého krále domácího rodu Jiříka z Poděbrad, po němž přišli na český trůn Jagellonci
a Habsburkové, 1618 vypuklo české stavovské povstání, 1918 vznikla Československá
republika a 1968 pražské jaro uťala srpnová invaze bratrských vojsk Varšavské smlouvy).
Vzpomenuty byly všesokolské slety, osobnosti Voskovec a Werich, bratři Čapkové.
Výstava, jejíž autoři čerpali z informací a materiálů Senátu Parlamentu ČR, Kalendáře 100 let
od vzniku československého státu, z Vojenského historického ústavu v Praze, Fotobanky,
internetu a Wikipedie, trvala do 28. října 2018.
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Tajemné dveře v místě bývalé studovny a čítárny Městské knihovny Havířov
na ulici Šrámkové se otevřely po 3 měsících veřejnosti. Pásku nového K-Klubu pro teenegery
slavnostně přestřihla ředitelka knihovny Dagmar Čuntová. Všechny v moderním prostoru
nového oddělení přivítala jeho vedoucí Kateřina Bálintová. Podívat se přišel vedoucí odboru
školství a kultury Magistrátu města Havířova Pavel Hamza. Přítomni začali prohlížet knihy
v regálech, hry a další lákadla, k poslechu jim hrála havířovská kapela Střepy. Nové oddělení
začalo psát svoji historii… Přejeme krásné chvíle a všechno dobré.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nový příjemný prostor K-Klubu v Městské knihovně Havířov na Šrámkově ulici byl
slavnostně otevřen v pondělí 1. října 2018.

Úterý 2. října 2018

Představitelé města Havířova se zástupci dodavatelské firmy přestřihli pásku
v rekonstruované ZŠ Na Nábřeží. Nejstarší základní škola ve městě, vybudovaná v létech
1954 až 1956 ve stylu Sorely, prošla v uplynulém roce náročnou rekonstrukcí za provozu
(výměna oken, náročná renovace fasády budovy). Barevné řešení fasády muselo město
projednávat se zástupci Národního památkového ústavu. Dveře a převážná část oken byly
původní a měly špatné izolační vlastnosti. Některá okna byla již zcela nefunkční. „Proto jsme
v loňském roce navýšili investiční část rozpočtu města a rozhodli se, že školu opravíme,“
vysvětlil ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica. Oprava školy vyšla město na téměř
28 milionů korun. Škole nový kabát nesmírně sluší, stala se rázem jednou z nejkrásnějších
budov ve městě. Konečnou podobu si pochvaloval ředitel školy a také děti. [7]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Symbolické přestřižení pásky, děti mají krásnou základní školu a město opět zdobí
architektonický klenot nejstarší základní školy ve městě. Úterý 2. října 2018.
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Do finále dospěla jedna z nejdelších rekonstrukcí uplynulého volebního období.
Představitelé města, zástupci dodavatelských firem, Technických služeb Havířov otevřeli
v úterý 2. října 2018 krátce po poledni rozšířený městský hřbitov v Havířově-Šumbarku, včetně
nové smuteční síně. Komunikace na ulici Hřbitovní (chodník a cesta) byly dokončeny
po dušičkovém víkendu, ale v této nejexponovanější době byly zcela k dispozici návštěvníkům
hřbitova. Součástí rekonstrukce Hřbitovní ulice byla instalace veřejného osvětlení, nové
parkoviště, 2 autobusové zálivy pro zastávky autobusů MHD a přechody pro chodce.
Obyvatelé města získali důstojný stánek, kde se budou loučit se svými zesnulými. „Město musí
pro své obyvatele zajistit veškeré nezbytnosti potřebné k životu, jehož součástí je také povinnost
postarat se o blízké, kteří nás opustili. Prostor pro pohřbívání původního hřbitova bychom
vyčerpali do pár let, proto jsme se v roce 2016 rozhodli pustit se do takto rozsáhlé a investičně
náročné stavby,“ uvedla primátorka města Jana Feberová.
Nová smuteční síň pojme 80 návštěvníků. Její součástí jsou kanceláře pro pohřební službu,
chladicí boxy, přípravna zesnulých, sociální zázemí a čekárna pro pozůstalé. Přibylo
219 nových hrobových míst pro pohřbívání a 1 392 urnových hrobů. Město pořídilo
85 kolumbárií se schránkami pro více než 5 tisíc uren. „Kromě nového prostoru pro pohřbívání
jsme pořídili veřejné osvětlení nového hřbitova, vybudovali nové chodníky
a zpevněné plochy, pietní místo s fontánou, kašny, vyseli mnoho zeleně a postavili nové
oplocení,“ upřesnil náměstek primátorky Karel Šlachta. Celkové náklady přesáhly částku
65 milionů korun, rekonstrukce ulice vedoucí podél hřbitova si vyžádala dalších 20 milionů
korun. [8] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Představitelé města a dodavatelských firem slavnostně přestřihli pásku u nové smuteční síně
na rozšířeném hřbitově v Havířově-Šumbarku v úterý 2. října 2018.
Obyvatelé Stavbařské ulice získali nové parkoviště ze zámkové dlažby. Současně
byl opraven 30 metrový úsek vozovky i přilehlé chodníky. „V době, kdy naše město vznikalo,
nebylo obvyklé, aby každá rodina měla auto, natož dvě nebo tři. Problém s parkováním tady je
a vždy bude – je potřeba ho řešit s rozumem. Situace na Stavbařské ulici už byla opravdu tristní,
lidé zde parkovali auta mimo vyhrazená parkovací stání, byla zde rozježděná zeleň a hluboké
díry podél komunikace,“ vysvětluje náměstek primátorky Karel Šlachta. Celkový počet
parkovacích míst na Stavbařské ulici se zvýšil z původních 30 na 69, z toho byla 4 parkovací
stání vyhrazena pro tělesně postižené občany.
Vznikla místa pro kontejnery, bylo opraveno veřejné osvětlení a upraveno dopravní značení.
Nové parkoviště stálo 5 a půl milionů z rozpočtu města. [9]
Déšť a pošmourné úterní počasí neodradilo havířovské seniory a v hojném počtu
(zapsalo se jich 132) absolvovali už 12. ročník „Pochodu seniorů“. Přijelo též 14 seniorů
z Karviné. Pochod pořádaly pracovnice odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Letošní čtyřkilometrová trasa vedla od Městského
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klubu seniorů na ulici Studentské na Pašůvku. Účastníci získali na startu mapu a cestou prošli
7 kontrolními stanovišti.
Po příjemné vycházce čekala v cíli u koní odměna v podobě dobrého občerstvení, které
připravily pracovnice odboru sociálních věcí. Podívat se přišla náměstkyně primátorky
pro sociální rozvoj Alena Zedníková. [1] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pochod seniorů v úterý 2. října 2018, jeden z týmů krátce po startu.

Středa 3. října 2018

V Komunitním centru Lučina se rozezněl benefiční „Koncert pro Verču“, který
uspořádalo dobrovolnické centrum ADRY ve spolupráci se společností Residomo a Santé
Havířov. Hudební soubor klientů ambulantního a pobytového střediska sociálních služeb
„Souznění“ doprovodili na hudební nástroje dobrovolníci Libuše, Bohdana a Honza. Právě
dobrovolnice Bohdana Pufferová byla hlavní iniciátorkou koncertu a s klienty celý program
nacvičila. Výtěžek charitativní akce (na koncertě se vybralo 43 243 korun) putoval
na zakoupení baterie do vozíku pro Veroniku Chovancovou, postiženou těžkou formou dětské
obrny. Sbírku vyhlásila Nadace ADRA.
Hosty přivítala Hana Čadová, vedoucí havířovského dobrovolnického centra ADRY.
Koncertem provázela Tereza Pufferová. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hlavní iniciátorka benefičního koncertu ve středu 3. října 2018 v Komunitním centru
Lučina.
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Čtvrtek 4. října 2018

Byla dokončena další část cyklostezky, která směřuje k Žermanické přehradě.
Vede k hranici města s obcí Horní Bludovice. Několik stovek metrů nové trasy prochází
ulicemi Na Kempách a Luční. Město zde nechalo opravit vozovku a na účelové komunikaci
vybudovalo asfaltovou cestu. Nová část cyklostezky vyšla městskou pokladnu na 2 miliony
korun. Další úseky cyklostezky jsou plánovány v obcích Horní Bludovice a Žermanice, město
financuje oběma obcím projektovou dokumentaci v hodnotě 650 000 korun v rámci spolupráce
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. [10]
Zajímavou výstavu připravilo pro Havířovany Městské kulturní středisko
ve spolupráci s Českou numismatickou společností, zapsaným spolkem, pobočkou
v Havířově. Sběratelské materiály, které mapují vývoj sokolnického hnutí zejména v naší zemi,
vystavili v Galerii Maryčka Václav Procházka, rodák z Havířova a Sokolská župa Beskydská
Jana Čapka. Pozvání přijal František Hrbáček, ze své bohaté sbírky, jejíž exponáty si sám
restauruje, vystavil v průběhu vernisáže 4 vitríny se sokolskými přívěsky k náramkovým
hodinkám, vstupenkami na 1. Všesokolský slet v roce 1882, s páskovými přezkami
s husitskými motivy, ruční práce rytce Josefa Decastella.
Zaujaly plakáty avizující všesokolské slety (1891, 1895, 1926, 1932, 1938, 1948, 1994, 2000,
2006, 2012 – připomínka 150. výročí založení sokolského hnutí). Plakátem bylo připomenuto
konání slavnostní akademie u příležitosti 150. výročí zahájení činnosti TJ Sokol Valašské
Meziříčí. Nechyběl panel věnovaný sokolskému odboji a památnému dni sokolstva, který
připadá na 8. října. Návštěvníci mohli zaznamenat plakáty k sokolským slavnostem v Polsku
a na Slovensku, k celostátní přehlídce sokolských sborů v roce 2004 v Jihlavě a Bzenci. Byly
vystaveny fotografie některých sokoloven.
Velkou pozornost přítomných poutaly sbírky sokolských odznaků pana Václava Procházky
mapujících župy královehradeckou, jihočeskou, ústeckou, libereckou, plzeňskou
a ze sokolských sletů (VIII., IX. v roce 1932 v Praze, z X. 1938, z XI. 1948 v Praze,
z XIV. v roce 2006, z roku 2012 i z posledního XVI. všesokolského sletu v roce 2018).
Majitelé sbírek byli během vernisáže k dispozici a zodpovídali zvídavé dotazy návštěvníků
a návštěvnic. Podobná výstava se uskutečnila v roce 2012 u příležitosti 150. výročí založení
sokolského hnutí u nás v Galerii Radost. Ta současná trvala do 26. října 2018.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Výstava sběratelských materiálů věnovaná vývoji sokolského hnutí u nás vyvolala velký
zájem. Galerie Maryčka, čtvrtek 4. října 2018.
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Pátek 5. října 2018

Týden knihoven začal v Havířově raketově. Nejenže byl otevřen nový K-Klub
pro mládež, ale do Havířova zamířila oblíbená autorka z Valašského Meziříčí Alena
Mornštajnová. V salonu oddělení pro dospělé čtenáře na ulici Svornosti vyprávěla svým
čtenářkám a čtenářům o svých spisovatelských začátcích, o tom, jak vznikaly její knihy
(oblíbené romány Slepá mapa, Hotýlek a nejčtenější kniha v havířovské knihovně Hana).
Všechny jsou postaveny na faktickém jádru, Hana si vyžádala od autorky studium dějin rodného
města (epidemie tyfu v 50. létech 20. století) a holokaustu zejména meziříčských Židů
(vzpomínky přeživších). Vyprávěla poutavě, podobně jako jsou nesmírně čtivé její knihy.
Přiblížila s vtipem cestu příběhu z hlavy autora ke čtenáři. Odpověděla na dotazy a podepsala
knihy všem, kteří si je na besedu přinesli.
V úterý 2. října 2018 v odděleních na ulici Svornosti čaroval Nikolas Kara. Jeho vystoupení
bylo plné hádání skrýší a úkrytů, myšlených čísel a zmizela Rubikova kostka.
Ve středu 3. října 2018 otevřeli v oddělení pro dospělé na ulici Šrámkové tvůrčí dílnu se Silvou
Skotnicovou. Předvedla zájemcům, jak si vyrobit plstěné šperky. V dětském oddělení zahrály
knihovnice nejmenším dětem Nové pohádky o Pejskovi a Kočičce a přidaly i jednu starší. První
pohádka byla o tom, jak Kočička stále jedla, až z toho ztloustla, ve druhé pohádce se chtěl
Pejsek stát Supermanem. Ve třetí pohádce slavili společně 28. říjen. Večer na Šrámkově ulici
patřil panu Nitrovi a vzpomínce na geniálního skladatele Karla Svobodu. Písničky střídala četba
ukázek z životopisné knihy R. Sachera. Do hudebního oddělení na ulici Svornosti zamířila
oblíbená dvojice Milada Kaďůrková a Miroslav Rataj. Seznámili přítomné s pohnutým životem
ženy prvního prezidenta naší země Charlotty Masarykové. V pořadu nazvaném „Život jako
poslání …“ odhrnuli roušku tajemství, aby představili bytost téměř zapomenutou, ženu krásnou,
silnou, která milovala zemi svého muže jako zemi svoji a byla po celý život oporou svým
nejbližším. O životě dětí bez rodiny na africkém venkově si povídali ve středu 3. října
na pobočce Městské knihovny Havířov na Seifertově ulici se členy organizace „Bez mámy“.
Přednášela Michaela Gongolová a seznámila přítomné s podmínkami, ve kterých žijí místní
děti, které přišly z různých důvodů o rodiče. Organizace poskytuje pomoc nejen 30 místním
dětem v sirotčinci, který postavili. Přednáška byla doplněna výstavou obrazů Tinga Tinga
a rukodělnými výrobky místních tanzanských autorů. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oblíbená autorka Alena Mornštajnová zamířila do Městské knihovny Havířov na ulici
Svornosti v pondělí 1. října 2018.
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Sobota 6. října 2018

Skončily volby 2018, komunální i 1. kolo voleb senátních. Skončil čas slibů,
mítinků, předvolebních balónků, káv, čajů, perníčků, gulášů, povídání s kandidáty. Po sečtení
nastala jistota. Do druhého kola senátních voleb poslali voliči karvinského okrsku Petra Víchu
(ČSSD) starostu Bohumína a havířovskou Miladu Halíkovou, kandidátku KSČM.
Do havířovského zastupitelstva si havířovští vybrali 43 členů v 79 volebních okrscích.
V seznamu bylo zapsáno 61 199 voličů. Ukazatel volební účasti se zastavil na 31,23 %.
Vydáno bylo 19 114 obálek a odevzdáno 19 047. Voliči odevzdali 731 321 platných hlasů.
Vítězné hnutí ANO 2011 získalo 198 333 hlasů (27,12 %) a 13 mandátů v novém
zastupitelstvu. Komunistická strana Čech a Moravy skončila se 108 720 hlasy (14,87 %)
na místě druhém, náleží ji 7 mandátů. Česká sociálně demokratická strana s 85 103 hlasy
(11,64 %) obsadí 6 křesel. Hnutí pro Havířov se 62 114 hlasy (8,49 %) náleží 4 mandáty.
Koalice KDU-ČSL a STAN Společně pro Havířov obdržela od voličů 57 250 hlasů (7,83 %)
a 4 mandáty. V závěsu rovněž se 4 mandáty zůstala Česká pirátská strana
(56 758 hlasů, 7,76 %). Tři mandáty přiřkli voliči SPD Tomia Okamury, získali 54 095 hlasů
(7,40 %). Zbývající 2 mandáty získala Občanská demokratická strana s 37 845 hlasy (5,17 %).
Bez mandátů zůstaly po volbách Nezávislí a Zelení Osobnosti pro Havířov
(28 321 hlasů 3,87 %), nový Havířovský družstevník (17 284 hlasů, 2, 36 %), Patrioti Havířov
(14 653 hlasů, 2 %), Směr pro Havířov (7 485 hlasů, 1,02 %) a TOP 09 (3 360 hlasů, 0,46 %).
[11] Začala jednání o koalici, která by zajistila nejen většinu při hlasování, ale i spolupráci
při řešení problémů našeho města.
V Buenos Aires začaly III. Letní olympijské hry mládeže. Velký úspěch slavil hned
první den havířovský vzpěrač F. Polák ve váze do 56 kg. Získal bronzovou medaili a na cestě
k ní překonal hned 3 české juniorské rekordy (ve dvojboji dosáhl 233 kg a o 2 kg tak zlepšil
vlastní rekord z letošního mistrovství Evropy). Svěřenec trenéra E. Brźoska zvedl 104 kg v trhu
a 129 kg v nadhozu. František jel do Argentiny bez větších očekávání a měl z medaile velikou
radost. Český reprezentant nestačil pouze na sportovce z Vietnamu (262 kg) a z Thajska
(239 kg). Trenér hodnotí Františkův výkon jako neskutečný úspěch českého vzpírání.
Po návratu se začal mladý talentovaný reprezentant připravovat na mistrovství světa v kategorii
mužů. [12]

Pondělí 8. října 2018

Domovy seniorů Havířov, střediska Helios a Luna, se připojily k celostátním Dnům
otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb (8. až 14. října 2018). Všem zájemcům
předvedli zevnitř fungování havířovských domovů v pondělí 8. října 2018.
Domov seniorů, středisko Helios, navštívilo 62 hostů zejména z řad seniorů. Podívat se přišly
i dvě třídy studentů středních škol. Pracovnice zařízení je seznámily se základními údaji
o poskytovaných službách. Domov má kapacitu 86 uživatelů, ve dvou horních patrech budovy,
rozlišených barvami zelenou a modrou, jsou umístěny pokoje pro klienty vyžadující zvláštní
režim (nesoběstační, vykazující demenci). Domov seniorů v 1. patře je vyznačen barvou
červenou a podle zákona o sociálních službách jsou sem přijímáni pacienti s lehkou demencí.
Na všech poschodích Heliosu jsou kuřárny pro klienty i zaměstnance, klubové místnosti,
kosmetické koutky. Aktivizační programy pro obyvatele domova se konají v každém patře
v malé společenské místnosti. Domov má vlastní jídelnu, kuchařky jsou schopné uspokojit
jakoukoliv dietu strávníků. K dispozici je modlitebna, tvůrčí dílna. Jedna z uživatelek domova
zpřístupnila návštěvníkům svůj jednolůžkový pokoj (většina pokojů je jednolůžkových,
13 pokojů dvoulůžkových), vybavený nábytkem, televizí, malou kuchyňkou a sociálním
zařízením (včetně sprchového koutu). Každý ze seniorů si sám zútulňuje pokoj obrázky,
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fotografiemi a dalšími drobnostmi, které tvoří domov. K dispozici je signalizační zařízení
ke komunikaci a přivolání personálu v případě potřeby.
Do střediska Luna v Havířově-Šumbarku zavítalo 60 návštěvníků, včetně studentů SŠ Dakol.
Byl zahájen zimní semestr Virtuální univerzity III. věku pro seniory, kteří pobírají
starobní důchod. Studenti oboru „Potraviny a spotřebitel“ (přihlásilo se 20 studentů) se sešli
v pomyslných školních lavicích v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov už
v pondělí 1. října 2018. Přesně o týden později začaly virtuální přednášky oboru „České dějiny
a jejich souvislosti II“ (17 studujících). Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin Univerzity
Karlovy v Praze (věnuje se problematice teorie historických věd a školního dějepisu, je autorem
učebnic pro základní a střední školy) hovořil v přednášce nazvané „Krize jako počátek nového“
o husitství, které se hluboce zapsalo do povědomí Čechů.
Na první prezentaci kurzu (obsahuje 6 video přednášek) přišlo několik úplně nových studentek.
Pracovnice knihovny seznámila všechny s novou grafikou webových stránek univerzity.
Připomenula, že po každé přednášce je připraven pro posluchače malý test sestávající
z 10 otázek (5 musí adepti zodpovědět správně, aby se jim test započítal).
Virtuální univerzitu III. věku připravuje ve výukových místech v celé republice Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Zde nejúspěšnější studenti
po ukončení studia promují.

Havířovští senioři (zejména seniorky) začali studovat další semestr Virtuální univerzity
III. věku v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti.
V loutkovém sále KD Petra Bezruče přednášel členům KPHMO, pobočka Havířov,
Ladislav Filip o využití důlního plynu při likvidaci a po uzavření Dolu Dukla. Přednášející se
vyučil na Dole Dukla, pracoval zde jako důlní zámečník a po studiu na VŠB pracoval ve funkci
degazátora až do poslední chvíle (důl uzavíral). Jeho přednášce předcházela gratulace říjnovým
oslavencům a zejména jubilantům a pozvánka na celou řadu akcí, které bude klub pořádat
do konce roku 2018, včetně výroční schůze v restauraci Radost 10. prosince 2018 a společných
oslav sv. Barbory 4. prosince 2018 v kompresorovně na Landeku.

Úterý 9. října 2018

Na oddělení ORL (ušní, nosní, krční) Nemocnice s poliklinikou Havířov pořídili
z vlastních finančních zdrojů nový přístroj ICS Impulse pro komplexní vyšetření rovnováhy.
Princip testování rovnováhy je zde založen na schopnosti očí udržet správnou fixaci
při rychlých pohybech hlavou. Pacient tedy provádí rychlé pasivní pohyby hlavou, pokud je vše
v pořádku, jeho oči jsou schopny zachytit pevný bod v zorném poli. Impulzy přenáší
do počítače vysokorychlostní infračervená kamera, jsou digitálně zpracovány a vyhodnoceny.
Zcela bezbolestné vyšetření trvá několik minut. [13]
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Zaměstnanci havířovské nemocnice podpořili Mobilní hospic Ondrášek v rámci
národního Týdne pro mobilní hospice. Vyvrcholil Světovým dnem paliativní hospicové péče.
Cílem kampaně bylo prosadit myšlenku, aby v blízké budoucnosti mohlo více pacientů dožít
svůj život doma. Podle průzkumů si až 80 % lidí přeje zemřít doma v kruhu svých nejbližších.
Mobilní hospice přinášejí do domácností odbornou zdravotní péči, informace a podporu.
Pomáhají rodinám zvládnout nelehkou péči, aby mohli poslední chvíle života jejich blízkého
strávit doma.
V hale centrálního příjmu bylo nainstalováno křeslo. Celý týden bylo k dispozici pacientům
k odpočinku. Zaměstnanci havířovské nemocnice dorazili v úterý 9. října do práce symbolicky
v domácí obuvi. [14]
Po dvou letech otevřel v Havířově svoji výstavu havířovský umělec Jan Melena.
Na vernisáži výstavy „Lino“ ve Výstavní síni Viléma Wünsche promluvil jeho přítel Tomáš
Koudela, který ho vidí jako bravurního kreslíře. Nabídl návštěvníkům průřez tvorbou
z uplynulých 2 let, linoryty, akvarely, exlibris a digitální malbu. Prostřednictvím světa zvířat,
hub, rostlin rozehrál často pocity smutku, smrti, zmaru, zla. Přitom jeho díla nepostrádala
zvláštní druh humoru. (Příloha D/10/1 Jan Melena – Lino. Katalog k výstavě).

Středa 10. října 2018

V Kotulově dřevěnce se nechali tradičně inspirovat lidovou písní „Já mám koně,
vraný koně“. S dětmi z mateřských, základních škol a další veřejností tu vyráběli papírové
koníčky s protahovanou vlnou. Děti si navíc mohly nasbírat popadané ořechy.
Tvůrčí dílna, které letos mimořádně přálo sluníčko, volně navazovala na akci ze čtvrtku
4. října 2018. Do Kotulovy dřevěnky přišlo téměř 200 návštěvníků oslavit světový Den zvířat.
Děti si mohly jednotlivá zvířátka, většinou hospodářská, prohlédnout. Přírodovědec Muzea
Těšínska si o každém ze zvířat připravil krátkou přednášku. Zaměstnanci muzea se snažili
dětem připomenout postavu Františka z Assisi, patrona všech zvířat.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Středa 10. října 2018 u Kotulovy dřevěnky.

226

Čtvrtek 11. října 2018

V Havířově skončila povolební vyjednávání. 27 zastupitelů hnutí ANO 2011,
ČSSD, Společně pro Havířov (KDU_ČSL a STAN) a Hnutí pro Havířov se sešli v Hotelu
Rudolf, aby stvrdili koalici podpisem koaliční smlouvy. Šéf hnutí ANO 2011 a budoucí
primátor města Josef Bělica označil koalici jako stabilní a jako nový stabilizační prvek přivítal
účast zastupitelů z Hnutí pro Havířov. Prioritními výzvami jsou v následujícím volebním
období opravené vlakové nádraží, sdílená kola, veřejný internet a smart city (chytrá parkoviště,
chytré odpadové hospodářství). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Členové 4 stran, které získaly mandát do zastupitelstva, podepsaly ve čtvrtek 11. října 2018
večer novou koaliční smlouvu.

Sobota 13. října 2018

Skončilo 2. kolo senátních voleb. V karvinském 74. volebním obvodě zvítězil
ve druhém kole dosavadní senátor za ČSSD Petr Vícha. Získal 9 232 hlasů (72,06 %). Jeho
soupeřka Milada Halíková kandidující za KSČM obdržela od voličů 3 578 hlasů (27,93 %).
Ve druhém kole zamířilo do volebních místností 13,56 % voličů. [15]
U příležitosti celostátních Dnů otevřených dveří sociálních služeb připravili
v Domě pod svahem Armády spásy „Pouštění draků“. Milé podzimní akci přálo hřející slunce,
v zahradě se skvěly krásné oranžové dýně vypěstované v zahradě klienty zařízení.
Spolu s pořadateli si děti vyráběly draky (pravda nefoukal příliš vítr, takže vysoko a dlouho
dráčkové nelétali), mohly si vymalovat obrázek s podzimní tématikou. Pekly se párky na ohni
a nechybělo občerstvení v podobě chutných buchet. Příchozí tu strávili krásný podzimní čas
příjemným popovídáním s klienty a zaměstnanci. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Děti spolu s klienty zařízení Armády spásy Dům pod svahem vyráběly draka.
Sobota 13. října 2018.
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Neděle 14. října 2018

Organizátoři Havířovské desítky už po čtvrté rozběhali Havířov. Letošní ročník
prozářený teplým podzimním sluncem přilákal na start na tisícovku běžců různého věku
a jednoho psa. Doprava byla v centru města zastavena a trať pětikilometrového okruhu byla
připravena. Generálním partnerem a partnerem běhu na 10 km byla společnost Residomo,
partnerem štafetového běhu 4 × 2,5 km byl Craft, hlavním partnerem dětského běhu Globus
Havířov. Dalšími partnery letošního ročníku byli: Lightbike, MKS, Moravskoslezský kraj,
Statutární město Havířov, Nadace OKD, Nadační fond Residomo, Armáda spásy, Birel,
OC Elan, F5, Věci z filmu.cz, První havířovský pivovar, El Max Elektro, Autodům Vrána, Auto
Tichý, Česká unie sportu, Nemocnice s poliklinikou Havířov, CrossCafe, Poda, OKIN,
Wayfarer, Hyalgel, Jelouston, Slezská univerzita Opava, Grafico Tiskárna. Mediálními
partnery byli Hitrádio Orion, Havířovský deník, TV Polar a Havířov žije. Sponzoři
se představili havířovským na náměstí Republiky ve svých stáncích. V jednom z nich byla
instalována výstava k 90. výročí založení hokejového klubu HC AZ Havířov. Ve velkém stanu
bylo pro běžce připraveno občerstvení v podobě ovoce, drobných „zdravých sladkostí“. Pivo
a limonádu zajistil První havířovský pivovar a výbornou gulášovou polévku jim nalévali
pracovníci Armády spásy z Domova Přístav v Ostravě-Kunčičkách. Jako červená nit se opět
táhla Havířovskou desítkou boccia a podpora boccistů ze sportovního oddílu Handicap sport
club Havířov. Ze startovného se letos vybrala konečná částka 67 300 korun.
Na start se postavily děti ve dvou věkových kategoriích (do 10 let, nejmenší atleti běželi
za doprovodu rodičů, a pak ty starší 10 let). Globus dětský běh startovala ředitelka Globusu
Havířov Renáta Čechmanová. Účastníci tohoto klání měli všichni startovní číslo jedna
a všichni byli ozdobení medailí.
Běh na 5 km byl přejmenován na Memorial Manfreda Kosela, který v Havířově věnoval své
síly rozvoji sportu a tělovýchovy, letos v únoru jsme vzpomenuli 20 let od jeho nečekané smrti
na atletickém soustředění ve Vysokých Tatrách. Moderátor připomenul všem přítomným
osobnost Manfreda Kosela. Závod na 5 km odstartovala jeho žena. Mezi muži byli nejrychlejší
D. Šindelek (17:56 m), R. Hradil (18:45 m) a A. Ondruch (18:58 m). Nejrychlejší žena
J. Coufalová zaběhla čas 19:51 m, následovaly ji I. Zbořilová (20:32 m) a L. Peterková
(21:31 m).
Hlavní běh na 10 km uznaný jako Mistrovství Moravy a Slezska odstartovali primátorka
Havířova Jana Feberová a ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj. Součástí byl štafetový běh
na 4 × 2,5 km. Nejlepší štafety se umístily v pořadí Team LightBike Mladé pušky (00:38:32),
Globus (00:38:38) a VPLM (00:38:46). Vítězi běhu na 10 km a zároveň mistry Moravy
a Slezska se stali M. Chascina (00:32:57), A. Gaura (00:34:20) a J. Powada (00:35:09). Prvním
reprezentantem Havířova v cíli byl celkově pátý S. Záleský v čase 00:35:50. Očekávání splnila
vítězka pražského maratonu P. Pastorová, doběhla mezi ženami první v čase 00:38:16.
Následovaly ji A. Krstevová (00:41:32) a B. Nováková (00:41:36).
Při vyhlašování vítězů byl závod rozdělen i do věkových kategorií do 39 let, od 40 do 49 let,
od 50 do 59 let a od 60 let více. Rektor opavské univerzity (aktivní účastník závodu) navíc
vyhlásil mistry z řad svých studentů.
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Po vyhlášení vítězů pokračoval program Havířovské desítky na afterparty na náměstí
Republiky. Zazpívala a zahrála mladá havířovská kapela Střepy, vystoupila Taneční škola
Horizonty. Představili se aktivní běžci Petr Harazin a jeho kapela Nebe a zpěvačka Vali Angel.
(Další fotografie jsou zveřejněny v Příloze č. 6 Kroniky Města Havířovská desítka)

Registrace běžců do závodů 4. ročníku Havířovské desítky u OC Elan v neděli 14. října 2018.
Ve švédském Örebru skončilo mistrovství světa v disco dance. Taneční škola
Horizonty dosáhla významného úspěchu. Z Havířova se do Švédska vypravilo 45 tanečních
nadšenců, dětí, trenérů a rodičů. Tanečnice z Horizontů soutěžily ve dvou disciplínách a v obou
dosáhly krásných umístění. Velká formace Lamas se stala vicemistrem světa a malá SuperKIDS
(děti od 8 do 11 let) vybojovala v konkurenci 15 skupin zlato a titul mistrů světa. „Jednalo se
o naši druhou účast na mistrovství světa za téměř čtyřicetiletou dobu fungování taneční školy
a o úplně první výjezd celé velké formace za hranice naší republiky vzhledem k tomu,
že mistrovství Evropy i světa často hostí Česká republika. Organizace celé čtyřdenní akce byla
náročná a vyžadovala téměř tři měsíce příprav, ale stálo to za to,“ uvedla hlavní choreografka
a šéftrenérka taneční školy Tereza Olšarová. [16] Posíláme velikou gratulaci a přejeme další
úspěšné choreografie.

Středa 17. října 2018

Dílny pro praktickou výuku na základních školách často chybí a děti si nemohou
vybudovat vztah k řemeslům. Město Havířov ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
a Krajskou hospodářskou komorou začalo proto realizovat projekt na podporu učňovského
vzdělávání. Školáci ze ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku začali docházet na praktickou
výuku na Střední školu technických oborů Lidická. Připravili tu pro ně pět logických celků,
kterými děti ve dvouměsíčních intervalech procházely. Seznámily se s prací zedníků, obkladačů
nebo s truhlářským a tesařským oborem.
„Jako pedagožka vím, jak moc je důležité motivovat děti k zájmu o řemeslné obory. Někteří
studenti dnes pomalu nevědí, jak správně chytit kladívko. Přitom poptávka na trhu práce hovoří
jasně ve prospěch absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Navíc
většina těchto škol dnes umožňuje doplnění vzdělání maturitou v rámci nástavby,“ vysvětlila
primátorka města Jana Feberová. [18]

Neděle 21. října 2018

V prostoru Národní třídy a ulice Široké napadl 23letý muž 15letého mladíka
po předchozí slovní rozepři. Chlapec z místa utekl. Podezřelý dále na Široké ulici napadl
skupinku mladých lidí. Svědek opilého muže zpacifikoval a vyčkal na příjezd policistů.
K prověření oznámení o údajném vzájemném napadání asi 30 osob byli na místo v neděli
podvečer vysláni policisté Obvodního oddělení Havířov 1.
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Ke zranění nedošlo. Zadržený muž byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Policisté
zahájili úkony trestního řízení přečinu výtržnictví. Důvodně podezřelý byl za spáchání stejného
přečinu odsouzen v loňském roce. Hrozily mu až 3 roky odnětí svobody. [19]
V okolí Havířova se konalo Mistrovství České republiky mládeže a juniorů
stopařů. Mladí kynologové museli během roku absolvovat několik soutěží, aby se
na mistrovství kvalifikovali. Za dobrým výsledkem stojí každodenní práce psovoda a psa
v terénu. Soutěžilo se na loukách v okolí města, každý pes musel mít svoji čistou stopu.
Během stopy musel najít dva předměty. Rozhodčí posuzovali, jak intenzivně stopuje a zda jde
s nízkým nebo vysokým nosem.
Dařilo se kynologům z Moravskoslezského kraje. Získali mistrovské tituly v obou kategoriích
a první místo obsadili i v soutěži družstev. [20]

Úterý 23. října 2018

Cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“ náleží k dílům,
která vyvolávají nejniternější pocity. Jejich autor patří k nejmilovanějším u Čechů. Skladby
zazněly v podání Moravské filharmonie Olomouc ve velkém sále KD Leoše Janáčka jako jeden
z vrcholů oslav 100. výročí založení samostatného Československa.
Pod vedením dirigenta Petra Chromčáka zaznělo skvostné provedení. Vyšehrad, Vltavu, Šárku,
Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník rozehrál velký orchestr vznosně, něžně a radostně, ale
též bojovně v nápěvu písně „Ktož sú boží bojovníci“. Cyklu hudebně ztvárňujícímu historicky
památná místa naší země předcházely hymny česká i slovenská.

Dirigent Moravské filharmonie Olomouc vzdává hold svému orchestru po koncertě v úterý
23. října 2018 v KD Leoše Janáčka.
Příjemné odpoledne připravili návštěvníkům v Komunitním centru Lučina v úterý
23. října 2018 u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky. Kronikářka
města prezentovala fotografie ze slavnosti „150 let položení základních kamenů Národního
divadla“. O historii města Havířova a budovy Lučiny vyprávěla Marie Szottková, pedagožka,
výtvarnice, autorka několika knih, mezi jinými i pohádek o permonících v ostravských
šachtách. Ve smutném odpoledni, které vykouzlil podzimní déšť a ledový vítr, zazněla pohádka
o permoníku Bonifácovi, který plnil „Tři přání“. Zazpívat písničky k poslechu, zavzpomínání
i společnému zpívání přijel pěvecký sbor Šárka pod vedením Dagmar Heroutové. Podvečer
patřil zábavnému kvízu.
Součástí programu byla výstava o vývoji lékařství a ošetřovatelství v České republice. Všechny
bez rozdílu věku zaujaly přístroje, pomůcky, knihy, obvazový materiál, nástroje
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a doplňky používané ve zdravotnictví od konce války. Mnohé exponáty vyvolaly údiv, případně
zděšení, ale také radost, že se lékařská věda v mnohém posunula dál.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oslava 100. výročí založení republiky v Komunitním centru Lučina začala, hosty přivítala
organizátorka povedeného odpoledne Hana Vlhová. Úterý 23. října 2018. Foto: Štefan
Šamal.
Osobnost generála Milana Rastislava Štefánika a jeho roli při tvorbě nového státu
v roce 1918 přiblížil žákům 9. třídy ZŠ Žákovská a 3. ročníku Gymnázia Komenského historik
Muzea Těšínska Petr Zajíček.
V Musaionu, havířovské výstavní síni Muzea Těšínska, zazněla celá řada zajímavostí o často
upozaďovaném členu tzv. „Svaté Trojice“ (Masaryk, Beneš, Štefánik). Přednášející nabídl
spoustu neznámých fotografií upomínajících na činnost vědeckou (vystudoval astronomii),
cestovatelskou (procestoval velký kus světa pověřen zpravidla francouzskou vládou),
připomenul jeho zásluhy při zakládání Československa (Masarykovi a Benešovi svými
kontakty, obrazně řečeno, usnadnil situaci a otevřel dveře k mnoha jednáním s mnoha vlivnými
státníky). Generál Československé armády, ministr vojenství ve vládě Karla Kramáře zahynul
na slovenském letišti Ivanka u Bratislavy 4. května 1919 při leteckém neštěstí při návratu
z Itálie. Vyšetřování nehody nebylo příliš důkladné, vzbudilo celou řadu dohadů a vzniklo
tak i několik konspiračních teorií.

Středa 24. října 2018

Na Vysoké škole sociálně správní otevřeli ve spolupráci s Městem Havířov další
běh dvouleté Akademie III. věku. Studenti (občané ve starobním, částečně či plně invalidním
důchodu) se budou scházet v jednotlivých semestrech vždy v úterý do června roku 2020.
Studují cizí jazyky, obsluhu osobních počítačů, internetu, vybrané okruhy ze sociologie, péči
o zdraví, právo, ekonomii, historii, geografii a další zajímavé obory. Náklady hradí Město
Havířov, účastníci platí 500 korun za každý semestr.

Pátek 26. října 2018

Výročí založení samostatného Československa v roce 1918 se slavilo na několika
havířovských školách. Český den zorganizoval Spolek rodičů bludovické školy ve spolupráci
s učiteli. Třídy na ZŠ Frýdecká byly tematicky vyzdobené. Děti všech tříd soutěžily v různých
disciplínách (například v hodu oštěpem, chůzi po kladině), plnily testy vztahující se k historii
naší země. Vybraní žáci s rodiči připravovali česká jídla. Buchtičky s krémem a chlebíčky přišly
k chuti všem. Ozdobeni trikolórami v pravé poledne vysadili ve venkovním areálu školy
památnou lípu.
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Zazněla báseň Josefa Václava Sládka „Slovenská lípa“, děti zpívaly oblíbenou píseň prvního
prezidenta „Ach synku, synku…“ (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na ZŠ Frýdecká oslavili 100. výročí založení Československa v roce 2018 v pátek
26. října 2018.
Výročí založení Československa i jiná letošní slavná výročí si připomínali též na dalších
středních a základních školách. Na Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov pořádali
tematické dny k „osmičkovým výročím“, v říjnu připravili celoškolní „Den republiky“. [25]
Na Střední průmyslové škole stavební letošní „osmičkové“ historické události zakomponovali
do tematických hodin literatury, dějepisu a občanské nauky pod názvem „Osudové momenty
20. století“. Témata v jednotlivých hodinách doplnili dokumenty, dobovými texty
a fotografiemi. [26] Střední škola v Havířově-Prostřední Suché i letos organizovala
mezinárodní soutěž studentek středních škol MISS RENETA, letošní 26. ročník pod názvem
ČeskoSlovensko 2018. Studenti školy si během exkurze v Praze prohlédli výstavu k 100. výročí
založení Československa. [27]
Hlášením ve školním rozhlase si říjnové události roku 1918 připomenuli na ZŠ Gorkého. [28]
Děti ze ZŠ Kudeříkové navštívily výstavu „V éře 1. republiky“ v Musaionu Muzea Těšínska.
[29]. „Třídní trikolóru“ uspořádali v ZŠ M. Pujmanové. Děti se oblékly do národních barev,
podle toho, ve které řadě sedí (u dveří bílá, uprostřed červená a u oken modrá), aby z pohledu
pedagoga vznikla trikolóra. Během 1. hodiny v pátek 26. října 2018 zazněla z rozhlasu národní
hymna. Členové žákovského parlamentu trikolóry ve třídách fotili a podle fotografií
vyhodnotili nejlepší třídy 1. a 2. stupně. Zvítězili „béčkoví“ prvňáčci a deváťáci.
Nejkreativnější byli žáci 5. A. Vítězné týmy si pochutnaly na pizze. [30] Na ZŠ K. Světlé si
připomenuli letošní slavné výročí na Školní akademii k 50. výročí založení školy. [31]
Ve všech odděleních školní družiny při ZŠ Gen. Svobody se zapojili všechny děti do výroby
plakátu s názvem „Národní strom – lípa“. Děti si sdělovaly informace o českých osobnostech,
vynálezech, výrobcích, které naši zemi proslavily po světě. Všechny zajímavé příspěvky
připevnily spolu s listy ve tvaru srdce na lípu. Všichni si díky projektu rozšířili znalosti o naší
vlasti, vyslechli příběhy J. Jágra, J. A. Komenského a dalších významných osobností. Výsledek
jejich snažení vystavily děti na chodbě v prostorách školní družiny, kde si jej mohli prohlédnout
spolužáci, vyučující a rodiče. [32] Slavnostní odpoledne k 100. výročí založení samostatného
Československa zažili také v ZŠ Žákovská. Děti spolu s učiteli a dalšími pracovníky školy
vysadily pamětní lípu srdčitou jako Strom svobody. V úvodu zazpíval školní pěvecký sbor
Rozmarýnek lidovou píseň „Ach synku, synku“, jednu z nejoblíbenějších prezidenta Masaryka.
Kořen lípy zasypali členové Žákovského parlamentu a žáci 6. a 7. třídy, kteří se zapojili
do projektového týdne k výročí založení státu. Slavnostní akt ukončil Rozmarýnek hymnami
obou zemí. [33]. Projektovým dnem si slavné výročí připomenuli v ZŠ Mládežnická. Jednotlivé
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třídy zpracovávaly projekty spojené s dílčími desetiletími období 1918-2018. Děti se seznámily
s nejdůležitějšími událostmi, osobnostmi a zajímavostmi ze stoleté historie naší země.
Výsledkem byly obrazy, které byly vystaveny ve vestibulu školy. [46]
S příchodem podzimu skončila sezóna v Kotulově dřevěnce, pobočce Muzea
Těšínska. Než byla pro veřejnost na půl roku uzavřena a část exponátů odvezena
na konzervaci, připravili zaměstnanci na rozloučenou ukázky řemesel (řezbářství) a ručních
prací (kabelky, tašky, háčkovaná zvířátka, pletené košíky z papírových dutinek, perníčky)
pro děti mateřských a základních škol a širokou veřejnost. Děti si mohly vyzkoušet i tvorbu
vizovického těsta, paličkování. Prohlédly si též nejstarší obydlí ve městě.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V pátek 26. října 2018 skončila sezóna v Kotulově dřevěnce, pobočce Muzea Těšínska.

Sobota 27. října 2018

V novém Jazz clubu oslavili Helloween, nejstrašidelnější den v roce. Všichni, kdo
přišli v maskách, a že jich bylo, měli vstup mnohem levnější. Strašidla se bavila při dobré
hudbě, k dispozici byl fotokoutek. Podávaly se speciální spooky drinky.

V Jazz clubu se slavil Helloween, vládla nálada strašidelně veselá. Sobota 27. října 2018.
Hokejový klub AZ Residomo Havířov oslavil 90 let svého trvání. Zápasu 19. kola
Chance ligy proti ROBE Vsetín předcházel bohatý doprovodný program. Odstartoval
před víceúčelovou halou už o desáté dopoledne. Děti i dospělé lákala celá řádka atrakcí.
Pobavila olomoucká Pevnost poznání, deskové hry, laserová střelnice, nafukovací prolézačky.
Troškou do mlýna přispěli k dobré náladě havířovští muzikanti. Zazpívala Vali Angel, zahrály
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kapely Střepy, Samostatně neprodejní a Ajdontker. K vidění byla putovní panelová výstava
o historii klubu.
Osmé kolo ligy mladších a starších žáků odehráli šesťáci a osmáci AZ Havířov, oba týmy se
střetly s polským výběrem Metropolia Silesia. Havířovští osmáci vyhráli 12:3 a šesťáci prohráli
6:12.
Hlavní zápas se Vsetínem zahájili členové havířovské hokejové síně slávy s prezidentem klubu
Jaroslavem Mrowiecem. Její nejstarší žijící člen Milan Stonavský vhodil první buly.
V předvečer svátku založení Československa zazpíval Petr Harazin z kapely Nebe státní hymnu
za doprovodu 3 295 diváků.
Pak už patřila ledová plocha hokeji, ve kterém se hráči AZ Residomo Havířov předvedli
v nejlepším světle. Svému soupeři ze Vsetína povolili jediný úspěch. Při ostřelování vsetínské
svatyně v 2. třetině padaly rány, až se při nich lámaly hokejky. Byl to boj na tělo, pravda, mnohé
zákroky překročily povolenou mez a na obou stranách se často vylučovalo. AZ Residomo
Havířov přehrál svého soupeře v poměru 4:1.
Obě přestávky vyplnily zábavné hry o ceny pro děti i dospělé (pilo se pivo na čas, děti soutěžily,
kdo sní dříve párek v rohlíku a ve druhé přestávce se hrál pétanque).
Po zápase si mohli fanoušci užít koncert skupiny Nebe a autogramiádu hokejistů.
Před padesáti lety, 13. listopadu 1968, se otevřely poprvé brány nové víceúčelové haly (zimního
stadionu města Havířova). Na umělé ledové ploše bylo sehráno mistrovské druholigové utkání
mezi domácím AZ Havířov a Duklou Hodonín (2:3). Nevydařenou výsledkovou premiéru
tehdy sledovalo 3500 diváků. [3] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovští oslavili výhrou v sobotu 27. října 2018 už 90. výročí založení klubu AZ Havířov.

Sobota 28. října 2018

Na různých místech republiky si lidé připomínali 100. výročí založení
samostatného Československa.
Pietní akt u památníku obětem světových válek začal slavnostní bohoslužbou v kostele
sv. Anny. Sloužil ji otec Marcel, pozvání přijali zástupci města Havířova v čele s primátorkou
města Janou Feberovou. Věřící doprovázel kostelní sbor Schola sv. Anny.
Boží slovo i jeho výklad oslovilo přítomné svoji aktuálnosti. Otec Marcel přiblížil obsah
rozhovoru Ježíše Krista se slepcem. Přivedl mnohé k zamyšlení, jak bychom asi dnes
odpověděli na Kristův dotaz: „Jak já ti mohu pomoci…?“ Chtěli bychom lépe? Nebo snad více?
Nebo bychom, jako onen slepec, s velkou důvěrou prosili: „Dej, ať vidím …“ A chtěli bychom
vidět to, co je důležité? Zazněla modlitba za naši zemi.
Se zapálenou svící a za zvuků Svatováclavského církevního chorálu vyvedl otec Marcel
účastníky bohoslužby k pomníku obětí obou světových válek. Vedle zástupců vedení města
se pietního aktu zúčastnili členové Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků
za svobodu, zástupci politických stran a hnutí. Čestnou stráž drželi vojáci a skauti. Krátký
projev pronesla primátorka města Jana Feberová, vyzvedla význam samostatného státu
založeného před sto lety, připomenula osobnosti, které se o samostatnost Československa
zasloužily, v čele s prvním prezidentem Tomášem Garrique Masarykem. Hledala vše dobré, co
nás se Slovenskem spojuje i v době, kdy jsme samostatnými státy v rámci Evropské unie. Otec
Marcel požehnal městu, přál mu zodpovědné politiky, kteří budou pracovat pro blaho všech
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a poctivé občany, kteří v něm budou žít v pohodě a v míru. Státní hymny obou republik zazpíval
pěvecký sbor Canticorum při MKS Havířov. V jejich podání zazněly i tři lidové písně v závěru
slavnostního aktu. Vyzbrojeni deštníky proti padajícímu štěstí si písničky „Ach synku, synku“,
„O hřebíčku zahradnický“ a „Široký, hluboký“ zazpívali úplně všichni.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Představitelé vedení města Havířova na slavnostní mši v kostele sv. Anny v neděli
28. října 2018. Foto: Štefan Šamal.
V evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché připomenuli jubileum
reformace. Reformační slavnost byla spojena s oslavou 100. výročí založení Československa
a vysazením lípy k této jedinečné příležitosti. Ekumenické slavnosti se zúčastnili představitelé
křesťanských církví. Pozvání přijal Józef Budniak, expert Polské akademie věd ve věcech
polsko-českých. Společně vystoupily pěvecké sbory Suchá a Těrlicko.
Slavnostní bohoslužba se soustředila na společné vyznání víry v Boha jediného, na vše,
co církve spojuje. Všichni přítomni zpívali Lutherovu píseň „Hrad přepevný“ o síle jediného
věčného Boha v češtině a polštině. Jednota, naplnění ekumeny, spolupráce všech křesťanských
církví, byla hlavní myšlenkou přednášky Józefa Budniaka. V jejím závěru žehnal jednotě
církví, životu, práci v klidu a lidské službě všem, kteří ji potřebují. Prosby k Bohu naplnila
touha po životě ve svobodné, spravedlivé zemi, jejíž představitelé a řadoví občané budou žít
a konat důstojně v souladu se svým svědomím, zákony etiky s ohledem na bližního svého.
Pastor Slezské evangelické církve augsburského vyznání Janusz Kożusznik připomenul
úspěšný projekt „Stoleté kořeny 1918–2018“, jehož prostřednictvím lektoři seznamují děti
na školách s významnými osobnostmi, které tvořily historii naší země.
Národ je jako strom. S pevnými kořeny, jehož kmen tvoří silné osobnosti a listy představují
jeho obyvatele. Českým národním stromem je lípa. Zahrada evangelického kostela
v Havířově-Prostřední Suché se stala dalším z míst, kde byla zasazena památeční Lípa století.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Reformační slavnost spojená s oslavou 100. výročí založení samostatného Československa
v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché. Neděle 28. října 2018.
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Pondělí 29. října 2018

Členové Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
se sešli v Centrálním parku města Havířova (naproti vchodu do kina Centrum). Zasadili zde
památeční lípu k 100. výročí založení samostatného Československa v říjnu roku 1918.
Slavnostní chvíli doprovodily písněmi členky souboru Šárka.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Jedna z památečních líp zasazená příslušníky České svazu bojovníků za svobodu
a Československé obce legionářské v pondělí 29. října 2018.

Úterý 30. října 2018

Nadcházející období „dušiček“ může vést u lidí, kteří ztratili v nedávné době
někoho blízkého, k smutku a truchlení nezvladatelných rozměrů. Pracovnice Mobilního
hospice Strom života se rozhodly účinně pomoci a připravily v prostorách Komunitního centra
Lučina setkání pro pozůstalé. Podělily se s nimi o účinné rady, nabídly jim i literaturu, která by
jim mohla pomoci těžkou situaci zvládnout. Příznivé je už samotné setkání s ostatními, kteří
procházejí bolestí. V závěru mohli všichni zapálit svíci za své blízké.
Podobná setkání zorganizoval Mobilní hospic v minulosti v prostorách havířovské pobočky
ADRY. Důkazem toho, že lidem pomáhá vstoupit do nového života, je příběh mladých manželů
s třemi chlapci. Ona ztratila muže, on ženu a tak se i s dětmi setkali díky Mobilnímu hospici
Strom života. I oni si přišli společně zavzpomínat na své zesnulé partnery.
Pobočka Mobilního hospice Strom života vznikla v Havířově na zdravotním středisku Dlouhá
třída koncem roku 2017. Tým sestřiček začal naplno poskytovat péči svým klientům od ledna
2018. Od té doby byli oporou 31 pacientům, kteří prožili své poslední dny doma se svými
blízkými. V současnosti pečovaly sestry o 12 těžce nemocných z Havířova. [4]
Havířovští milují bruslení. V úterý 30. října 2018 si přišli na zimní stadion užít
další speciální Halloweenské bruslení. Někteří skutečně dorazili v maskách více či méně
strašidelných. Kluziště bylo rozděleno a část byla vyhrazena pro začátečníky.
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Velké oblibě tohoto sportu přispívá určitě i možnost si přímo na stadionu zapůjčit brusle.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Bruslení v Havířově se těší velkému zájmu. Ladný pohyb na ostrých nožích přitahuje všechny
bez rozdílu věku. Úterý 30. října 2018.

Středa 31. října 2018

V Galerii Radost se sešli na vernisáži milovníci obrazů Ondřeje Kočára, jeho otce
Vladimíra a syna Kryštofa. Své obrazy představili už na více než 8 desítkách výstav. Prodejní
expozice v Havířově nabídla krásnou romantickou podívanou. Vladimír Kočár tradičně vystavil
svá květinová zátiší. Poetické noční uličky a portréty dívek jsou doménou Ondřeje Kočára. Svůj
opakující se motiv pitoreskní osvětlené uličky namaloval na plátnech i na dřevě. Nejmladší
z autorů má za sebou už 10 výstav. V Radosti prezentoval abstraktní barevné obrazy. Výstava
byla otevřena do 29. listopadu 2018. (Příloha D/10/2 Pozvánka na prodejní výstavu obrazů
Ondřeje Kočára)

Strohá řeč čísel

Na Kontaktním místě Úřadu práce České republiky v Havířově evidovali
k poslednímu říjnu celkem 3 577 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 1 818 žen.
V dosažitelném věku od 15 do 64 let bylo celkem 3 357 evidovaných (žen 1 696). Míra
nezaměstnanosti v Havířově se zastavila na 7,15 procentech. Bez práce bylo 45 absolventů
základních škol a 57 absolventů škol středních a vysokých. Zaměstnání se pokoušelo najít
546 uchazečů se změněnou pracovní schopností. [21] Nárok na podporu v nezaměstnanosti byl
v říjnu přiznán 772 uchazečům o zaměstnání. [22]
V havířovské porodnici přivedli na svět celkem 55 dětí (26 chlapců a 29 dívek).
Bydliště v Havířově mělo 39 narozených dětí (20 chlapečků a 19 děvčátek).
Na lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou Havířov hospitalizovali celkem
1 543 pacientů (990 havířovských). [23]
V říjnu přijali v psím útulku MAX Technických služeb Havířov 30 psů, 17 koček
a 5 drobných zvířat. Nový domov našli pro 12 pejsků a 8 kočiček. K původním majitelům
se vrátilo 19 psích přátel, 1 kočka a 1 papoušek. K poslednímu říjnu našlo v útulku domov
64 psů, 20 koček a 1 morče. Během měsíce převezli zaměstnanci útulku několik zraněných
holubů a mladých ježků k zazimování do záchranné stanice panu Bitterovi. Vzhledem k tomu,
že se blíží zima a konec roku, navštěvuji ve zvýšené míře útulek celé třídy havířovských
základních škol. Mohou zvířátka obdarovat granulemi, pamlsky, hračkami. Prohlídka útulku
bývá spojená s ukázkou odchytové techniky a krátkou besedou. Za doprovodu pedagogických
pracovníků mohou děti pejsky vyvenčit mimo brány útulku. [34]
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V letošním roce si v Sadech Životice lidé sami nasbírali 69 420 kg jablek (za jeden
kilogram zaplatili 15 korun). V loňském roce se v samosběru prodalo 200 162 kg jablek. [17]
Bruslení pro veřejnost bylo na zimním stadionu otevřeno v říjnu pětkrát
a zabruslit si přišlo celkem 715 návštěvníků. [24]

Napsali o nás

Vedení prvoligového Havířova oznámilo, že po vzájemné dohodě ukončilo
spolupráci s Patrikem Lužou, oblíbencem fanoušků. Vloni ve 25 ligových duelech získal
9 kanadských bodů. Do Havířova dorazil nový obránce Antonín Bořuta. [35]
Na pracovníky, kteří vydávali lidem kompostéry na bioodpad, vykoukla světle
zelená kudlanka nábožná. Zřejmě absolvovala cestu s dodávkou kompostérů zabalených
v ochranném igelitovém obalu. „Je krásná a my jsme hned informovali kolegy z odboru
životního prostředí, aby se o ni postarali,“ řekla tisku Eva Wojnarová z havířovského
magistrátu. Jan Smola z odboru životního prostředí řekl, že budou kontaktovat odborníky, aby
správně rozhodli, jak s kudlankou naložit. [36] Pan Smola nakonec sdělil pro kroniku města, že
kudlanka nábožná žije v jednoletém cyklu, vzhledem k relativně teplému počasí byla tedy
vypuštěna ven na dožití.
Na některých základních školách v Havířově se rozhodli pro úplný zákaz
používání mobilních telefonů. Podle školního řádu se mohou požívat pouze v rámci výuky.
Jedná se o ZŠ K. Světlé a ZŠ Gorkého. Jak zjišťovala Bára Kelnerová z TV Polar, názory
učitelů a žáků se různí. [37]
Panelovou výstavu Archivu města Ostravy věnovanou dramatickým událostem
počátku 1. světové války a konkrétním dopadům na Ostravsko připomíná ve svém článku
J. Pintér. Výstava byla instalována v předsálí Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti.
Trvala do konce října. [38]
Vzhledem k tomu, že podle statického posudku hrozí zřícení střechy, byla
uzavřena tělocvična ZŠ Marie Kudeříkové. Radnice počítá s opravou nejdříve na jaře 2019.
O problémech byli informováni všichni žáci i rodiče. [39]
Dvojice s kočárkem nakupovala velmi zvláštně. Zboží vybrané na prodejně
nenakládala do nákupního košíku, ale pod oblečení a dítě v kočárku. Prostorem pokladem
se jim nepodařilo projít. Dvojice nakradla zboží v hodnotě 5 342 korun. [40]
Strážníci Městské policie Havířov řešili v baru Kansas spor dvou žen. Jedna z nich
verbálně a poté i fyzicky napadla druhou kvůli peněz na výživné, které měl platit druh jedné
z nich na nezletilé dítě. Ředitel městské policie Bohuslav Muras sdělil, že celé události
přihlížela nezletilá dcera napadající ženy, která byla v mírně podnapilém stavu. [41]
V rámci charitativní akce „Zlombol“ vyjíždí už 12 let z polských Katowic konvoj
starých aut bývalého východního bloku. Řidiči se snaží získat finanční prostředky pro děti
z dětských domovů. Jako jediný Čech se letos přihlásil Michal Kriš z Havířova.
Tzv. „Maluchem“ (Fiat 126p) vyrazil se svým polským kolegou Januszem Łabajem. Jejich
cílem se stal poloostrov Chalkidiki. Podmínku vybrat minimálně 1 500 złotých
(cca 9 000 českých korun) překročili několikanásobně, získali víc než 6 000 złotých. Celkově
se v rámci závodu vybralo přes 1,7 miliónu złotých (cca 10 miliónů korun). Krišův dvoučlenný
tým si získal přezdívku „Amatéři kyselých jablek“. [42]
Na Městském fotbalovém stadionu v Havířově-Prostřední Suché začali
s výstavbou velké podzemní nádrže, která by měla vyřešit problém se zavlažováním trávníků.
Doposud bral stadion vodu z okolních šachet. Některé ale před časem ukončily těžbu a OKD
zastaví přívod užitkové vody k 31. prosinci letošního roku. Stavba retenční nádrže nebude
náročná, obtížná byla ovšem přeprava sklolaminátového potrubí z Německa. Do nádrže se bude
svádět dešťová voda ze střech tribun. V případě nedostatku srážek se bude voda automaticky
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přečerpávat ze studny. Její vyvrtání bylo součástí celého projektu, který bude stát
přes 5 miliónů korun. Nová technologie bude v zimě vyzkoušena a k zavlažování trávníků
se začne používat na jaře 2019. [43]
Nemocnici s poliklinikou v Havířově trápí nedostatek lékařů, zdravotních sester
a dalšího zdravotnického personálu. Ředitel nemocnice Jiří Matěj dokonce mluvil o tom, že
kdyby bylo nejhůř, jednu ze stanic interny budou muset uzavřít. „To rozhodně neznamená, že
bychom neměli lůžka na interně. Dnes máme v provozu dvě interní lůžkové stanice, ani jedna
není plně obsazená,“ objasnil ředitel s tím, že jedna ze stanic by zůstala v provozu. Potvrdil
také odchod primáře interního oddělení ke konci letošního roku. „Už jednáme s lékaři, kteří by
k nám nastoupili, mimo jiné na místo zástupce primáře. Věřím, že když dojde k nejhoršímu
a jednu stanici budeme muset uzavřít, na začátku roku, nejpozději v prvním kvartálu příštího
roku, se vše vrátí do normálu,“ dodal Jiří Matěj. [44]
Samozvaného nájemníka v neobydleném bytě společnosti Residomo
v Havířově-Šumbarku vyvedli strážníci Městské policie Havířov na základě hlášení
pracovníků firmy. Hlídka zde našla poškozené vstupní dveře. [45]

Počasí v říjnu 2018

Počasí nabídlo ze svého bohatého repertoáru. Slunce teplého až moc, podivné
teplotní skoky i nezvykle teplý vítr v posledních třech dnech. Nejnižší průměrná teplota
vystoupila v neděli 28. října 2018 na pouhých 6,24 °C. Dopoledne o státním svátku navíc lilo
jako z konve. O dva dny později už stoupl teploměr na průměrných 16,9 °C.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hezký podzim v pondělí 8 října 2018 za MŠ Mozartova.

239

8. 11 KRONIKA LISTOPAD 2018

„Kdožpak budete kralovat po mně,
ozdobeni korunou královskou,
pomněte, že i já jsem kraloval před vámi
a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů.
Podobně i vy upadnete v nic,
přecházejíce jako stín a jako květ polní.
Co platna jest urozenost nebo hojnost jmění,
není-li při nich čistého svědomí,
pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení.“ [1]

Úvod

Listopadový citát je dokladem moudrosti a pokory krále českého a císaře římského.
Jak potěší velikost Lucemburka na českém trůně v čase, kdy čeští politikové předvádějí pouze
suverénní neústupnost, osočují se navzájem, bezostyšně plýtvají pojmy svoboda a spravedlnost.
A másla teče z hlav až běda.
Na ustavujícím jednání Zastupitelstva města Havířova byl zvolen nový primátor, včetně
náměstků a širšího vedení. Oslavili jsme 100 let trvání trampské vášně, výstava a trampská
muzika přitáhla do Galerie Centrum doslova davy lidí, kteří rádi zavzpomínali na své mládí
nad vystavenými kronikami a cancáky. I nás zasáhla světová filmová událost roku, film
Bohemian rhapsody připomenul osobnost zpěváka skupiny Queen Fredieho Mercuryho, který
zarmoutil své fanoušky 24. listopadu 1991. Krásná hudba nás provedla listopadem až k první
adventní neděli. Rozezněly se nádherné koncerty v kostelích, ve sv. Anně zazpíval ženský
pěvecký sbor Canticorum a v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích děti naladily
housle, aby zpívaly. Velké muzikálové melodie potěšily návštěvníky benefičního koncertu
v KD Petra Bezruče na sv. Martina.

V evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích děti rozezpívaly housle.
Ještě dlouho poté, co jsme pojedli svatomartinské husy a popili svatomartinského vína, vládlo
počasí nezvykle teplé, po blížící se zimě ani památky. Ale přišlo úterý odpoledne 20. listopadu
2018 a Martin vyvedl na vyjížďku svého bílého koně. V Havířově nasněžilo a všechno vypadalo
krásně (pokud člověk zrovna neřídil auto či jiné motorové vozidlo). Tak krásně, že pokud někdo
usínal v zoufalství, probudil se do naděje, že svět bude jiný… [1] Rozloučili jsme se s hercem
Lubomírem Kostelkou.
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Listopad v časovém sledu
Čtvrtek 1. listopadu 2018

V Galerii Krystal otevřeli výstavu portrétů karlovarského rodáka Jana Sakaře.
Černobílé snímky vybral ze stále se rozšiřujícího souboru, který vzniká od roku 2015. Záběry
vytvořil autor mokrým kolodiovým procesem na černě lakované hliníkové desky, následně je
digitálně reprodukoval uhlíkovým pigmentem na modifikované inkoustové tiskárně. Není jasný
čas, ale hluboký pohled žen a mužů přímo do autorova objektivu velkoformátové kamery,
přitahuje diváka k navázání vnitřního kontaktu. Jedinečná podívaná byla v Krystalu k vidění
do 4. ledna 2019.

Autor portrétů v Galerii Krystal se svými přáteli na vernisáži ve čtvrtek 1. listopadu 2018.

Pátek 2. listopadu 2018

Havířovské sestřičky letos znovu bodovaly v anketě „Moravskoslezská sestra“.
Zorganizoval ji Moravskoslezský kraj s agenturou Danter. Jejím smyslem bylo poděkovat
sestřičkám, ocenit je za náročnou práci a zvýšit prestiž ošetřovatelské profese. Hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer,
zástupci zdravotnických zařízení a partnerů ankety předávali certifikáty a dary na slavnostním
galavečeru v aule VŠB – Technické univerzity Ostrava. Kandidátky na titul ve čtyřech hlavních
kategoriích Sestra u lůžka, Ambulantní péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý
přínos v ošetřovatelské péči nominovali odborníci, veřejnost měla možnost hlasovat v kategorii
Sestra veřejnosti. Havířovské sestřičky získaly první místa ve dvou kategoriích. Nejlepší
sestrou u lůžka byla jmenována Drahomíra Kortová, všeobecná sestra a sestra pro léčbu
chronických ran a dekubitů z Nemocnice s poliklinikou Havířov. Ocenění za dlouhodobý
přínos v ošetřovatelské péči získala Vanda Foltýnová, všeobecná sestra neurochirurgické
ambulance v Nemocnici s poliklinikou Havířov. [2, 3]

Svoboda, kamarádství, nejcennější devizy fenoménu zvaného tramping. Spolu
s pobytem v přírodě, táboráky, písničkami jsou tím, co nejčastěji přivádí lidi různého věku
k setkáním v táborových osadách. V pátek se havířovští trampové sešli v Galerii Centrum, aby
společně oslavili 100. výročí trvání českého trampingu.
Tvůrcem ojedinělé výstavy byl Stanislav Galásek, přezdívaný Johnki, který 20. září 1969
založil Trampskou osadu Wampirs. Dvě třetiny exponátů, které tu všichni obdivovali, poskytl
z vlastních zdrojů (ukrývaly se v jeho bytě a v jeho sklepě). Oslovil ostatní táborové osady
z Havířova a okolí (v pracovním týmu se ocitli Ferko z osady Černá růže, Sonny z Old zálesáka,
Kenny, Čudla a Slida z Táborové osady Cabalero, Mikeš z Šedých vlků, Fred z Ohaia, Kaštan
z Lučiny a Širák a Štěně z Táborové osady Sirius) a trampové neváhali dát všanc trofeje,
kroniky osad, vlajky, trampské oblečení a nezbytné vybavení, domovenky, zvadla na potlachy,
gramofonové desky a plakáty trampských písňových festivalů, kytaru. Otevřením výstavy
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vyvrcholila několikadenní i noční úmorná práce. Přišly doslova davy nadšených trampů.
Všichni prohlíželi důkladně každý exemplář, hledali v kronikách kus své minulosti. Standa
pozval na úvod všechny šerify, bývalé i současné, společně si všichni zazpívali písničku
„Zlatokop“. V kratičkém projevu zazněla radost, že stovkou nic nekončí, že tramping žije dál,
na potlachy a chalupy opět dojíždí i mladá generace. V čase stresu, nadvlády peněz a digitálních
technologií i oni touží po obyčejných lidských hodnotách, které tento zvláštní druh lidské
kultury do jejich životů přináší. Vlajky havířovských táborových osad připomenuly Toulavé
boty, Pacifik, Old Zálesáka, Modré nebe, 7. cavalerii, Šedé vlky, Lučinu, Zálesáky, Sirius,
Santa Fe, Wampirs, Delawase či karvinské Mescaleros.
Na vernisáži zahráli a zazpívali „Tempo di vlak“, „Bída s nouzí“ a „Cabalero“. Snědlo se, co
kdo přinesl, nebylo toho málo a bylo to úžasné.
Kronikářka města si užívala listování v nádherných kronikách, zaslzela při veršované definici
trampingu a rozebrání nejběžnějšího pozdravu AHOJ (Ad HOnorem Jesus = Ku cti Ježíše).
V souvislosti s výstavou se podařilo v Galerii Centrum uspořádat koncert místních country
kapel v neděli 25. listopadu 2018. Na jevišti se představily skupiny Black Hills z Ostravy,
havířovští Bída s nouzí a Santa Fe, Boule z Karviné a zazpíval také zpívající farář Štěpán Janča
z Karviné. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Výstavu k 100. výročí trvání trampingu zahájil Johnki v pátek 2. listopadu 2018 v Galerii
Centrum.

Úterý 6. listopadu 2018

Ve Výstavní síni Viléma Wünsche v KD Leoše Janáčka začala po dvou letech další
výstava regionálních fotoklubů, spolků a fotoskupin. Sedmý ročník uspořádal Spolek
havířovských fotografů u příležitosti 100. výročí založení Československa.
Své fotografie vystavili členové Ostravského fotoklubu, Těšínského fotoklubu, Fotoklubu Steel
Třinec, Fotoklubu K3 Bohumín a pořádajícího havířovského spolku. Výstavu zahájil jeho
předseda Květoslav Klíma. Fotografie současných autorů nabídly širokou škálu motivů od aktů
k přírodním scenériím (zaujaly především krásy okolních Beskyd). Výstavu doplnily zajímavé
fotografie z počátku 20. století zapůjčené z rodinných alb, fotografická díla Teresie Tkáčové
Richtrové zachycující záběry z Bílé, Starých Hamrů, Frýdlantu, které pořídila před 100 lety.
Portrétní fotografie na podložkách z let 1890 až 1925 obsahovaly na zadní straně reklamy
tehdejších fotografů z Moravské Ostravy i Vídně.
V krátkém hudebním programu se představilo trio žáků ze ZUŠ L. Janáčka. V jejich podání
zazněl „Německý tanec“ Ludwiga van Beethowena, „Preludium“ Dmitrije Šostakoviče
a Melkovičova skladba „Motýl Emanuel“. Výstava trvala do 30. listopadu 2018. (Příloha
D/11/01 Pozvánka na 7. výstavu regionálních fotoklubů, spolků a fotoskupin).
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Součástí regionální výstavy byl odborný seminář s vyhlášením nejlepších fotoklubů a s diskusí
o vystavených fotografiích v sobotu 24. listopadu 2018. Na prvních třech místech se umístily
Fotoklub Ostrava, Spolek havířovských fotografů a Fotoklub Třinec. Experimentální skupina
Fotoklubu z Třince získala čestné uznání. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Seminář a vyhlášení výsledků z výstavy regionálních fotografů v sobotu 24. listopadu 2018.
Foto: z archivu Michala Čecha.

Čtvrtek 8. listopadu 2018

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ na Atriové ulici se v letošním roce
připojilo k celorepublikovému Týdnu rané péče, letos se sloganem „Na lidech záleží“ Jeho
zaměstnanci připravili několik akcí se záměrem seznámit veřejnost se svojí činností. V přízemí
Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti byly v listopadu vystaveny výtvarné práce dětí
se zdravotním postižením, klientů poradenského střediska.
S činností poradenského střediska se mohla veřejnost seznámit při čtvrtečním „Dnu otevřených
dveří“. Nabízí služby rané péče pro děti do 7 let, odborné sociální poradenství pro rodiny
s dětmi školního věku se zdravotním postižením a odlehčovací služby pro pečující o osoby
do 40 let věku.
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Pátek 9. listopadu 2018

U památníku obětí válek u kostela sv. Anny se sešli představitelé vedení města
se členy Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a dalšími
občany při pietním aktu. U příležitosti Mezinárodního Dne veteránů uctili památku padlých
v 1. světové válce a připomenuli si okolnosti jejího ukončení a podepsání příměří. Na paměť
této dějinné události se v neděli 11. listopadu rozezněly zvony po celé zemi.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Pietní akt ke Dni veteránů u památníku obětem válek u kostela sv. Anny v pátek
9. listopadu 2018. Foto: z archivu Štefana Šamala.
V MŠ v Havířově-Dolních Datyních, odloučeném pracovišti ZŠ Frýdecká,
připravili pro děti a jejich nejbližší svatomartinský lampionový průvod. Tradiční akce byla
v letošním roce oslavou 100. výročí založení Československa.
Všichni se sešli před budovou školy a školky. S připnutými trikolorami vyslechli projev
1. československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. Průvod začal složením národní
vlajky, u budovy Městské knihovny Havířov na Občanské ulici děti lepily listy lípě, národnímu
stromu. Během další cesty se děti seznámily s Českým lvem, se svatým Václavem, patronem
země České, s orlicemi českou, moravskou a slezskou. Na točně hledaly děti poklad, byly
úspěšné a našly plnou krabici čokoládových korun. U hospůdky U školky všichni společně
zazpívali hymnu a v teple si potom dali výborný guláš a ochutnali Masarykovo cukroví. Není
divu, že panu prezidentovi tolik chutnalo.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Účastníci svatomartinského lampionového průvodu se sešli před budovou školy a školky
v Havířově-Dolních Datyních. Pátek 9. listopadu 2018.
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Neděle 11. listopadu 2018

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala náměstkyně primátora pro školství
a kulturu Jana Feberová nejmladší občánky našeho města. Průběh 5 obřadů připravily členky
komise pro občanské záležitosti při Radě města Havířova. Krásný program pro své malé
kamarády předvedly děti ze ZŠ Gorkého. Hrála živá hudba a děti se svými nejbližšími si tu
užily příjemné dopoledne. Do pamětní knihy jich bylo zapsáno 25.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostním projevem vítání občánků 11. listopadu 2018 byla pověřena Jana Feberová,
náměstkyně primátora pro školství a kulturu.
Druhý ročník benefičního koncertu pro oddělení klinické hematologie Nemocnice
s poliklinikou Havířov se nesl v duchu velkých muzikálových melodií v podání sólistů
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Ve velkém sále KD Petra Bezruče bylo
v neděli večer beznadějně plno. Posluchače pozdravila náměstkyně primátora pro školství
a kulturu Jana Feberová, která často dochází na spádové regionální oddělení klinické
hematologie navštěvovat pacienty a hovořit s nimi. Přítomni byli další členové vedení města,
včetně náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Stanislavy Gorecké. Ředitel havířovské
nemocnice poděkoval všem, kteří se v čele s primářem hematologie Davidem Starostkou
zasloužili o konání koncertu, poděkoval zástupcům města za pozornost, kterou nemocnici
věnují. Výtěžek koncertu dosáhl 100 tisíc korun. Díky tomu mohl být na oddělení zakoupen
speciální přístroj cytocentrifuga k přípravě vzorků tělesných tekutin k vyšetření
pod mikroskopem. Nádherné muzikálové písně zazpívali Tomáš Savka, Hana Fialová
a Veronika Prášil Gidová. Postarali se o nezapomenutelný hudební večer.

Hlavní protagonisté koncertu pro hematologické oddělení havířovské nemocnice v neděli
11. listopadu 2018 ve velkém sále KD Petra Bezruče.
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Pondělí 12. listopadu 2018

Neobvyklá podívaná se naskytla všem, kteří v pondělí ráno procházeli kolem
zimního stadionu. Hasičská auta, plošiny s hasiči, kteří úporně stříkali vodu na střechu
víceúčelové haly… Obrázek, který na první pohled nevěstil nic dobrého. Jednalo se však
„pouze“ o cvičení jednotky Hasičského záchranného sboru MSK Havířov. Jejich velitel
vysvětlil, že hasiči musí procvičovat teoretické znalosti v praxi. Cvičí zpravidla v oblastech
se složitými objekty. Zimní stadion k nim patří (v reálné situaci se zde nachází velké množství
lidí, aut, v případě Havířova jsou v jeho okolí další rozlehlé objekty, nákupní centrum). Hasiči
nacvičovali hašení požáru střechy stadionu.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hasiči na plošině stříkali vodu na střechu víceúčelové haly, zimního stadionu v pondělí
12. listopadu 2018.
V ZŠ s polským vyučovacím jazykem na ulici Selské prožili sváteční pondělí.
V projektovém dni uctili položením kytice nejprve památku obětí 1. světové války z Bludovic
u pomníku v zahradě školy. Připomenuli si neblahou historii první světové války a její ukončení
před sto lety 11. listopadu 1918.
Paní učitelka, která se věnuje výuce dějepisu, připomenula cestu od roku 1911, kdy byla právě
v Bludovicích na území Těšínského knížectví otevřena Polská škola, do roku 1918, kdy vznikly
nové země na území bývalého Rakouska-Uherska, Československo (28. října 1918) a Polsko
(11. listopadu 1918). Děti rozdělené do několika skupin plnily během dopoledne úkoly
na jednotlivých stanovištích, aby dokázaly své znalosti o době před 100 lety. Skládaly i znaky
obou zemí, případné chybějící dílky puzzle mohly děti domalovat.
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Na závěr zazněly hymny obou zemí a žáci byli odměněni drobnými upomínkovými
magnetkami. Děti projevily svoji inciativu a určily, že barvami pondělí 12. listopadu 2018
budou bílá, modrá a červená (každý měsíc tu rozhodují o barvě pro jeden den a kdo ji na sobě
má, nesmí být zkoušen).
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Projektový den na ZŠ s polským vyučovacím jazykem na ulici Selské začal položením kytice
a připomínkou konce 1. světové války a založení samostatných zemí Československa a Polska.

Úterý 13. listopadu 2018

Zaměstnanci Úřadu práce České republiky, Kontaktního pracoviště Karviná,
Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání se i letos rozhodli pomoci žákům
devátých ročníků základních škol. Připravili tradiční výstavu středních škol v regionu nazvanou
„Volba povolání“. V obou patrech Společenského domu Havířov (Reneta) představili aktuální
nabídku 51 středních škol a zaměstnavatelů pro rok 2019/2020. Výstavní panely, případné
pomůcky, informační letáky o studijních oborech, které se budou otvírat, o dnech otevřených
dveří ve školách sledovali zejména žáci 9. tříd, kteří se připravují spolu s rodiči k vyplnění
přihlášky k dalšímu studiu, rodiče, výchovní poradci a široká veřejnost.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nabídku středních škol si přišla prohlédnout náměstkyně primátora Havířova pro školství
a kulturu Jana Feberová.

Středa 14. listopadu 2018

Členové Fotoklubu Havířov byli přizváni na společnou výstavu se Spolkem
Fotoklub Orlová v Galerii Domu kultury v Orlové. Orlovští fotografové jsou již 12 let součástí
kulturního dění v regionu a představili se na své v pořadí 20. výstavě. Havířovští zde
vystavovali po druhé, s hostitelským fotoklubem je pojí přátelství pracovní i lidské. Výstava
nazvaná „Očima objektivů“ nabídla návštěvníkům celé spektrum nádherných pohledů na život.
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Černobíle i barevně zaznamenávala jedinečnou krásu světa kolem nás. Žánrově pestrá výstava
trvala do 3. prosince 2018.
Vernisáže se zúčastnili zástupci města Orlové v čele s novým starostou. Na saxofon zahrála
absolventka orlovské ZUŠ slečna Hudečková. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Předsedové fotoklubů Orlová a Havířov na společné výstavě v Orlové, středa 14. listopadu
2018.

Čtvrtek 15. listopadu 2018

V Musaionu, výstavní síni Muzea Těšínska, otevřeli výstavu, která je dalším milým
příspěvkem k oslavám 100. výročí založení Československa. Autorka scénáře Ilona Pavelková
ji nazvala „Funkcionalismus: Architektura a bytová kultura období první republiky“. Krátké
období funkcionalismu zařadilo naši zemi do světového vývoje jak v architektuře, tak v bytové
kultuře vůbec.
Vystavené předměty jsou z Muzea Těšínska, Ostravského muzea a soukromých sbírek. Výstava
přiblížila návštěvníkům tvůrce architektury v meziválečném období, hlavní rysy
architektonického slohu a nábytek z ocelových trubek, který toto období charakterizoval.
Folklorní soubor Havířovské babky vystoupil v Senior parku v Rychvaldě. Tímto
vystoupením završily jeho členky vystupování na různých akcích v tomto roce. Představily
svůj repertoár například v Dobroslavicích na „Dobroslavickém kosení“, v léčebně dlouhodobě
nemocných v Třinci na Sosně. Zpívaly a tančily v KD Stonava a v Orlové na představení
sociálních služeb „Orlová všem generacím“. Se svým programem zavítaly na 5. Festival
folklórní písně v polském Radlině a podobně jako před dvěma lety se velmi líbily. [6]

Sobota 17. listopadu 2018

V Havířově se bojovalo o medaile na Mistrovství republiky ve vzpírání. V nejtěžší
váhové kategorii zvítězil domácí závodník Patrik Krywult. Přestože ho stále trápilo zranění
ramene z loňského roku, vzepřel nad hlavu celkem 323 kilogramů. Ovládl tak dvojboj v super
těžké hmotnostní kategorii. [7]

Pondělí 19. listopadu 2018

V Komunitním centru Lučina přivítali sestru Filoménu z Kongregace milosrdných
sester III. řádu sv. Františka v Opavě. Během dopoledne četla pohádky dětem z mateřských
škol Švabinského a U Jeslí. Odpoledne se podělila o svůj příběh v úzkém kruhu návštěvníků
S humorem sobě vlastním vyprávěla o své cestě k Bohu, o touze pomáhat druhým a zejména
o své práci v ženské věznici.
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Ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím Městské knihovny Havířov
ve Společenském domě Havířov se sešli milovníci naší hornické historie. Jaroslav Čihař
a vedoucí pobočky Michaela Kroupová jim přiblížili život v hornických koloniích v čase
založení samostatného Československa. Nastínili tehdejší historické události, rozpad
Rakouska-Uherska, vztahy mezi Čechy a Poláky, situaci hospodářské krize. Představili
prezentaci fotografií na dané téma pana Karla Bailottiho. Povídání o koloniích v Dolní,
Prostřední a Horní Suché doplnili vzpomínkami pamětníků. Na své hezké dětství ve Staré
kolonii zavzpomínal přítomný Milan Šlachta. Vyprávěl o tom, jak se žilo v domcích, o práci
na zahradě, o poctivém hospodaření. Hovořil i o pomoci mezi lidmi a hornické pospolitosti.
Debatovalo se o starých zveřejněných fotografiích v prezentaci. Nostalgicky se vzpomínalo
na staré hospody, dělnické domy, školky a školy, kostely. Příjemné odpoledne se překulilo
v čase milého povídání o tom, jak si před sto lety hrály děti v koloniích, v pondělní podvečer.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Přednáška „Život na Karvinsku za 1. republiky“ v pondělí 19. listopadu 2018 byla hezkou
vzpomínkou i poučením.

Úterý 20. listopadu 2018

V oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti
představila a pokřtila Andrea Dunová s kolektivem spolupracovníků podílejících se
na naplnění projektu „Člověk a pes“, novou knihu se stejnojmenným názvem.
Cílem projektu, který podpořilo finančně též Město Havířov, bylo od počátku formovat etický
vztah dětí ke zvířatům a jejich potřebám, porozumět způsobu komunikace psů. Hlavní
myšlenkou bylo naučit děti vnímat zvíře jako živou bytost a ne jako hračku či spotřební věc
a rozvinout empatii a emocionální inteligenci prostřednictvím odečítání projevů chování zvířat,
naučit se správně a včas reagovat na jejich potřeby a učit se o psy postarat. Autorka chtěla
zpracovat kvalitní výukové materiály pro zavedení témat do školní výuky v podobě metodické
příručky „Člověk a pes“, knihy „O čem sní holčičky z množíren“ a pracovních listů. Dalším
záměrem bylo vytvořit podklady pro různé činnosti v centrech volnočasových aktivit pro děti
a mládež, předat dětem informace o chovu psů a vztahu člověka a psa a v neposlední řadě naučit
se týmové spolupráci a vzájemně o problematice diskutovat, prohloubit znalosti
o zvířatech a pěstovat zodpovědný přístup k chovu zvířat. Důležitým aspektem bylo seznámení
dětí s množírnami psů a s právními hledisky chovu psů. Vzhledem k tomu, že děti jsou naši
budoucností, budou rozhodovat a tvořit zákony, je celý projekt nesmírně přínosný pro jejich
osobnostní rozvoj ve vztahu ke zvířatům i v kvalitních mezilidských vztazích.
Tváří projektu „Člověk a pes“, který se prezentuje na webových stránkách
www.zdraviprozvirata.cz, je Kami z neblaze proslulé kamenické množírny psů.
Andrea Dunová, lektorka Dornovy metody, představila cestu k nádherné knize „Člověk a pes“,
vyjádřila radost nad zájmem dětí, se kterými besedovala o utrpení pejsků v množírnách
na různých besedách a setkáních ve školách, školkách či volnočasových centrech. Ona sama se
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stará o smečku 10 čivav z množíren (původně jich bylo 15). Jejich příběhy vypověděla dětem
v knize „O čem sní holčičky z množíren“. Přivítala sponzory, fotografy, představila všem
nevidomou paní Zdenku a jejího pejska Malinu, s níž žije už léta ve vzácné láskyplné symbióze.
Malina, kdysi týraný pejsek, se navíc stala canisterapeutickým psem, který pomáhá i dalším
uvolnit bolest a potěšit duši. Všem sponzorům, kteří se na křest přišli podívat osobně,
poděkovala darováním knihy. Knížku pokřtila veterinářka L. Babejová z Veterinární kliniky
Life, která se kdykoliv ve dne v noci stará o pejsky paní Dunové.
Krásnou pozitivní náladu vnesly do celého podvečera Andrejiny verše. Vypsala v nich úžasnou
psí vlastnost, totiž bezbřehou a bezpodmínečnou lásku.
K popularizaci projektu přispěla velkým dílem natáčením reportáží také regionální Televize
Polar. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Křest knihy „Člověk a pes“ v oddělení hudby a umění Městské knihovny Havířov v úterý
20. listopadu 2018.

Středa 21. listopadu 2018

Již 3. ročník Dne urologické prevence připravili pod záštitou Nadačního fondu
Pavla Novotného a ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MVČR v Nemocnici s poliklinikou
Havířov v urologické ambulanci. Byl věnován prevenci a včasnému záchytu urologických
onemocnění. Tři desítky občanů města využily možnosti bezplatného vyšetření ledvin,
močového měchýře a prostaty ultrazvukem a následné konzultace s lékařem. Většina vyšetření
byla bez nálezu a pacienti odcházeli s dobrým pocitem. „Protože si velmi vážíme našich
pacientů, snažíme se pro ně pravidelně připravovat preventivní akce. Každou, která pomůže
včas odhalit třeba jen jedno zákeřné onemocnění, považuji za velmi prospěšnou“, řekl ředitel
havířovské nemocnice Jiří Matěj. Návštěvníci přispívali během celého dne do putovní
pokladničky na vyhlášenou veřejnou sbírku. Výtěžek bude použit na vybavení oddělení
urologie v havířovské nemocnici. [8]
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Společenskou místnost Městského klubu seniorů na Studentské ulici rozvoněly
perníčky, které pro všechny napekla Štěpánka Jarošíková. Tradiční setkání v čase blížícího
se adventu navštívily děti se svými rodiči i prarodiči. Perníčky s vánočními motivy výborně
chutnaly, ovšem větší část si účastníci odnesli domů, aby ozdobili své příbytky.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

V Městském klubu seniorů na Studentské ulici se zdobily perníčky ve středu
21. listopadu 2018.
V oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Havířov na Šrámkově ulici
otevřeli sportovní knihovnu. Téměř 2 500 dokumentů se sportovní tématikou knihovně
věnoval pan Rudolf Šimek. Přiblížil historii sbírky, která vznikala z osobních darů postupně
v jedné z místnosti v Městské sportovní hale, kde po její rekonstrukci už nemohla zůstat. Malé
slavnosti spojené s vernisáží sportovních fotografií z archivu paní Koselové a Kroniky města
Havířova se zúčastnili zástupci nového vedení města Havířova (náměstkyně primátora
pro školství a kulturu Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální věci Stanislava
Gorecká, vedoucí odboru školství a kultury Pavel Hamza) a Správy sportovních a rekreačních
zařízení (ředitel Radomír Kácal a Petr Kostelníček z Městské sportovní haly). O sportu
v Havířově si návštěvníci popovídali během prezentace sportovních fotografií pořízených
v létech 2016 až 2018 pro Kroniku města Havířova.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Slavnostní otevření sportovní knihovny z darů pana Šimka ve středu 21. listopadu 2018.
Foto: Josef Talaš.

Pátek 23. listopadu 2018

Společnost Residomo se pokusila oživit v pátek večer centrum města. Některé
z obchodů na Hlavní třídě a Na Nábřeží zůstaly otevřeny až do 22.00 hodin. Na „černý pátek“
nabízely zboží na slevové kupóny, které si nakupující mohli vytisknout z internetu nebo
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si vystáli frontu na tzv. vkladní knížku s kupóny ve stáncích u OC Elan. V ulici se objevily živé
sochy, hráli pouliční muzikanti, v kavárnách si lidé vychutnávali kávu. Ve stáncích zavonělo
svařené víno. Na pódiu u OC Elan vystoupili komici z divadla Na stojáka. Vánoční náladu
přičaroval ve svých písních Martin Chodúr. Zejména mladí lidé si pochvalovali, že v ulicích
bylo oproti jiným dnům příjemně živo. Živou Hlavní podpořilo také Město Havířov.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hlavní třída žila v pátek 23. listopadu až do 22. hodiny, na jevišti u OC Elan se střídali umělci.
V Městské sportovní hale se hrálo 14. kolo 1. florbalové ligy mužů. V havířovském
derby se v pozici domácích představila TJ Slovan Havířov. V hale bylo plno. Fanoušci
Exelsioru mávali a bubnovali, případně se ovívali klubovými vějíři, ochraptělí návštěvníci
mohli použít jeho nápis i v případě touhy po gólu. Ještě 8 minut před koncem vyhrával Florbal
Exelsior 6:9, když Slovan nastoupil do boje o srovnání. V dramatickém závěru se mu podařilo
snížit na 8:9. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Jeden z gólů Exelsioru Havířov. Havířovské derby pátek 23. listopadu 2018.

Sobota 24. listopadu 2018

Obvyklý koncert duchovní hudby připravil pro své příznivce ženský pěvecký sbor
Canticorum při Městském kulturním středisku pod vedením Vítězslava Soukupa. Ve zcela
zaplněném kostele sv. Anny pronesl úvodní slovo farář Marcel Krajzl. První část koncertu
patřila hostu, Lašskému smíšenému pěveckému sboru Baška pod vedením sbormistryně Janiny
Ptakové. Sólově vystoupil trumpetista Jiří Soukup. Slovem i písní opět potěšil Rastislav Širila.
V současné nepokojné době zazněly jako balzám písně „Země české kníže“ Bohuše Matějů
či sbor židovských otroků z Verdiho opery Nabucco v podání souboru s Bašky. Písní Leonarda
Cohena Halelujah v přídavku navíc rozezpívali celý kostel.
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Pěvecký sbor Canticorum vzdal hold životadárné vodě, zazpíval několik tradicionálů a část
Gloria z Missy brevis Zdeňka Lukáše. Jejich vystoupení v předvečer křesťanského svátku
Ježíše Krista Krále bylo nádherným zážitkem a otevřelo cestu do nadcházejícího času adventu
a Vánoc. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Soubor Canticorum na poslední zkoušce před koncertem ve sv. Anně v sobotu 24. listopadu
2018.

Neděle 25. listopadu 2018

V obřadní síni havířovského Zámku přivítala Ivana Kožmínová Hlubinková
27 nejmladších občánků města. Pracovnice komise pro občanské záležitosti při Radě města
Havířova připravily na nedělení dopoledne 5 slavnostních obřadů. Zarecitovat a pozdravit své
nejmenší kamarády přišly děti ze ZŠ Na Nábřeží. Na housle zahrál všem přítomným
Jiří Erlebach.

Vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku v neděli 25. listopadu 2018.
Po slavnostní mši svaté v kostele sv. Anny, kterou sloužil otec Marcel u příležitosti
svátku Ježíše Krista Krále a konce liturgického roku, bylo požehnáno nové parkoviště
u havířovského svatostánku. Farář Marcel Krajzl nakonec osobně poděkoval přítomným
zástupcům města a dodavatelských firem za zhotovení díla, které ulehčí parkování farníkům
a dalším návštěvníkům kostela sv. Anny. Za přítomné radní promluvil náměstek primátora
pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec. Vyslovil naději v další dobrou spolupráci města
a církve. Na bohoslužbě a setkání na parkovišti zazpíval sbor Schola kostela sv. Anny
pod vedením Anežky Šplíchalové.
Za kostelem sv. Anny bylo vybudováno 42 parkovacích míst, čtyři byla vyhrazena pro osoby
se zdravotním postižením. Parkoviště je přístupné z Karvinské ulice. Nové parkoviště v centru
města přišlo město na více než 4,5 milionů korun. Jeho výstavbou byly vyslyšeny prosby členů
římskokatolické farnosti z roku 2015, kdy byla městu doručena žádost s šesti sty podpisy, k níž
se připojili také dvě organizace vozíčkářů. Lidé s omezenou možností pohybu, ale také lidé
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starší, kteří kostel sv. Anny navštěvují, měli přístup z parkoviště na Hlavní třídě po schůdcích
velmi komplikovaný. Problematický byl i případný příjezd vozidel záchranného integrovaného
systému. [5] (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Posvěcení nového parkoviště u kostela sv. Anny v neděli 25. listopadu 2018.

Pondělí 26. listopadu 2018

Nový primátor města Havířova Josef Bělica se setkal s představiteli Městské policie
Havířov a obvodních oddělení Policie České republiky. Zajímal ho systém koordinačních
schůzek a aktuální bezpečnostní situace ve městě. Ředitel Městské policie Havířov informoval
o tom, že bezpečnostní situace ve městě je dobrá a trestných činů na jeho území ubývá. „Jedna
věc jsou statistiky a ta druhá je pocit bezpečí, který panuje mezi lidmi. Počet přestupků
a trestných činů klesá, ale každý vnímá bezpečnost jinak – jinak ji vnímá starší žena v důchodu,
která žije sama a jinak ji vnímá například mladý pár v produktivním věku, který je na tom fyzicky
a zdravotně dobře," uvedl ředitel Bohuslav Muras.
K dalším řešeným tématům patřila preventivní činnost havířovské policie, konkrétně
protidrogová prevence, kyberšikana a tzv. bezdoplatkové zóny. [9]
Novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov navštívily zástupkyně
Nadačního fondu LA VIDA LOCA, díky kterému se nemocnice jako 33. v pořadí zapojila
do celorepublikového charitativního projektu „Život v kufříku“. Snaží se zajistit nově
narozeným dětem vyrůstajícím bez svých biologických rodičů první vzpomínky na cestu
životem v podobě fotografií, otisků nohou a rukou, knihy života, prvních botiček, oblečků
a hraček uložených v kufříku, který dostanou sebou při odchodu z porodnice. Zástupkyně
Nadačního fondu a poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky Ivana Nevludová
předaly kufříky zástupcům novorozeneckého oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov.
„Až 500 novorozenců ročně v České republice zahájí svoji životní cestu bez biologické rodiny.
Tyto děti většinou čeká spletitá cesta mezi přechodnými pěstouny, dětskými centry a nakonec,
při pohádkovém konci, cesta končí příchodem do láskyplné rodiny. Přijde ale čas, kdy se malý
človíček začne ptát: Kde jsem se narodil? Kolik jsem vážil a jak jsem vypadal? Otázek jsou
desítky, ale kdo dítěti všechny okolnosti jeho příchodu na svět povypráví? Projekt Život
v kufříku napomáhá těmto dětem najít svůj životní příběh pěkně od samého začátku“, řekly
zakladatelky Nadačního fondu LA VIDA LOCA Iva Říhová a Martina Wojtylová z Opavy.
[10]

Úterý 27. listopadu 2018

Po týdnu testovacího provozu byl plně zprovozněn frekventovaný přechod
pro chodce u autobusového nádraží na Těšínské ulici. Byl napojen na světelně řízenou
křižovatku Těšínské ulice a ulice u Stadionu. Výstavbou přechodu ukončilo město úpravy, které
ovlivnily provoz u Obchodního centra Rotunda, které bylo otevřeno v roce 2016. V rámci
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výstavby světelného přechodu bylo opraveno veřejné osvětlení, chodník a zábradlí. Vznikl
ochranný ostrůvek pro chodce a bylo nainstalováno nové dopravní značení. Náklady
na výstavbu nového přechodu za plného provozu vyšly město na téměř 5 milionů korun. [11]

Komplexní oprava přechodu pro chodce na ulici Těšínské u autobusového nádraží.
V tělocvičně ZŠ F. Hrubína byly ukončeny letošní kurzy Městské policie Havířov
„Ženy, naučte se bránit“. Říjnového, v pořadí již 16. kurzu, se zúčastnilo 35 žen,
listopadového 17. kurzu 32 žen. Speciálně vyškoleni strážníci se snažili ženám předat potřebné
dovednosti a návyky z oblasti sebeobrany, které by mohly využít při řešení nečekaných
nepříjemných situací. „Účastnice se seznámily s hmaty a chvaty sebeobrany,
s obrannými a ochrannými prostředky a se základy pravidel komunikace s útočníkem. Moment
překvapení a použití vlastní síly si ženy v rámci kurzu mohly vyzkoušet na tzv. Red manovi instruktorovi oblečeném v ochranném obleku," uvedla Monika Krpelíková z Městské policie
Havířov. Speciální oblek pro instruktory sebeobrany město získalo již v loňském roce z dotace
Ministerstva vnitra ČR. Účastnice obdržely speciální osvědčení, brožurku se shrnutím obsahu
kurzu a drobné upomínkové předměty.
Projekt „Ženy, naučte se bránit“ realizuje Městská policie Havířov od roku 2011 a je financován
z Fondu bezpečnosti města. [12]
Mikulášskou zábavu pro 3 stovky seniorů z městských klubů připravily pracovnice
odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova ve Společenském domě Havířov (Reneta).
Krátkým povídáním o sv. Mikuláši zahájila taneční zábavu předsedkyně Městského klubu
seniorů paní Hudečková. Všechny přítomné pozdravily náměstkyně primátora pro sociální
oblast Stanislava Gorecká a vedoucí odboru sociálních věcí Bernarda Urbancová. K tanci
a dobé pohodě hrála skupina Duo Elton. [13]

Středa 28. listopadu 2018

Novou mobilní služebnu pořízenou s finanční spoluúčastí Ministerstva vnitra
České republiky uvedla do provozu Městská policie Havířov. Návrh na rozšíření technického
vybavení novou mobilní služebnou předložilo vedení městské policie městu v roce 2016.
Podání žádosti o dotaci umožnil vyhlášený dotační investiční program odboru programového
financování Ministerstva vnitra České republiky „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti
s migrací na léta 2017 až 2019“ pro obce, ve kterých jsou umístěna zařízení Správy
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Žádost podaná v říjnu 2017 byla
schválena ve výši 2 a půl milionů korun. Částka byla rozdělena na dodání obytného vozu
(1 338 610 korun) a na jeho přestavbu na mobilní služebnu (2 056 157 korun). Rozdíl byl
dofinancován z vlastních prostředků města Havířova (z Fondu pro zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 750 000 korun
a z výdajové položky Městská policie Havířov z rozpočtu města 144 767 korun). Mobilní
služebna z obytného vozu tovární značky Carado Capron T 448 na podvozku Fiat stála celkem
3 394 767 korun. Služebna je dlouhá 7,5 m, vysoká 3 m a široká 2,3 m. Je vybavena kamerou
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s rotátorem otočným o 360 stupňů, včetně termokamery, teleskopický stožár lze vysunout
do maximální výšky 2 m nad vozidlo. Bezprostřední okolí vozidla hlídají 4 kamery umístěné
na obvodu. Všechny kamery jsou napojeny na hybridní záznamové zařízení 8kanálové DVR
s kapacitou 4TB pro nepřetržitý provoz. Doba záznamu se předpokládá 14 dnů. Pro nepřetržitou
službu 2 strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením, včetně nezávislého
topení a klimatizace. Provoz pomocí akumulátorů je možný cca 6 hodin. V mobilní služebně je
vybudováno samostatné pracoviště pro krizové řízení až pro 6 osob s výsuvným monitorem.
O umístění mobilní služebny, detašovaného pracoviště Městské policie Havířov, bude
rozhodováno na základě vyhodnocení veřejného pořádku ve městě s přihlédnutím
k požadavkům občanů a jednotlivých oddělení Policie České republiky. Bude působit
ve vytipovaných lokalitách preventivně a vytvoří zázemí sociální, technické a administrativní
pro strážníky. Budou dohlížet na veřejný pořádek v lokalitách s vyšší migrací osob, sledovat
vývoj migrace a jeho vliv na kriminalitu páchanou cizinci a na cizincích. V době krizového
stavu bude působit jako zázemí pro krizový štáb přímo v místě události a také jako mobilní
informační centrum pro občany a návštěvníky města.
Slavnostního předání mobilní služebny se zúčastnili primátor města Havířova Josef Bělica,
který v krátkém projevu řekl, že bezpečnost občanů je prioritou, Tomáš Koníček z odboru
prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky a zástupci Policie České republiky.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Nová mobilní služebna Městské policie Havířov s vysunutou hlavní kamerou.

Čtvrtek 29. listopadu 2018

Hejtman Moravskoslezského kraje ocenil ve čtvrtek 29. listopadu 2018
handicapované umělce u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených v rámci
vernisáže výstavy „Svět kolem nás“. Oceněná díla byla vystavena v průběhu dne v Galerii
výtvarného umění v Ostravě.
První a třetí místo získali klienti Santé, centra ambulantních a pobytových sociálních služeb
Havířov. Petr Kubala obdržel za perokresbu „Pohodář“ 1. místo a Tereza Šmídová dosáhla
za mozaiku „Poušť“ na místo třetí. Hejtman předal dalším zúčastněným tvůrcům i čestná
uznání. Slavnostního vyhodnocení soutěže se zúčastnila Stanislava Gorecká, náměstkyně
primátora města Havířova pro sociální záležitosti, Michaela Rosová, ředitelka Santé a Margita
Krejčí, která oba oceněné klienty vedla v jejich tvůrčí práci. [32]
Studenti Střední školy technických oborů Lidická v Havířově-Šumbarku
reprezentovali Havířov a celou republiku v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Stalo se tak
díky jejich vítězství v celostátní soutěži „Euroscola“.
Společně se studentskými delegacemi dalších 27 evropských zemí zasedli v Evropském
parlamentu, kde se běžně schází 751 volených europoslanců. Řešili otázky současnosti
i budoucnosti starého kontinentu a témata aktuálních globálních problémů světa. Úředním
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komunikačním jazykem mezi debatujícími studenty byla angličtina. Havířovští studenti
profesionálně využili příležitosti, aby všem představili svoji školu a zemi.
24 studentů a 2 pedagogové poznali, jak funguje jedna z nejvýznamnějších institucí Evropské
unie. Návštěva byla pro n ně neopakovatelným zážitkem a životní zkušeností. Na zpáteční cestě
žáci navštívili „Svět BMV a muzeum vozů BMW“ v Mnichově. Budoucí technici se zájmem
sledovali vývoj vozů BMW a techniku, kterou je firma vyrábí. [21]

Pátek 30. listopadu 2018

Město Havířov podpořilo prostřednictvím mezinárodní konference spolku
Trianon z Českého Těšína havířovský spolek Adam, autistické děti a my. Zástupci těšínského
spolku Trianon, který řadu let pomáhá lidem se zdravotním postižením, předali dárky
předsedkyni spolku Adam spolu se Stanislavou Goreckou, náměstkyní primátora pro sociální
oblast. Finanční dotaci na organizaci již 16. ročníku mezinárodní konference „Bez bariér,
bez hranic“ poskytlo tradičně město Havířov. „Každoročním výstupem konference je
i obdarování hendikepovaných dětí ve městech, která na konferenci přispěla. Vybrali jsme
k obdarování spolek ADAM - autistické děti a my a zakoupili jsme jim pomůcky k výuce
a rehabilitaci jeho uživatelů,“ objasnil Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon. Dárky udělaly
dětem v Adamu radost a byly přínosem v jejich vzdělávání. [14]
V listopadu bylo ve městě otevřeno několik nových prodejen. Na Dělnické ulici
u nemocnice vznikla místo bývalého bufetu „Česká krůta“. Jak název napovídá, lidé si zde
mohou nakoupit výrobky z krůtího masa.
U restaurace Pasta&Café Romana v ulici V Zátiší začali v obchůdku „Zajda“ prodávat dárkové,
ručně vyrobené předměty a ve vedlejším „Pegresu“ dětskou obuv.
V Městské sportovní hale uctili policisté památku strážníka Martina Pekary
na 21. ročníku mezinárodního turnaje v sálové kopané. Zúčastnilo se ho celkem šest
policejních týmů (OOK Karviná, OHS Karviná, SKPaV Havířov, OOP Havířov 1, NOS Policie
ČR, Straź Miejska z partnerského města Jastrębie Zdrój a dvě domácí družstva Městské policie
Havířov.
Soutěž slavnostně zahájili Daniel Vachtarčík, radní města Havířova pro sport a Bohuslav
Muras, ředitel Městské policie Havířov. Společně všichni položili kytici u hrobu strážníka
Martina Pekary, který byl postřelen roku 1995 při pronásledování pachatele a po dvou letech
zranění podlehl. V letošním ročníku „Memoriálu Martina Pekary“ havířovští strážníci
neobhájili loňské vítězství. Zvítězilo družstvo Obvodního oddělení Havířov 1 PČR, které
převzalo putovní pohár. Druhé místo vybojoval tým Oddělení obecné kriminality Karviná
a třetí skončili policisté z Oddělení hlídkové služby Karviná. [15]
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Krásný koncert talentovaných dětí se uskutečnil v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích pod názvem „Když housle baví“. Spolu s malými houslisty i staršími
absolventy ze souboru paní učitelky Pavlíny Nierostkové ze ZUŠ L. Janáčka si zahrál a zazpíval
Vojtěch Michalíček, její bývalý žák a úspěšný účastník soutěže Česko Slovensko má talent
2011. V roli zpěvačky se představila též Iveta Kočí Palkovská. Právě ona byla iniciátorkou
benefičního koncertu s počáteční myšlenkou motivovat děti k pravidelnému cvičení. Děti
nacvičily velké světové melodie a v předvečer adventu potěšily uši i srdce všech návštěvníků.
Housle je natolik bavily, že je krásně rozezpívaly. (Příloha D/11/02 Když housle baví, program
koncertu). Sotva koncert skončil, nastalo veliké těšení na jejich případné další společné
vystoupení.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Koncert „Když housle baví“ v pátek 30. listopadu 2018 v evangelickém kostele
v Havířově-Bludovicích.

Strohá řeč čísel

K 31. listopadu 2018 evidovali na Kontaktním místě Úřadu práce v Havířově
celkem 3 513 uchazečů o zaměstnání (z toho 1 765 žen). V dosažitelném věku 15 až 64 let jich
bylo celkem 3 296, z toho žen 1 642. Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel města
se zastavil na 7,02 procentech. Bez práce bylo 101 absolventů a mladistvých (z toho po základní
škole 53). Práci hledalo 568 lidí se změněnou pracovní schopností. [16] Nárok na podporu
v nezaměstnanosti mělo 758 evidovaných uchazečů o zaměstnání. [17]
V psím útulku Max se na počátku listopadu starali o 62 psů a 21 koček. V průběhu
měsíce přijali zaměstnanci 24 psů, 12 koček a 2 drobná zvířata. Do nových domovů odešlo
16 psů, 5 koček a 1 morče, původní majitelé si vyzvedli 10 pejsků a 2 kočičky. Také v listopadu
byl velký zájem o zvířata ze strany základních škol a široké veřejnosti. Navštěvovali útulek,
aby pejsky a kočičky obdarovali granulemi, pamlsky a hračkami. [18]
V porodnici havířovské nemocnice se v listopadu narodilo 53 dětí
(28 chlapců a 25 dívek), v jednom případě přišla na svět dvojčátka. Z Havířova bylo celkem
30 nově narozených dětí (11 chlapců a 19 dívek).
V nemocnici hospitalizovali celkem 1 499 pacientů (z Havířova jich bylo 945). [19, 33]
Na čtyři vyhlášená bruslení veřejnosti přišlo v listopadu 940 milovníků ostrých
nožů, z toho bylo 366 dětí. [20]
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Napsali o nás

V prodejně „U moudré kozy“ otevřela majitelka koutek s bezobalovými
potravinami. Lidé si tu mohou nakoupit základní věci na vaření nebo pečení do vlastního
obalu. Mohou si odsypat obilniny, luštěniny, kukuřičné těstoviny, mouku, himalájskou sůl,
třtinový cukr, mandle nebo 3 druhy ořechů. Nejdůležitější bylo sehnat dodavatele nebalených
potravin. Podle zájmu zákazníků bude přidán další bezobalový sortiment. Tento způsob prodeje
přispívá k omezení plastových obalů a potraviny jsou levnější. [22]
Časopis Vlasta přiblížil čtenářkám osobnost havířovské tanečnice, choreografky,
zpěvačky a herečky Kateřiny Steinerové. Energická blondýnka na sebe prozradila, že
neudržitelné pracovní tempo a nasazení zdědila po svém otci. Protože ale fyzické zdroje jsou
vyčerpatelné, začala si vybírat projekty a činnosti, do kterých svoji energii investuje. Již během
studia na Konzervatoři Jaroslava Ježka začala vyučovat swingu a stepu. Její výuka se liší
od klasických tanečních škol. Sází na pravidelnost, lekce probíhají od září do června a letní
lekce bývají tematicky zaměřené. Preferuje individuální přístup. Její žáci si klidně „zatančí“
na zastávce metra či autobusu. [23]
Zaměstnanci a spolupracovníci Magistrátu města Havířova věnovali více
než 285 kg trvanlivých potravin na pomoc potřebným při příležitosti Mezinárodního dne
za vymýcení chudoby. Potraviny převzala Potravinová banka v Ostravě, která je přerozděluje.
[24]
V centru Havířova na Dlouhé ulici došlo ve středu 28. listopadu 2018 dopoledne
k tragické dopravní nehodě. Řidič osobního automobilu srazil starší cyklistku, která,
přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla těžkým zraněním. U řidiče nebyl prokázán
alkohol ani použití omamných látek. Muž se po nehodě zhroutil a byla mu poskytnuta odborná
pomoc. [25]
Vedle zimního stadionu by město chtělo postavit novou tréninkovou halu s ledovou
plochou. Lidé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti, s tím ale nesouhlasí. Pokud město jejich
souhlas nezíská, stavět se zřejmě nezačne a bude třeba najít jiné vhodnější místo. Vzhledem
k tomu, že zimní stadion je plně využit, děti trénují už od šesti od rána, byla by druhá plocha
potřebná pro krasobruslení a další amatérské sporty. [26]
Neoznačené výherní automaty museli řešit strážníci Městské policie Havířov.
Hlídku kontaktoval občan, který na nelegální automaty upozornil. Strážníci jich našli pět
bez jakéhokoli označení. Obsluha nebyla schopna předložit doklady a povolení s tím, že je má
u sebe majitel provozovny. Strážníci předali případ celní správě. [27]
Útočník David Pastrňák, havířovský rodák, se blýsknul v sobotu 10. listopadu 2018
druhým hattrickem v sezóně a celkově třetím ve své kariéře. Dočkal se ocenění pro největší
hvězdu večera. Díky 15 gólům vévodí pořadí kanonýrů NHL. [28]
Blog Refresh nabídl rozhovor s Jiřím Paszem z Havířova, který dokumentuje život
v nejnebezpečnějších zemích světa. Setkal se s dětskými vojáky v Ugandě, fotil válku v Iráku
nebo na Ukrajině, v nepálské džungli unikal nosorožci. Snaží se vždy podat vyvážený obrázek
o dané oblasti. Hovoří i o filmu „Kibera: Příběh slumu“, který je v současnosti v kinech
a na kterém se podílel. Na fotografiích slumu v Nairobi v Keni zachycují média bídu, utrpení,
dramata. Žijí tam ovšem krásní lidé, kteří se snaží něco dělat. [29]
Nezletilí chlapci rozbíjeli kameny okenní tabule na budově ve dvoře jeslí
v Havířově-Šumbarku. Zničili deset oken, škoda přesáhla 5 tisíc korun. Na jejich chování
upozornila pracovnice mateřské školky. Hlídka městské policie kontaktovala jejich rodiče a věc
předala k vyřízení Magistrátu města Havířova. [30]
Obsáhlý rozhovor s Pavlou Tomicovou, oblíbenou herečkou, která kývla
na nabídku z televizní soutěže Stardance, přinesly novinky.cz. Je bezprostřední, přátelská
a nikdy nechodila do tanečních. Nevyhledávala ani plesy a tančila pouze na oslavách, nebo
v pokročilejších hodinách po premiéře. Jediný tanec, valčík, ji naučila babička. Zjistila však, že
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závodní verze společenského valčíku je zcela jiná. Pavla vzpomínala i na dětství v Havířově,
její rodiče měli úžasný vztah. Ona sama milovala děti a zvolila si profesi učitelky v mateřské
škole. Po čase ji to nedalo a zkusila přijímačky na loutkoherectví na DAMU a hrála
v hradeckém divadle Drak. Až po deseti letech zjistila, že ji samotnou baví stát se jinou
postavou, převtělovat se do cizích příběhů. Pavla nesmírně překvapila. Ve Stardance předala
divákům neuvěřitelnou dávku energie a radosti. [31]

Počasí v listopadu 2018

Ještě na sv. Martina bylo relativně teplo. Teprve v neděli 18. listopadu 2018 klesla
průměrná teplota nepatrně pod bod mrazu (-0,29 °C). O dva dny později letos poprvé
nasněžilo. Podzim se začal chýlit k zimě. Nejchladnější byl čtvrtek 29. listopadu 2018,
průměrná teplota klesla na -2,75 °C. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Ve středu 7. listopadu bylo krásné teplé počasí. Lidé stále seděli v zahrádkách restaurací.
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8. 12 KRONIKA PROSINEC 2018

„To nejkrásnější na světě nejsou věci,
nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ [1]

Úvod

Prosinec 2018 se prohnal neuvěřitelnou rychlostí. Obchody jsme brali útokem. Chvilky
klidu jsme si užívali na vánočních koncertech či ve Vánočním městečku na náměstí Republiky.
Fandili jsme havířovské rodačce Pavle Tomicové, která si v televizní taneční soutěži Stardance
získala srdce mnoha diváků a vytančila s Markem Dědíkem krásné 2. místo.

Vyřezávaný betlém ve Vánočním městečku na náměstí Republiky.
Karel Čapek, od jehož smrti uplynulo 25. prosince 2018 již 80 let, dokázal často udeřit hřebíček
na hlavičku. Letošní prosinec nás plnou silou přesvědčil o pravdivosti jeho citátu. Honíme se,
abychom měli pod stromečkem hromady věcí, a přitom to nejdůležitější nám uniká. Že budeme
u stromečku se svými blízkými a budou to ony okamžiky, které se nedají ničím zaplatit …
Jsme kraj s hornickou tradicí a patří k ní, bohužel, i tragédie podobné té, k níž došlo ve čtvrtek
20. prosince 2018 ve 3. patře Dolu ČSM sever. Při výbuchu metanu a následném požáru
zahynulo 13 horníků. Byly to rázem smutné hornické Vánoce. Věci ztratily smysl. Chyběli
tátové, manželé, přátelé, kamarádi, spolupracovníci … Zářila světýlka na pietním místě
na náměstí Republiky.
Navzdory předpovědím se aspoň na chvíli splnily sny o bílých Vánocích. Potom už nevlídné
počasí přiblížilo Silvestr, místo slunce zářily petardy. Sobě a všem ostatním jsme přáli, aby byl
rok 2019 přívětivý, lepší, abychom byli zdravější a spokojenější. Snad se všichni dočkají.
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Prosinec v časovém sledu
Sobota 1. prosince 2018

Lidé se sešli na náměstí Republiky ve Vánočním městečku, aby společně přihlíželi
rozsvícení krásného vánočního stromu. Během odpoledne s koledami a pohádkovými
postavičkami ze světa Josefa Lady příjemně nasněžilo. Před pátou hodinou všechny přítomné
pozdravili noví zástupci města v čele s primátorem Josefem Bělicou, který ve svém krátkém
proslovu odstartoval advent a popřál všem krásné Vánoce a vše dobré do roku 2019.
Po krátkém ohňostroji vystoupila skupina Divokej Bill, večer patřil nestárnoucímu Josefu
Lauferovi.
Havířov letos zkrášlily tři vánoční stromy: na náměstí Republiky, na náměstí Nad Terasou
a na náměstí na Moravské ulici v Havířově-Šumbarku. Všechny 3 stromy byly darované.
Na vánoční strom na náměstí Republiky pořídilo město novou výzdobu za téměř 300 tisíc
korun. [2]
Součástí programu ve Vánočním městečku byl vánoční trh. Město letos zakoupilo za více než
1 milion korun 32 nových dřevěných domků do majetku správy odboru komunálních služeb
Magistrátu města Havířova. Využívat je bude nejen v rámci Vánočního
a Velikonočního městečka, ale také k dalším slavnostem a událostem. [3]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Představitelé vedení města Havířova přišli pozdravit návštěvníky ve Vánočním městečku
na rozsvícení vánočního stromu v sobotu 1. prosince 2018.

Rozsvícený vánoční strom na náměstí Republiky v sobotu 1. prosince 2018 krátce
po 17. hodině.
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Neděle 2. prosince 2018

Tradiční vánoční „Handmade jarmark“ otevřeli v Hotelu Rudolf. Představilo se
na 43 prodejců, zejména šikovných žen z Havířova a okolí, většina z nich se schází každý
měsíc v Havířovských tvořivých večerech v Malém prckovi ve Společenském domě Havířov
(Reneta). Podívaná to byla opět nádherná a téměř 2 tisíce návštěvníků ocenilo možnost nakoupit
hezké dárky pro své blízké. Podívat se přišla náměstkyně primátora pro kulturu a školství Jana
Feberová. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Kapacita Hotelu Rudolf je omezena, někteří prodejci vystavili své zboží v přistaveném stanu
v neděli 2. prosince 2018.
Fotbalový klub Gascontrol Havířov zorganizoval Mezinárodní halový turnaj žen
a juniorek v sálové kopané. Ženy odehrály svoji soutěž v sobotu 1. prosince 2018. Zúčastnily
se jí družstva fotbalistek ze Slovenska ze Žiliny, Trenčína, Oravské Jasenice a z polských měst
Krakowa a Krzeszowic. Česká republika měla zastoupení v pořádajícím týmu FK Gascontrol
a FC Baník Ostrava. Hrálo se systémem každý s každým 1 × 18 minut. Zvítězily fotbalistky
z AS Trenčín před týmy ŠFK VIX Žilina a FK Gascontrol Havířov.
Juniorky rozehrály svůj turnaj v neděli 2. prosince 2018, představila se družstva z polských
měst Krakow a Krzeszowice, ze slovenské Beluše a z České republiky Baník Ostrava modří
a bílí, MSK Orlová a domácí FK Gascontrol Havířov. Havířovská děvčata vyhrála, následovaly
je dívky z polských družstev Krakowa a Krzeszowic. [4]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovské vítězky turnaje juniorek v neděli 2. prosince 2018. Foto: z archivu FC Gascontrol
Havířov.

Pondělí 3. prosince 2018

V tělocvičně ZŠ Mládežnická uspořádal atletický klub Atletika Havířov sportovní
odpoledne pro děti z přípravky ve věku 5 až 9 let. Oddílové závody pod heslem „Sportuj
a buď šťastný“ byly navíc spojeny s Mikulášskou nadílkou. Děti soutěžily v netradičních
disciplínách, které je motivovaly k nácviku tradičních atletických odvětví. Změřily své síly
ve skoku z místa, v hodech míčkem, šipkou a raketou, přeskocích, zdolání trati skákáním
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po jedné noze. Nechyběly ani štafety pro družstva. Do přípravky atletického oddílu v současné
době dochází 35 dětí.

Úterý 4. prosince 2018

Po čtyřech měsících skončila generální oprava domu na ulici J. Hory
v Havířově-Městě. Podařilo se uskutečnit práce za více než 10 700 000 korun bez průtahů
a komplikací. Po výměně oken a zateplení fasády se dům stál energeticky méně náročným. Byly
vyměněny také střešní plášť, vstupní dveře do domu, vrata do nebytového prostoru a ležaté
rozvody ústředního topení. Rekonstrukcí prošly balkony, elektroinstalace ve společných
prostorách domu. Součástí opravy byla hydroizolace spodní stavby, včetně odvodnění sjezdu
u nebytového prostoru a drenáže spodní stavby a následné výměny zpevněných ploch
(přístupových chodníků a sjezdu u domu). Jednatel Městské realitní agentury Jiří Lankočí řekl,
že výtah byl v domě nově vyřešen tak, aby početná většina seniorů v domě nemusela překonat
ani jeden schod. Výtah je tichý, prostorný a dobře osvětlený. Terénní úpravy a výsev trávy jsou
naplánovány na jaro roku 2019. [6]

Spodní část domu na ulici J. Hory před rekonstrukcí. Foto: z archivu MRA.

Dům na ulici J. Hory po komplexní rekonstrukci. Foto: z archivu MRA.
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V Musaionu, havířovské pobočce Muzea Těšínska, vyhodnotili již 13. ročník
vánoční výtvarné soutěže. Téměř dvě stě dětí pracovalo v týmech v 8 mateřských
a 4 základních školách. Letošní téma „Vánoční hvězda“ naplnily beze zbytku a porota složená
z pracovnic Muzea Těšínska neměla lehkou práci. Nakonec se na prvních třech místech umístily
děti z MŠ Sadová, MŠ U Stromovky (třída Žabiček) a MŠ Přímá (třída Broučků). Dílka zaslaná
do soutěže byla vystavena v předsálí Musaionu. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Oceněné práce vánoční výtvarné soutěže v havířovské pobočce Muzea Těšínska.
Městské kulturní středisko Havířov připravilo již 11. přehlídku havířovských
autorů. Havířovský salon ve Výstavní síni Viléma Wünsche trvá 20 let (koná se vždy po dvou
letech). Letos vystavilo své fotografie, malby, grafiky, keramiku, tapisérie 74 autorů. Byli
označeni vizitkou. Vzhledem k tomu, že vernisáž Havířovského salonu je hojně navštěvována,
odehrával se kulturní program ve foyeru KD Leoše Janáčka. Zahráli saxofonisté ze třídy pana
učitele Václava Bezděka ze ZUŠ B. Martinů a Havířovské klarinetové kvarteto. (Příloha
D/12/1 Havířovský salon katalog). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Havířovský výstavní salón byl již po jedenácté otevřen ve Výstavní síni Viléma Wünsche
v úterý 4. prosince 2018.
V Galerii Maryčka v KD Petra Bezruče otevřeli výstavu „Marta Fischerová
Kvěchová pro malé i velké“. Půvabné obrázky talentované umělkyně, která žila v létech
1892 až 1984, skutečně okouzlovaly všechny bez rozdílu věku. Vystaveny byly ukázky
lidových krojů (malířka ráda cestovala a zaznamenávala etnografické reálie na Slovensku,
Podkarpatské Rusi či Bulharsku). Vzpomínky vyvolala celá řádka dětských knížek, které
ilustrovala (například „K Ježíškovi“, „Prodaná nevěsta“, „Broučci“, „Babička“, leporelo
„Šípková Růženka“, „Sněhurka a sedm trpaslíků“, „Veselé pohádky pro nejmenší“, Princezna
Pampeliška“, „O sedmi havranech“, „Pro naše děti a mámy“). V čase blížících se Vánoc zaujaly
její malované betlémy z třicátých let minulého století, vánoční (ale i velikonoční) pohlednice.
Radost, klid a pohoda dýchaly z obrázků malířky a ilustrátorky, která čerpala inspiraci v lásce
k dětem, přírodě a lidové tvorbě. Výstava trvala do 28. prosince 2018. (Příloha D/12/2 pozvánka
na výstavu Marie Fischerová Kvěchová pro maličké i velké)
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Středa 5. prosince 2018

V předvečer svátku sv. Mikuláše bylo možno v ulicích potkávat čerty a čertíky,
anděly a andílky, kteří doprovázeli štědrého muže ve vysoké čepici. Na náměstí Republiky
ve Vánočním městečku připravilo Mikulášskou nadílku město ve spolupráci s MKS a OC Elan.
Prvních 150 malých odvážlivců, kteří zazpívali či přednesli básničku, bylo odměněno balíčkem
dobrot. Zkrátka nepřišli ani ostatní děti. Na Mikulášskou zavítala náměstkyně primátora
pro kulturu a školství Jana Feberová.
Na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku připravil pestrý mikulášský program s nadílkou spolek
Portavita. Na jevišti se představily děti z křesťanské misie sv. Jana Boska, děti z Bumerangu,
nízkoprahového zařízení Armády spásy, z místních základních škol Jarošova a Školní.
Výbornou gulášovou polévku, která zahřála a zahnala hlad, tu rozlévali pracovníci Armády
spásy spolu s náměstkyní primátora pro sociální záležitosti Stanislavou Goreckou.
Polévka s vedením města se podávala také ve čtvrtek 6. prosince 2018 na náměstí Republiky.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Mikulášská nadílka na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku ve středu 5. prosince 2018 v režii
pracovníků spolku Portavita.
Oblíbená výstava betlémů v Galerii Radost přilákala všechny, kdo rádi v klidu
a pohodě tráví adventní čas. Čekaly je nejen vystavené betlémy (dřevěné, papírové,
keramické) a přírodní výzdoba, ale také pohlednice, včetně současných místopisných přání
k Vánocům z našeho města. Nechyběly obrázky akademických malířů, které připomínaly
tradiční vánoční zvyky. Jeden z keramických betlémů vyrobili žáci ZŠ v Albrechticích
u Českého Těšína. Děti, které výstavu navštívily, měly možnost namalovat vlastní betlém
(na výstavce byly obrázky malých návštěvníků z loňska), či postavit betlém Josefa Lady.
Výstava byla pro veřejnost otevřena do 29. prosince 2018. (Příloha D/12/3 pozvánka na výstavu
Betlémy) (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Z výstavy betlémů v Galerii Radost v prosinci 2018.
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Sobota 8. prosince 2018

Jubilejního 20. ročníku Havířovské integrované boccie se zúčastnilo 16 týmů z celé
republiky. Turnaj otevřelo téměř cirkusovým představením „Duo Fatale“. Do exhibiční
předehrávky s vysvětlením pravidel nastoupil All stars tým (složený z nejlepších hráčů
z Havířova a z Prahy: Milan Lučného, Ivo Hrdiny, zakladatele firmy Juice a Jiřiny Nevrlé, která
stála před lety u zrodu oblíbených havířovských turnajů) a družstvo složené z hostů z vedení
města Havířova v čele s primátorem Josefem Bělicou (dalšími členy byli náměstek pro sport
Daniel Vachtarčík a náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec, který se zúčastnil
turnaje jako aktivní hráč v jednom z týmů) a vedoucím odboru školství, mládeže a sportu MSK
Liborem Lenčem. Právě on přivedl motto turnaje: „Ať je teplo nebo zima u nás s bocciou je
vždy prima“.
U příležitosti jubilejní dvacítky pozvala ředitelka turnaje Kateřina Šajnarová do síně slávy
havířovské boccie, nabídla sportovní doprovodný program, a možnost hlasování v soutěži
o nejsympatičtější tým, o nejsympatičtějšího dobrovolníka a rozhodčího. Turnaj si zasloužil
i stylový dort. Havířov reprezentovalo hned několik týmů. Sestavili je AZ Havířov, Torpedo
Havířov, Eva Wojnarová z Magistrátu města Havířova, náměstek primátora Bohuslav Niemiec
a CrossCafé. První čtyři místa obsadila družstva My čtyři, Tři veteráni, Sayrayti
a STOUPOVCI. Nejsympatičtější byli Růžoví sloníci.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hosté si zahráli v zápase, kde byla všem vysvětlena pravidla. Havířovská integrovaná boccia
v sobotu 8. prosince 2018 v Městské sportovní hale.

…a než začaly boje jednotlivých týmů, bylo třeba sfouknout svíčky. Sobota 8. prosince 2018.
Sportovní klub vzpírání Baník Havířov zorganizoval ve vzpěračské hale u zimního
stadionu Mezinárodní závody TOP 12 v nadhozu, memoriál Milana Romana. Úvod patřil
malým tanečníkům a tanečnicím z Limit Dance Corporation. Nejlepší vzpěrače současnosti
z České a Slovenské republiky přivítal primátor města Havířova Josef Bělica, podívat se přišel
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náměstek pro sport Daniel Vachtarčík. Turnaj navštívila též legenda havířovského vzpírání,
olympijský vítěz z letních olympijských her v Moskvě v roce 1980, Ota Zaremba.
První pokus patřil Františku Polákovi, rodáku z Havířova, který nedávno získal bronz
na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Dalšími účastníky byli Karol Samko (SR),
Kamil Kučera (ČR), Viktor Ostrovský (SR), David Mahovský (ČR), Peter Poláček (SR), Martin
Štreichl (ČR, SKVOZ Horní Suchá), Jan Hanáček (ČR), Jiří Gasior (ČR), Michal Mička
(ČR, SKV Baník Havířov), Martin Czakan (ČR SKV Baník Havířov).
Vzpěrači měli 3 pokusy a o vítězi se rozhodlo až v posledním kole. První místo vybojoval
Kamil Kučera, který zvedl nad hlavu 215 kg. Druhé místo získal Karol Samko, s váhou 83 kg
zvedl 175 kilogramů. Třetí místo odvezl do Bohumína Jiří Gasior. [7]
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Olympijský vítěz z roku 1980 Ota Zaremba se členy Baníku Havířov. TOP 12 v sobotu
8. prosince 2018.
Na ledě zimního stadionu se v sobotu 8. prosince 2018 utkaly týmy horníků Dolu
ČSA, Dolu ČSM a Dolu Darkov. Hrálo se systémem každý s každým a bez ohledu na výsledky,
všichni hráli s obrovským nasazením a elánem. Výrobní náměstek ředitele OKD předal poháry
diplomy a další ocenění. Zvítězili horníci z Dolu ČSA, následovaly Důl ČSM a Důl Darkov.
[8]

Neděle 9. prosince 2018

Členky komise pro občanské záležitosti při Radě města Havířova připravily
dalších pět obřadů vítání občánků v obřadní síni havířovského Zámku. Děti přivítala
zastupitelka Eva Šillerová. Hezký kulturní program pro maličké a jejich nejbližší si připravily
žákyně 2. třídy ZŠ Marie Kudeříkové. Do pamětních listů bylo zapsáno 23 dětí.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Vítání občánků se zastupitelkou Evou Šillerovou, neděle 9. prosince 2018.
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Písně a skladby s vánoční tematikou zazpíval na „Předvánočním koncertě“ ženský
pěvecký sbor Šárka pod vedením Dagmar Heroutové. Soubor z Horní Suché se představil
věrnému publiku v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích. Spolu s nimi vystoupil
zpěvák a kytarista Jaroslav Holeš, zahráli mistři hry na flétnu a klarinetové trio ze ZUŠ Pavla
Kalety v Českém Těšíně. Program namíchaný z lidových skladeb, starých koled, spirituálů
navodil vánoční náladu v druhé adventní neděli (Příloha D/12/4 Předvánoční koncert –
program). (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Hosté předvánočního koncertu pěveckého souboru Šárka v evangelickém kostele v neděli
9. prosince 2018.

Pondělí 10. prosince 2018

Jubilejní 35. výstavu otevřeli v Galerii Po schodech v prostorách Městské
knihovny Havířov na ulici Svornosti členové Fotoklubu Havířov. Vystavené fotografie
korespondovaly s všeobjímajícím názvem „O všem“. K vidění byly stromy, hory, voda,
kameny a skály, labutě, ženy, motorky, kostely… Dle chuti namíchalo prezentaci 12 členů
havířovského fotoklubu. Byla otevřena do 8. února 2019.

Členové Fotoklubu Havířov na vernisáži výstavy „O všem“ v pondělí 10. prosince 2018.

Středa 12. prosince 2018

Vedoucí představitelé města, jako každý rok, předávali dárky klientům městských
a krajských zařízení. Magistrátní Ježíšek se zastavil v Dětském centru Čtyřlístek, mateřské
škole Paraplíčko, v Dětském domově na Čelakovského ulici, v Domově pro osoby
se zdravotním postižením Benjamín, v Santé a v Domě pro matky s dětmi Armády spásy.
„Jedná se o zařízení, která poskytují speciální péči. V těchto zařízeních pracují neskuteční lidé.
Pracují v neskutečných podmínkách, a to nemyslím ty materiální, protože když má člověk, tak
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jako my dnes, možnost jen na chvíli nahlédnout na realitu života některých klientů těchto
zařízení, tak pochopí, že peníze nejsou všechno. Chceme dětem alespoň zpříjemnit Vánoce,
pořídili jsme dary v celkové hodnotě 150 tisíc korun podle potřeb a přání jednotlivých
zařízení,“ uvedl havířovský primátor Josef Bělica. Členové vedení města udělali radost
nábytkem, dvěma pračkami a dalším vybavením domácnosti, jízdními koly, trampolínou
a sportovním vybavením, kancelářskými a psacími potřebami, legem a dalšími hrami
a hračkami, playstationem, přehrávači a speciálními výukovými pomůckami. [9]
V Musaionu, havířovské pobočce Muzea Těšínska, otevřeli tradiční
Vánoce – řemeslné dílny. 13. ročník vánočních výtvarných a řemeslných dílen navštěvovaly
zejména děti základních škol se svými učitelkami. Devět lektorů, kteří přijali pozvání, trpělivě
vedlo děti k seznámení s výtvarnými technikami. Svoji práci předvedl dětem řezbář, děti mohly
vymalovávat vánoční motivy, vyráběly ozdoby z vizovického těsta, malovaly perníčky a baňky,
drátkovaly s korálky. Poznaly tajemství krajek, vánočních oříšků a vyrobily si vánočního
andílka z korálků. Řezbář občas vyměnil nožík a dlátko za dudy (gajdy) a zagajdal lidové
písničky a koledy Těšínského Slezska. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

S řezbářem se děti učily vyřezávat a byla s ním i náramná legrace. Musaion ve středu
12. prosince 2018.

Čtvrtek 13. prosince 2018

V evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích se rozezněly andělské hlasy dětí
ze sborů ZŠ Žákovská. Nadšenému publiku se představila nejmladší Ptáčata, vystoupily
Hlásek a Rozmarýnek. Zahrálo houslové septeto. Jako každý rok přijeli hosté z partnerské školy
v Klokočově na Slovensku. Zněly krásné vánoční písně, koledy. Hezkým slovem potěšil pastor
Vladislav Volný.
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Nejznámější české koledy „Nesem vám noviny“, „Veselé vánoční hody“, „Štědrej večer nastal“
a „Narodil se Kristus Pán“ si nakonec zazpívali úplně všichni. (Příloha D/12/05 Program
Vánočního koncertu ZŠ Žákovská).

Soubory
ZŠ
Žákovská
na
Vánočním
koncertě
v Havířově-Bludovicích ve čtvrtek 13. prosince 2018.

v evangelickém

kostele

Pátek 14. prosince 2018

K příjemné náladě u vánočních nákupů zahráli zákazníkům OC Elan na klavírním
koncertu Petr Venglář s violoncellistou Jakubem Pacholem. V jejich podání zněly oblíbené
vánoční skladby a koledy. Předvánoční nákupní shon byl hned o mnoho příjemnější.
Jakub Pachol z nedalekých Horních Bludovic vydal u Formal Group Praha v listopadu 2018
psychologickou sci-fi knížku „Selected“.

Sobota 15. prosince 2018

Ve FK Slovan Havířov oficiálně předali do užívání nové šatny a sociální zázemí
pro hráče. Předseda TJ Slovan Havířov Jiří Kála informoval o tom, že rekonstrukce, včetně
venkovních úprav, si vyžádala celkem 3 600 000 korun. Město Havířov uvolnilo
1 200 000 korun, 1 800 000 korun získala tělovýchovná jednota z dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. 600 000 korun investovala tělovýchovná jednota z vlastních zdrojů.
Byly opraveny šatny, masérna, sociální zařízení, asanována byla část travnaté plochy (hrací
plocha byla rozšířena o pás, který původně pokrývala antuka), bylo opraveno cca 300 m
oplocení, záchytné oplocení za branami a zavlažovací zařízení. Přítomni byli primátor města
Havířova Josef Bělica, náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec a radní
pro sport Daniel Vachtarčík. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Na malé fotbalisty TJ Slovan Havířov čekají nové šatny. Sobota 15. prosince 2018.
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Pondělí 17. prosince 2018

Adventní koncert žáků a pedagogů ZUŠ B. Martinů v kostele sv. Anny zahájil
úvodním slovem kaplan Římsko katolické farnosti David Tyleček. Popřál všem, aby se doladili
ke svým blízkým a vánočním svátkům, aby je prožili v radosti a harmonii, které spočívají
v setkáních a naslouchání druhým. V rozmanitém programu zazněly písně a drobné skladby
navozující příjemnou sváteční atmosféru. Představily se školní pěvecké sbory Bel Canto,
Meandry a Sirény. Poslední předvánoční týden započal krásným hudebním zážitkem. (Příloha
D/12/5 Program Adventní koncert).

Středa 19. prosince 2018

Ve vestibulu Magistrátu města Havířova převzaly děti ceny za nejkrásnější
vánoční ozdoby, které zdobily zdejší vánoční strom. O hezkou náladu se postaral dětský
pěvecký sbor Hlásek ze ZŠ Žákovská se sbormistryní Danou Kusinovou. Moderování se
zhostila na výbornou Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit. Ceny
a hezké slovo dětem předávali Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu
a Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomické záležitosti.
Letošního ročníku soutěže „Nejkrásnější vánoční ozdoba“ se zúčastnily děti z 16 havířovských
základních škol. „Protože výrobky dětí opět nadmíru překonaly svou originalitou i různorodostí
ztvárnění veškerá očekávání poroty a nebylo tak možné vybrat pouze tři nejlepší, rozhodla se
porota rozdělit ceny do šesti kategorií a ocenit všechny školy, které se zúčastnily,“ objasnila
rozhodnutí poroty náměstkyně primátora Jana Feberová.
Ocenění za originální použití materiálu na výrobu vánočních ozdob získaly základní školy
Gen. Svobody, Školní, Selská a Kudeříková. Ocenění za originální pojetí vlastní kolekce
vánočních ozdob náleží dětem ze základních škol M. Pujmanové a K. Světlé. Ocenění
za originální estetické ztvárnění vlastní kolekce vánočních ozdob dostali žáci základních škol
Jarošova, Na Nábřeží a 1. máje. Různorodost kolekce vánočních ozdob zaujala nejvíce
u výrobků dětí ze ZŠ Žákovská. Ocenění za celistvost kolekce vánočních ozdob putovalo
do základních škol Gorkého, Moravská, F. Hrubína a Kpt. Jasioka. Náročnost zpracování byla
vysoce ceněna u ozdob dětí ze základních škol Frýdecká a Mládežnická. [11]
Na závěr si zazpívali koledy všichni přítomni. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Dětský pěvecký sbor Hlásek ze ZŠ Žákovská.
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Ve 37. kole první hokejové Chance ligy hostil AZ Havířov pražskou Slavii. Hosté
skórovali pouze jednou ve druhé třetině. AZ Havířov zvítězil s převahou 5:1
před 1 050 platícími diváky. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

AZ Havířov hostil pražskou Slávii ve středu 19. prosince 2018.

Čtvrtek 20. prosince 2018

Na Dole ČSM ve Stonavě došlo po 17. hodině k tragédii. Při výbuchu metanu
a následném požáru zahynulo 13 horníků, z toho 12 polských. Výbuch způsobil devastaci
některých důlních pracovišť. Pracovníci Hlavní báňské záchranné stanice prohlédli důkladně
postižená místa.
Na náměstí Republiky v Havířově lidé zapalovali svíčky na pietním místě pod kyvadlem.
V sobotu 22. prosince 2018 se k uctění památky horníků, kteří během neštěstí zemřeli,
rozeznělo více než 8 000 sirén v celé České republice signálem „Pieta“, souvislým
nepřerušovaným tónem v délce 140 sekund. Byla spuštěna humanitární pomoc postiženým
rodinám, konta byla otevřena v Nadaci OKD ve spolupráci s těžařskou firmou OKD
a ve Spolku svatá Barbora. [12]

Lidé přišli uctít na náměstí Republiky památku horníků, kteří zahynuli na Dole ČSM.
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 byl do užívání slavnostně předán nový chodník
na Selské v Havířově-Bludovicích. Byl vybudován po dlouholetém řešení majetkoprávních
vztahů v dané lokalitě. „Máme zde dvě základní školy a mnoho rodinných domků, kde bydlí
spousta lidí. Jsem proto velmi rád, že se nám konečně podařilo chodník postavit a udělat tak
tuto část města bezpečnější,“ řekl náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav
Niemiec. Jednostranný chodník o šířce zhruba 2 a délce 800 metrů vede od křižovatky s ulicí
Frýdeckou po křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na Kempách.
Stavba, která zahrnovala odvodnění, výstavbu výhyben a vybudování nových nebo
rekonstrukci starých plotů, úpravu sjezdů a nástupišť autobusových zastávek a nový bezpečný
přechod pro chodce k ZŠ Selská s polským vyučovacích jazykem, vyšla město na téměř
11 milionů korun. [13]
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K vánočnímu setkání a štědrovečerní večeři pozvali osamělé seniory představitelé
vedení města Havířova. Letos s nimi ke slavnostní tabuli v restauraci Radost usedli
náměstkyně primátora pro školství a kulturu Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální
oblast Stanislava Gorecká, náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec,
radní pro sport Daniel Vachtarčík a zástupci sociálního odboru Magistrátu města Havířova.
Pozvání limitoval počet míst u štědrovečerního stolu, přednost dostali ti, kteří se posezení
v minulých letech nezúčastnili. Podávala se hrachová polévka a rybí filé s bramborovou kaší.
Koledy zazpívaly děti ze ZUŠ B. Martinů. Senioři si společně rozbalili dárky, které jim nadělilo
město Havířov. [14]
Hokejisté AZ Havířov zamířili ve čtvrtek 20. prosince 2018 za nemocnými dětmi
do nemocnice. I letos se zapojili do Charitativního týdne Chance ligy. Sbírka hraček
se uskutečnila v sobotu 1. prosince 2018 při zápase s týmem Třebíče.
Útočníci Filip Seman a Branislav Rehuš předali dětem hračky, stavebnice, psací potřeby, knihy
a další vybrané dárky. Atmosféra byla příjemná, probíraly se věci hokejové i vánoční. Hráči
přijali i pozvání k prohlídce oddělení. U příležitosti předání sbírky si mohli návštěvníci
nemocnice prohlédnout ve vestibulu u bočního vchodu výstavu fotografií k 90. výročí založení
havířovského hokejového klubu. [15]

Sobota 22. prosince 2018

Na náměstí Republiky skončil program Vánočního městečka. V adventním čase
se v něm představila celá řada účinkujících. Zazpívat přijely rockové hvězdy Tanja a Marta
Jandová se svojí partou. Folkaři přivítali Františka Nedvěda, nové verze již natočených skladeb
zazpívala kapela nazvaná Místní parta. Náměstí zaplnili Mirai, při jejich písni „Anděl“
nádherně svítil měsíc a vzpomínalo se i na ty, kteří už s námi na Zemi nejsou. Zahrály
cimbálové muziky Iršava, Fojt, přijeli oblíbení Poutníci s „Country Vánocemi“, zazpívali
legendární „Panenku“ i tradiční české koledy, a mnoho dalších, kteří přispěli k pohodové
předvánoční náladě. Opět po roce si malí i velcí užili hudební pohádku Mrazík.
Ve výtvarném skleněném stánku děti malovaly a tvořily s ADROU (přáníčka), Církevním
střediskem sv. Jana Boska (zimní postavičky sněhuláků a Mikulášů z papíru), Armádou spásy,
Santé a Asterixem (3D vánoční přáníčka).
Děti přitahovala vánoční farma s kozou a ovečkami, všichni obdivovali vyřezávaný havířovský
betlém, nad kterým zářil velký vánoční strom. Havířovští se připojili k celému národu
a zazpívali si společně na náměstí Republiky koledy. Zpívaly se i u zvoničky
v Havířově-Dolních Datyních, sešla se tu téměř stovka účastníků, aby podpořili tuto novou
předvánoční tradici. (Příloha D/12/06 Deník. Zpěvník Česko zpívá koledy).
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V sobotu 22. prosince 2018 si lidé chodili do městečka pro Betlémské světlo, jako každý rok
jim ho předávali havířovští skauti. Závěrečné koncerty obstarali Vladimír Hron a skupina
Wohnout. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Krásný vánoční zvyk zpívání koled zaplnil náměstí Republiky ve středu 12. prosince 2018
večer.

Pondělí 24. prosince 2018

Nastal Štědrý den a v Havířově začaly Vánoce. S večeří se čekalo na první hvězdu,
do noci zasvítily vánoční stromečky. Světla svíček připomínala ty, kteří už s námi nejsou.
Rozbalovali jsme velké, menší i malinké radosti zabalené do úhledných balíčků, nejšťastnější
jsme byli v kruhu svých blízkých.
Mnozí byli dychtiví i hezkého a povzbudivého slova, zamířili na štědrovečerní bohoslužby
do havířovských svatostánků různého vyznání. Půlnoční mše křesťanských církví Armády
spásy, Církve bratrské, Evangelikálního společenství křesťanů a Křesťanských sborů pod širým
nebem se odehrávala na náměstí Republiky v režii Apoštolské církve. Těšila se velkému zájmu.
Přítomní si připomněli památku horníků, kteří zahynuli ve čtvrtek 20. prosince 2018 na Dole
ČSM. Do ticha nad městem zněly překrásné vánoční melodie. Poselství Ježíše Krista pronesl
pastor sboru Petr Špok. Podával se teplý čaj a lidé byli obdarováni malou publikací
Nový Zákon – Žalmy a Přísloví. [16]
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Pondělí 31. prosince 2018

Většinou mladí lidé přišli oslavit konec roku 2018 do havířovského Jazz clubu.
Pod názvem „Všichni jsme umělci“ se skrývalo silvestrovské malování na plátno 1 × 1 m. Jazz
club výsledný obraz vykoupil za 5 000 korun. Touto částkou navýšil sbírku pro dětskou
hematologii, hospic sv. Lukáše. Zároveň zdvojnásobili částku vybranou mezi hosty slavnosti.
Celkově sbírka vynesla 26 000 korun. Obraz zůstal v Jazz clubu na paměť této příjemné noci.
(Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Svátečně vyzdobený Jazz club přivítal hosty o silvestrovské noci.
Městský fotbalový klub Havířov uzavřel rok 6. ročníkem „Silvestrovského mače“.
Na umělém trávníku, v chladném sychravém počasí se utkala smíšená družstva Oranžových
a Zelených sestavená ze současných i bývalých hráčů, funkcionářů, mládeže a trenérů. Hrálo
se dvakrát 30 minut s krátkou přestávkou. Branek napadalo téměř jako za Klapzubů, celkem
21, oranžoví se trefili jedenáct krát. „Oba celky předvedly dobrý fotbal. Vyznamenaly se hlavně
střelecky. Obrana byla trochu slabší, ale snad se to spraví,“ pochvaloval si sportovní manažer
klubu a hrající trenér Miroslav Matušovič. Spokojen byl též předseda klubu. „Velký dík patří
všem za účast na dnešní akci. Našim fanouškům bych chtěl popřát šťastný nový rok. Věřím,
že na fotbal budou chodit v hojném počtu. Náš cíl je postoupit do vyšší soutěže,“ řekl na závěr
Bronislav Šimša. [17]

Strohá řeč čísel

Na Úřadu práce, Kontaktním pracovišti v Havířově, evidovali v prosinci celkem
3 623 nezaměstnaných, žen bylo 1 785. V dosažitelném věku 15 až 64 let bylo 3 415 uchazečů
o zaměstnání (1 672 žen). Bez práce bylo celkem 90 absolventů a mladistvých a 577 osob
se zdravotním postižením. [27]. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo k 31. prosinci 2018
celkem 760 uchazečů o zaměstnání. [28]
V porodnici havířovské nemocnice s poliklinikou se v prosinci narodilo 20 chlapců
a 28 dívek, lékaři a sestry pomáhali u 46 porodů, ve dvou případech přišla na svět dvojčata.
Bydliště Havířov mělo v rodném listě zapsáno 25 dětí (10 chlapců a 15 dívek).
V nemocnici bylo hospitalizováno 1 243 pacientů, 798 z nich bylo z Havířova. [18]
Posádky záchranné služby Moravskoslezského kraje vyjížděly v posledním
čtvrtletí roku 2018 do oblasti Havířova k 1 987 případům. Ošetřili 1 336 nemocných
s obtížemi interního charakteru. Úraz si způsobilo 372 pacientů, 2 byli velmi těžce zraněni
a 2 zemřeli. Kromě jiného pomáhali lékaři záchranné služby 64 pacientům s psychiatrickými
obtížemi a 56 s cévní mozkovou příhodou. V devíti případech byla nutná resuscitace. [21]
Zabruslit si přišlo do víceúčelové haly 2 521 platících návštěvníků. [19]
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Napsali o nás

Náhradní přístřešek pro pobyt v mrazu venku, ve tvaru iglú, který si lidé vyhřívají
vlastním teplem, přivezl z Francie do České republiky ostravský pár. Novinku pojmenovanou
„Iglou“ letos vyzkouší bezdomovci v Ostravě, Karviné a Havířově. První české iglú se zrodilo
v Ostravě letos v srpnu. Zájem projevují charitativní organizace a města z celé republiky
i ze zahraničí. Jedno iglú vyjde na pět tisíc korun. Jedná se o malý, velmi odolný tunel, který
se vyhřívá vlastním teplem, teplota uvnitř se zvedá až o 15 °C oproti vnějším podmínkám.
Ostravští tvůrci ho testovali i sami na sobě, vyzkoušeli ho i další zájemci při akci „Noc venku“.
Je nehořlavý, voděodolný, zvukovzdorný, omyvatelný a opravitelný. Zvyšuje šanci na přežití
během mrazivých nocí a kvalitu života lidí bez domova. Iglú nebudou konkurovat noclehárnám.
[20, 24]
„Pozor, zvlněný chodník,“ objevilo se na několika cedulích v centru města.
Příčinou poškození chodníků je alej vzácných čínských metasekvojí, které byly jako
semenáčky přivezeny a vysazeny v roce 1967. Zaměstnanci havířovské radnice si jsou jisti jen
jediným, že stromy určitě nenechají pokácet. Připravuje se projekt, který by vzácnou alej
nenarušil, ale přitom by umožnil chodcům bezpečně a pohodlně procházet. Jeden
z havířovských architektů a rodáků již navrhl možné varianty řešení. Poslal návrhy na rychlé
i dlouhodobé východisko ze situace v centru města. Klíčové bude vyjádření památkářů, oblast
kořenového systému aleje je součástí vymezeného ochranného pásma Sorela. Varianty musí
posoudit též hlavní architekt města. [23]
Moravskoslezský kraj každoročně obdarovává hasiče v regionu moderní
technikou, speciálními obleky a dalším vybavením. V roce 2018 to byl majetek v celkové
hodnotě 44,1 milionů korun. K obdarovaným patřili také dobrovolní hasiči z Havířova. Získali
průmyslový vysavač a speciální obleky za více než 100 000 korun. [25]
Během deseti let odešlo z našeho kraje více než 37 tisíc mladých lidí, v první
polovině letošního roku opustilo Karvinsko téměř 800 lidí. Jako místní odcházejí studovat,
kvůli práci však zůstanou v jiné části republiky, nebo se záměrně stěhují za výrazně lepší
kvalitou ovzduší. Představitelé Havířova tvrdí, že problém odlivu obyvatel nemohou města řešit
jednotlivě, musí se promýšlet komplexně. „My například vycházíme vstříc mladým lékařům
a sestřičkám, kteří chtějí pracovat v havířovské nemocnici, přidělujeme jim byty. Podobné
nabídky se nevztahují jen na zdravotníky. Nebráníme se také tomu, že bychom tímto způsobem
podpořili například nově příchozí podnikatele nebo lidi z dalších profesí, kteří by tady chtěli
pracovat,“ řekl primátor města Josef Bělica. Lidé odcházejí za prací, protože s útlumem
těžkého průmyslu v regionu ubývá pracovních příležitostí. „V případě Havířova, je odchod
mladých ulehčen tím, že v dobách budování nového města sem přišli lidé ze všech koutů
republiky a během jedné či dvou generací zde ještě nezapustili kořeny natolik, aby jim to
zabránilo v odchodu za prací,“ dodal havířovský primátor. [26]
Pochoutkový rok 2018, soutěž Českého rozhlasu letos vyhrály ruské knedlíky,
druhý skončil kynutý koláč se třemi náplněmi. Třetí místo získala paní J. Bernatíková
z Havířova za Žandárský guláš, který vařila v kotlíku na havířovském nádraží. Získala šek
na nákup kuchyňského vybavení. [29]
Osmnáctiletý řidič ve voze BMW 318 zemřel v úterý 11. prosince 2018 ráno
po srážce s kamionem, když nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a ve Vodní ulici
ve směru na Karvinou sjel do protisměru. Řidič tahače s plně naloženým návěsem neměl šanci
kolizi zabránit. Několik desítek metrů tlačil osobní vůz před sebou. Řidiče ve vážném
zdravotním stavu, se zraněními neslučitelnými se životem, vyprošťovali z havarovaného vozu
hasiči pomocí hydraulických nástrojů a páteřní desky. Na únik provozních kapalin použili
hasiči nasákavý sorbent, který později, stejně jako celé místo nehody, uklidili. Řidiči
nákladního vozidla poskytoval na místě odbornou psychickou pomoc intervent. Policisté u něj
provedli zkoušky na přítomnost alkoholu i návykových látek, obě s negativním závěrem. [30]
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Lékaři na urologickém oddělení havířovské nemocnice dostali od dárce nový
přístroj za 250 000 korun, díky kterému mohou včas odhalit nádor v močovém měchýři.
Umožňuje přenést obraz z každého endoskopického vyšetření na obrazovku. Obraz je zvětšený,
přehlednější a umožní informaci zprostředkovat pacientovi. „Koupili jsme tady přístroj, který
je velice důležitý a nemocnice ho potřebuje. Spádová oblast je asi 300 000 lidí. Může pracovat
i na operačních sálech,“ řekl soukromý dárce. Díky novému přístroji již lékaři odhalili
u jednoho pacienta závažné onemocnění. [31]
Práce s dětmi v basketbalovém klubu BK Havířov vyústila na podzim v postup
do jarní extraligové fáze. Družstva U15 a U14 zamířila, stejně jako v minulé sezóně,
mezi nejlepší. Tým U15 tvořený děvčaty z ročníků 2004 a 2005 doznal po minulé sezóně řadu
změn, přišel o silný ročník 2003. Ale děvčata si i tak poradila. Na elitní brněnské kluby Žabiny
a KP nestačila, ale Ostravu udolala a vešla se tak mezi nejlepší čtyři celky postupující
do celorepublikové dvanáctky. Čtrnáctky se prodraly do extraligy bez větších problémů,
v základní skupině nestačily jen na Ostravu a skončily na druhém místě. [22]

Počasí v prosinci 2018

Poslední měsíc v roce začal slabým sněžením, průměrné teploty se většinou
pohybovaly nad nulou. Meteorologové předpovídali blátivé a deštivé vánoce.
25. prosince 2018 však celý den sněžilo. Alespoň na 1 a půl dne jsme si užili bílé Vánoce. Pak
už to byly až do konce roku deštivé a zamračené dny. (Další fotografie v příloze č. 2 Fotografie)

Husté sněžení v úterý 25. prosince 2018, nedaleko radioklubu. Foto: z archivu Danky
Prokšové.

278

9. ZÁVĚR PLNÝ ČÍSEL
Hospodaření města Havířova skončilo za rok 2018 kladným saldem
(příjmy – výdaje) ve výši 52 558,35 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření byl
172 360,91 tis. Kč. Příjmy města (po konsolidaci) byly vzhledem k upravenému rozpočtu
splněny na 104,12 % při dosažené skutečnosti 1 574 526,70 tis. Kč, z této částky tvoří
daňové příjmy města ve výši 1 152 771,08 tis. Kč. Hlavním zdrojem této příjmové třídy jsou
příjmy z daní podle rozpočtového určení daní a ty byly za uvedený rok ve výši
1 048 604,08 tis. Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly výše 67 204,21 tis. Kč, upravený rozpočet nedaňových příjmů tak
byl splněn na 124,08 %. Mezi hlavní nedaňové příjmy v roce 2018 patřily zejména příjmy
z podílů na zisku a dividend (11 240,16 tis. Kč), sankční platby přijaté od jiných subjektů
(17 674,87 tis. Kč) a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (8 644,50 tis. Kč). V roce
2017 byly nedaňové příjmy v hodnotě 53 625,65 tis. Kč.
Kapitálové příjmy města Havířova dosáhly částky 9 268,86 tis. Kč a jedná se zejména
o příjem z prodeje pozemků. Oproti roku 2017 je příjem v této příjmové třídě nižší
o 9 403,74 tis. Kč. Ve stejném období roku 2017 byly kapitálové příjmy v celkové výši
18 672,60 tis. Kč.
Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, byly
za rok 2018 plněny na 105,36 % upraveného rozpočtu a dosáhly výše 1 229 244,15 tis. Kč.
Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o 79 297,68 tis. Kč.
Poslední třídu příjmů města tvoří přijaté transfery, a ty při dosažené skutečnosti
345 282,55 tis. Kč (bez konsolidačních položek) se na celkových příjmech (po konsolidaci)
podílely 21,93 %. Transfery tvoří: neinvestiční transfery (287 017,09 tis. Kč), investiční
transfery (58 265,46 tis. Kč). V loňském roce 2017 dosáhly přijaté transfery po konsolidaci
hodnoty 288 942,51 tis. Kč. Při srovnání přijatých transferů (po konsolidaci) s loňským
rokem, je patrný nárůst o 56 340,04 tis. Kč.
Výdaje města po konsolidaci byly čerpány ve výši 1 521 968,35 tis. Kč, což je
89,08 % upraveného rozpočtu. Na této částce se podílely provozní výdaje ve výši
1 146 755,17 tis. Kč a investiční výdaje byly v hodnotě 375 213,18 tis. Kč
(tj. plnění upraveného rozpočtu na 77,41 %).
Na čerpání provozních výdajů se nejvíce podílí OJ 10 - ostatní dotace a dary
(99,61 %, 397 166,37 tis. Kč), OKS - odbor komunálních služeb
(99,83 %, 281 341,10 tis. Kč) a ORG - odbor organizační (96,80 %, 248 474,23 tis. Kč).
Ve srovnání s rokem 2017 se čerpání provozních výdajů zvýšilo o 64 277,97 tis. Kč.
Na čerpání investičních výdajů se také významně podílí OKS - odbor komunálních služeb
částkou 19 732,95 tis. Kč (99,99 %) a OJ 10 - ostatní dotace, dary částkou 48 786,32 tis. Kč
(100,00 %). Při meziročním srovnání kapitálových výdajů je vidět nárůst investic
o 144 585,35 tis. Kč oproti roku 2017.
V roce 2018 město Havířov splácelo 2 úvěry, a to:
- úvěr ve výši 160 000,00 tis. Kč „Financování snížení energetické náročnosti
obytných domů v majetku města Havířova“ (okna) – splátka za rok 2018 činila
celkem 32 040 000,00 Kč;
- úvěr ve výši 400 000,00 tis. Kč „Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova“
- splátka za rok 2018 činila celkem 72 960 000,00 Kč.
K úhradě splátek jistin úvěrů bylo v roce 2018 vynaloženo 105 000,00 tis. Kč a konečné
závazky z úvěrů byly k 31. prosinci 2018 ve výši 346 669,69 tis. Kč.
V roce 2018 město vyplatilo příspěvkovým organizacím (mateřské a základní školy,
Středisko volného času ASTERIX, Městské kulturní středisko, Městská knihovna, Správa
sportovních a rekreačních zařízení, Domovy seniorů, Sociální služby města Havířova,
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SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb) příspěvek na provoz
v celkové výši 265 141,17 tis. Kč a investiční příspěvek v hodnotě 4 552,75 tis. Kč.
V roce 2018 Zastupitelstvo města Havířova schválilo uzavření smluv o poskytnutí
bezúročné návratné finanční výpomoci zřizovatelem s příspěvkovými organizacemi
za účelem předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Jedná se o investiční i neinvestiční finanční prostředky. Návratná
finanční výpomoc se poskytla se lhůtou splatnosti do 30. června 2019 (jedná se o základní
školy: ZŠ K. Světlé Havířov, ZŠ Kapitána Jasioka Havířov, ZŠ Moravská Havířov,
ZŠ F. Hrubína Havířov, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov, ZŠ Mládežnická a ZŠ Žákovská).
Rovněž v roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Havířova uzavření smlouvy o poskytnutí
bezúročné návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci MŠ Přímá za účelem
předfinancování projektu realizovaného v rámci OP VVV - Šablony II ve výši 72 000 Kč.
Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta se lhůtou splatnosti do 30. června 2019.
V rámci ostatních dotací a darů (tj. individuální dotace) byla v roce 2018 poskytnuta
na základě žádostí jednotlivých žadatelů celková částka ve výši 68 500,56 tis. Kč. [1]
V roce 2018 město Havířov opět investovalo do oprav a výstavby.
- ZŠ Na Nábřeží (komplexní rekonstrukce: výměna oken, oprava fasády a vstupního
portálu) - investice přesahující 27 milionů korun včetně DPH.
- Rozšíření hřbitova a vybudování nové smuteční síně v Havířově-Šumbarku
(3. a 4. etapa, zpevnění ploch, kašny, zeleň a kolumbária, rekonstrukce místní
komunikace Hřbitovní, nové autobusové zálivy, zastávka, chodník a 20 parkovacích
míst) - dokončení rozsáhlé investice za cca 28 milionů korun.
- Odkanalizování částí města v lokalitách ulic Fryštátská a okolí
v Havířově-Prostřední Suché (5. etapa vybudování splaškové kanalizace
s gravitačními stokami v délce 1 800 m, dvou čerpacích stanic a dvou výtlaků
splaškových vod v celkové délce cca 500 m, včetně odboček k napojovaným
nemovitostem a obnova ulice Lísková) – investice přesahující 25 milionů korun.
- Rekonstrukce
chodníků
a
vybudování
oboustranných
cyklostezek
(Havířov – Těrlická přehrada) podél Dlouhé třídy v úseku od křižovatky s ulicí
17. listopadu po lesopark (křižovatka s ulicí Přátelství), částečná rekonstrukce
veřejného osvětlení a doplnění dopravního značení – investice za téměř 24 milionů
korun včetně DPH.
- Multigenerační sportovně-relaxační areál na ulici Lázeňské (mezi ulicemi Evžena
Rošického a Jana Žižky) se začal budovat, včetně správní budovy se zastřešenu
terasou, skateparku, horolezecké stěny, in-line dráhy, koloběžkového okruhu
a sportovních ploch pro dětské i seniorské aktivity si vyžádá více než 30 milionů
korun. Stavba přechází do dalšího roku.
- Snížení spotřeby energií na ZŠ M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku (výměna
okenních výplní za plastové, stávajících dveřních výplní za hliníkové, zateplení
fasády celé školní budovy, včetně některých střešních ploch, instalace jednotky
s rekuperací do všech kmenových tříd školy) – investice za téměř 50 milionů korun,
včetně DPH
- Výstavba chodníku ze zámkové dlažby na ulici Selské (1. etapa, úsek od ulice
Frýdecká ke křižovatce s ulicemi Na Kempách a Mezidolí, včetně vybudování
přechodu pro chodce u ZŠ s polským vyučovacím jazykem a 1 sloupu veřejného
osvětlení) – investice za téměř 11 milionů korun včetně DPH.
- Podzemní nádrž o objemu 120 m3 pro zachycení srážkových vod z tribun
fotbalových hřišť v Městském fotbalovém klubu v Havířově-Prostřední Suché
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a jejich zavlažování (včetně vrtané studny a technologického zařízení zajišťujícího
doplňování vody a strojní postřik trávníků) - investice přesahující 5,5 milionů korun,
včetně DPH.
Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada (3. etapa, oprava povrchu stezky
na části ulice Na Kempách a Luční, včetně rekonstrukce části ulice Luční
po hranici katastrálních území Bludovice a Prostřední Bludovice – investice za téměř
2 miliony korun, včetně DPH.
Jednoramenné schodiště z monolitického pohledového betonu s nerezovým
zábradlím, s mezipodestou, spojující parkoviště u Kauflandu a přístupovou plochu
u vrátnice víceúčelové haly v Havířově – investice za téměř půl milionu korun.
Oprava stávající místní komunikace na ulici Stavbařské (oprava a vytvoření
71 nových stání pro osobní automobily, včetně kontejnerových stání) – investice
za téměř 5,5 milionů korun.
Oprava povrchu stezky mezi ulicemi Dlouhá třída a Hraniční (Cyklostezka
Havířov – Těrlická přehrada, úsek lesopark Na Osinách) a celková rekonstrukce ulic
Hraniční a Na Osinách - investice přesahující 4,7 milionů korun, včetně DPH.
Snížení spotřeby energií v MŠ Petřvaldská (zateplení fasády budovy i její střechy,
výměna oken i dveří, zabudování stínící markýzy nad terasami, osazení
vzduchotechnické jednotky s rekuperací v hernách a rekonstrukce venkovních teras,
včetně přístupových ramp) – investice přesahující 18 milionů korun.
Řešení havarijního stavu svahu pod ulicí Svážnou (prodloužení zatrubnění,
odkanalizování dešťových vod, jejich zpomalení ve spádových šachticích, odvedení
do místního toku, vyústění objektu a terénní úpravy) – investice přesahující
2 milióny korun.
Nové parkoviště za bytovým věžovým domem na ulici Nádražní (45 nových
parkovacích míst, instalace odvodnění celé plochy, odlučovače ropných látek
a retenční nádrže, přístupových chodníků a osazení zeleně) – investice za téměř
9 milionů korun, včetně DPH.
Výstavba parkoviště u kostela sv. Anny v Havířově-Městě (42 nových parkovacích
míst) – investice přesahující 4,8 miliónů korun. [2]

Rada města Havířova na svém prosincovém jednání v roce 2017 vzala
na vědomí mírné zvýšení ceny tepla Havířovské teplárenské společnosti (HTS) pro rok
2018. Průměrná cena tepla pro domácnosti a nebytové prostory činila 506,16 Kč/GJ
bez DPH a byla o 0,4 % vyšší než výsledná cena tepla za rok 2017. [3]
K 31. prosinci 2018 bylo v Havířově evidováno 6 511 držitelů psů. Příjem
z poplatků za psy činil 2 601 tisíc korun.
Za odpady lidé zaplatili 34 762 tisíc korun, dluh na poplatcích za odpady činil k poslednímu
prosinci roku 2018 celkem 40 671 tisíc korun. [4]
Havířované v roce 2018 vyhodili 14 686,85 t tuhého komunálního odpadu.
Do velkokapacitních kontejnerů odložili 319,61 tun odpadu, biologického odpadu
v hnědých popelnicích a kontejnerech shromáždili 2 478,19 tun. Do malých košů vyhodili
192,68 tun odpadků. Separováno a k dalšímu využití bylo předáno 792,7880 tun papíru,
7,3890 tun tetrapackových obalů, 626,3400 tun skla a 538,5140 tun plastů. [5]
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Bezpečnost občanů města Havířov zajišťuje Policie České republiky
(PČR - Obvodní oddělení Havířov 3, Obvodní oddělení Havířov 1 se 3. oddělením obecné
kriminality a oddělení hospodářské kriminality) v úzké spolupráci s MP Havířov.
Stav vnitřní bezpečnosti v Havířově byl v roce 2018 uspokojivý. Snížil se počet trestných
činů v porovnání s rokem 2017. Nárůst byl zaznamenán u mravnostních deliktů. Celková
objasněnost ve městě je o 2,71 % vyšší. Zvýšil se počet zadržených pachatelů, počet
zjištěných osob dopouštějících se přestupků, počet zadržených osob z důvodu ovlivnění
řidiče alkoholem či jinou návykovou látkou. Kromě běžných policejních hlídek jsou pro celé
území města vyčleněny prvosledové hlídky z OOP Havířov 1 denně doplňované
o prvosledové hlídky z oddělení hlídkové služby. Výkon služby ve městě posílily
hlídky Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, čímž došlo k zefektivnění práce a výraznému zkrácení dojezdových časů. V Havířově
je zřízena a využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění procesních úkonů
s dětskými oběťmi trestných činů, případně s jinými zvlášť zranitelnými oběťmi.
Pachatelé užívající alkohol a další návykové látky jsou v převážné většině z řad občanů
bez pracovního poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného
charakteru.
Bylo zaznamenáno 7 událostí spojených s chodem Pobytového a integračního azylového
střediska, zařízení Ministerstva vnitra, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území
města. S vedením zařízení PČR úzce spolupracuje.
Na území v působnosti obvodních oddělení PČR Havířov 1 a Havířov 3 bylo v roce 2018
zjištěno 1 739 trestných činů, stejně jako v roce 2017. Objasněno jich bylo 51,28 %,
o 2,71 % více než v roce 2017.
U násilné trestné činnosti byl v roce 2018 zaznamenán pokles o 7 skutků, z celkem
173 případů bylo objasněno 70,15 % (o 0,58 % méně než v roce 2017).
U mravnostní trestné činnosti došlo k nárůstu četnosti zjištěných skutků o 22 (celkem 39),
objasněno bylo 75 % případů, nejčastěji ohrožování výchovy dítěte, výjimečně pak pohlavní
zneužívání (celkem prověřováno 11 případů). Ve 4 případech byl zjištěn mladistvý pachatel,
1 případ byl vymyšlen a 2 spáchaly dospělé osoby, 4 se doposud vyšetřují. Bylo prověřováno
6 případů znásilnění, u dvou byl pachatel zjištěn a ve 4 dalších bylo oznámení vymyšlené.
Opět jednoznačně dominovala majetková trestná činnost. Mezi objekty vloupání patřily
zejména sklepní boxy, kolovny, motorová vozidla, obchody, prodejní stánky, rodinné domy,
byty a zahradní chatky. Okrádány byly osoby v prostředcích MHD, v restauračních
zařízeních, ve velkých nákupních centrech a na parkovištích před nimi. Počet těchto deliktů
meziročně klesl o 24 skutků (celkem 1 001 případů v roce 2018, objasněno 34,22 %).
Prostých krádeží bylo spácháno 538, o 34 více než v roce 2017 (objasněnost 42,06 %). Došlo
k nárůstu u krádeží vloupáním celkem o 11 skutků (329 v roce 2018), avšak celková
objasněnost těchto deliktů byla o 11,05% vyšší než v roce 2017 (objasněno 27,74 %).
Největší podíl na nárůstu krádeží vloupáním měly série vloupání do sklepů. Časté krádeže
jakýchkoliv kovů jsou již minulostí, stejně tak jako s tím mnohdy související poškozování
obecně prospěšných zařízení. Podařilo se objasnit 2 velké série krádeží vloupáním do garáží.
Jeden pachatel provedl 18 krádeží, ve druhém případě pět pachatelů spáchalo 38 případů
krádeží vloupáním do garáží a ostatních objektů. Byl dopaden pachatel krádeží vloupáním
do 25 provozoven. Policisté objasnili 5 případů ze 13 krádeží vloupáním do rodinných
domků. Vloupání do bytů bylo 36, objasněno bylo 10 případů.
PČR stále více uplatňuje zajišťovací instituty vůči pachatelům trestné činnosti. V roce 2018
byla zjištěna škoda v trestním řízení na území Havířova ve výši 19.330.971 korun, z toho
byl zajištěn majetek či výnosy z trestné činnosti v celkové výši 3.338.151 korun.
Bylo spácháno celkem 105 trestných činů (o 47 méně než v roce 2017) v oblasti hospodářské
kriminality, objasněno jich bylo 50,41 %.
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Problémem zůstává internetová kriminalita, anonymita internetového prostředí
a náročnost odhalování této trestné činnosti znesnadňuje objasnění (například sjednávání
úvěrových smluv na základě smyšlených údajů o zaměstnavateli a příjmu za účelem získání
finančního prospěchu, uzavírání smluv pod jmény jiných osob).
V oblasti nealkoholové toxikomanie (distribuce omamných a psychotropních látek, zejména
pervitinu a marihuany) bylo zahájeno trestní stíhání proti 14 osobám, z nichž 4 byly stíhány
vazebně. Během roku byly odhaleny 2 nelegální pěstírny konopí zneužívaného
pro toxikomanii. Podařilo se rozbít gang výrobců pervitinu, kteří se této činnosti věnovali
již několik let.
Byli zajištěni pachatele 4 případů výroby a nakládání s dětskou pornografií a šíření
pornografie.
Havířovští policisté vypátrali 97 celostátně hledaných osob, z toho byly 2 předvedeny.
V zastavárnách a bazarech nalezli 12 odcizených věcí. Zabývali se 291 případy pátrání
po pohřešovaných mladistvých a nezletilých dětech, zejména chovancích dětských domovů
a výchovných ústavů.
Vzrostl počet obětí trestných činů starších 65 let na 178 (vloni 150 obětí). V kategorii
nezletilých a mladistvých se počet obětí snížil na 68 (v roce 2017 to bylo 100 osob). V roce
2018 bylo trestnou činností postiženo 626 žen (v roce 2017 jich bylo 705).
V průběhu roku se policisté z oddělení tisku a prevence zaměřili na různé cílové skupiny
potencionálních obětí protiprávního jednání. Projekty byly tematicky zaměřené na různou
problematiku: 2 besedy pro seniory (seznámení s riziky a nebezpečnými situacemi);
14 besed v mateřských školách (bezpečnost silničního provozu); 7 akcí na služebnách
pro děti (seznámení se zásadami bezpečného chování); 4 besedy v základních školách
pro děti 1. a 2. stupně, včetně besedy na téma bezpečného internetu; 2 akce pro děti
základních škol navazující na program v protidrogovém vlaku; beseda v dětském domově
o práci kriminalistických techniků a pracovní náplni policistů ve speciálních pořádkových
jednotkách; 10 besed pro studenty středních škol (odpovědnost za protiprávní jednání,
přestupky, trestné činy); seznámení mentálně postižených občanů s činnosti policistů
na policejní služebně; dny dětí (děti mateřských a základních škol s ukázkou techniky
a policejní práce); 6 akcí „Zebra“ pro nejmladší účastníky silničního provozu; akce „Řídím,
piju nealko“ pro řidiče motorových vozidel; akce „Nepozornost zabíjí“ pro řidiče zaměřená
na telefonování za jízdy; informační kampaň pro širokou veřejnost u nákupních center jako
prevence majetkové kriminality při vánočním nakupování. [6]
V Havířově se v roce 2018 stalo 368 dopravních nehod, o 18 méně
než v předchozím roce. Následky však byly tragičtější. V roce 2018 zahynuly 3 osoby
a 10 jich bylo těžce zraněno. Lehké zranění utrpělo 69 lidí. Došlo k 22 nehodám, při kterých
byl sražen chodec, v 18 případech vinou řidiče a 5 řidičů neposkytlo chodci pomoc a ujelo.
Alkohol měl na svědomí 22 nehod, 19 řidičům bylo dokonce po nehodě naměřeno
přes 1,5 promile alkoholu v krvi. Pod vlivem drog usedli za volant 4 lidé. Chodci zavinili
4 nehody, cyklisté 6, motocyklisté 5. Na vrub řidičů osobních vozidel bylo připsáno
224 nehod, řidiči nákladních vozů jich zapříčinili 15, řidiči autobusů 14. Srážka se zvěří
měla na svědomí 15 nehod. Celá stovka viníků od nehody ujela. K nejrizikovějším místům
patřil velký kruhový objezd u vlakového nádraží, došlo tu k 23 dopravním nehodám (v roce
2013 „pouze“ k 7). [7]
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U Městské policie Havířov pracovalo v roce 2018 celkem 123 zaměstnanců.
Strážníci dohlíželi zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvyšování bezpečnosti osob a jejich majetku,
k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na dodržování pravidel
občanského soužití, odhalovali přestupky a řešili je v rámci zákona o obecní policii.
Prováděli kontrolu platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Celkem
odhalili 20 125 přestupků, na místě vyřešili 83,3 % přestupků, dalších 16,7 %, to je 3 361,
oznamovali k řešení ke správnímu orgánu. Počet přestupků v dopravě k ostatním prohřeškům
proti veřejnému pořádku je v poměru 57,9 % k 42,1 %. Oproti roku 2017 strážníci letos
odhalili a řešili o 1 927 přestupků více. Zadrželi 136 osob podezřelých ze spáchání trestného
činu, 104 hledaných osob, nalezli 3 odcizená vozidla.
V rámci úsekového měření rychlosti na ul. Dělnická, Národní a Dlouhá třída
v Havířově-Městě bylo nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu
MMH celkem 8 190 přestupků k dalšímu projednání. V roce 2018 bylo odvedeno na účet
Magistrátu města Havířova za pokutové bloky celkem 1 257 413 korun. Za manipulační
poplatky za montáž a demontáž technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla bylo
odvedeno na účet Magistrátu města Havířova celkem 75 630 korun a za odtahy vozidel bylo
odvedeno na účet 10 700 korun.
Strážníci Městské policie Havířov zajišťovali, kromě jiného, veřejný pořádek při hokejových
utkáních AZ Havířov, kontrolovali parkoviště v nočních hodinách, jízdní kola, přechody
pro chodce u základních škol v průběhu školního roku, záškoláctví zejména ve vyloučených
lokalitách. S pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí podnikli 18 preventivních
kontrol na úseku prodeje, umožnění podání a podání alkoholu a toxických látek osobám
mladším 18 let.
Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému zadrželi strážníci 12 osob podezřelých
ze spáchání trestného činu. Na základě zjištění prostřednictvím kamerového systému zjistili
291 osob podezřelých ze spáchání přestupku. Dále kamery zaznamenaly 9 dopravních nehod
a díky nim byla poskytnuta pomoc 50 osobám. Systém využívaný MP Havířov zahrnoval
28 kamer stacionárních a 3 mobilní (2 mobilní služebny a 1 přenosná kamera), V průběhu
roku byl rozšířen o tři kamerové body na azylovém domě, na křižovatce ulic
Orlovská – U Skleníků a o přenosnou kameru.
Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany (k 31. prosinci 2018 bylo připojeno
144 objektů) vyjížděly hlídky Městské policie Havířov 1 064 krát. Byl narušen 1 objekt
přes nezajištěné okno.
Strážníci rozhodli o ochraně před účinky návykových látek a vyšetření na protialkoholní
záchytné stanici u 37 osob. Na základě rozhodnutí lékaře doprovodili 97 pacientů
při převozu do zdravotních zařízení. Strážníci – patroni v okrscích prošetřili 302 písemných
a ústních oznámení od občanů.
Nově bylo zaregistrováno 113 jízdních kol a 3 invalidní vozíky. Bylo nahlášeno zcizení
2 jízdních kol z této evidence. Celkem bylo k 31. prosinci 2018 evidováno 2 567 jízdních
kol a 11 invalidních vozíků.
Strážníci z úseku prevence připravili 262 besed pro 6 208 osob a realizovali další preventivní
programy, například: „Pro bezpečnější Havířov“ (3 besedy pro 89 účastníků v příspěvkové
organizaci Santé, centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb); „Pes není hračka“
(10 besed pro 406 žáků základních škol); „(Ne)bezpečný svět internetu“
(34 besed na základních školách pro 856 žáků); „Bezpečné pískoviště“ (kontrola
347 pískovišť, hřišť a dětských mobiliářů, nedostatky zjistili ve 47 případech, nenašli
injekční stříkačky); „S tygříkem se učím rád, se značkou je kamarád“ (pro 488 dětí
z 24 havířovských mateřských škol); „Bezpečné prázdniny“ (v silničním provozu
na dopravním hřišti pro 111 dětí příměstských letních táborů); „Bezpečně do cíle“
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(pro 17 prvních tříd 10 základních škol, 311 žáků, zaměřeno na snížení nehodovosti a zranění
dětí v silničním provozu); „Dej přednost životu“ (162 besed pro 3 715 žáků základních škol);
„Právo jako pravidlo chování“ (45 besed pro 931 dětí základních škol); „Stáří beze strachu“
(6 besed pro 169 seniorů z Domovů seniorů a klubů seniorů). V dětském oddělení
NsP Havířov prezentovali 2 besedy pro 28 dětí. Se strážníky jsme se setkali také na mnoha
celoměstských akcích, včetně dne dětí.
Strážníci měli k dispozici 2 detašovaná pracoviště v Havířově-Šumbarku
a v Havířově-Prostřední Suché. Využívali 9 osobních automobilů, 1 obytný vůz (mobilní
služebnu) a 4 přívěsy. Ke kontrolní činnosti sloužila městským policistům také jízdní kola
značky Author (6 ks), byla zakoupena 2 elektrokola značky Merida. Na kolech strážníci ujeli
v roce 2018 celkem 5 792 km, o 3 950 km více než v roce 2017. Náklady na údržbu starých
jízdních kol byly 17 748 korun.
Byla nakoupena výstroj a výzbroj za 877 669,55 korun. [8]
Hasičská stanice Havířov Hasičského záchranného sboru MSK je profesionální
jednotkou požární ochrany (33 příslušníků a velitel stanice). Oproti roku 2017 nebyla
obměněna výjezdová technika. Na základě poplachového plánu MSK je jednotka vysílána
v I. nebo II. stupni do obcí hasebního obvodu Havířov a sousedních obvodů:
- Územní odbor Karviná: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní
Suchá, Český Těšín (Koňákov, Mistřovice, Stanislavice), Karviná (Lázně Darkov,
Stonava), Orlová (Lazy)
-

Územní odbor Frýdek Místek: Soběšovice, Kaňovice, Lučina, Žermanice

- Územní odbor Ostrava: Šenov, Václavovice, Vratimov (Horní Datyně)
V Havířově došlo letos k 135 požárům (19 požárů zůstalo v šetření, 1 úmyslný – pachatel
byl zjištěn, 25 úmyslných – pachatelé nebyli zjištěni, 47 neprokázaně zaviněných, 2 zavinily
děti do 15 let, 30 požárů z nedbalosti, 1 má na svědomí komín, 10 technické závady). Hasiči
tu zasahovali u 60 dopravních nehod a 388 technických havárií, řešili 31 případů úniku
nebezpečných chemických látek a 42 planých poplachů (celkem se jednalo
o 656 mimořádných událostí). V Havířově se zabývali 88 neemergentními událostmi. Požáry
způsobily přímé škody ve výši 1 432,30 tis. korun, uchráněny byly hodnoty ve výši
51 642,00 tis. korun. Bylo zraněno 17 osob.
Hasiči ze Stanice Havířov HZS MSK zasahovali u 167 požárů, 103 dopravních nehod,
35 úniků nebezpečných chemických látek, 458 technických havárií, planý poplach je
zaměstnal ve 49 případech (celkem 812 zásahů). Ostatních činností vykonali 27.
Absolvovali 7 taktických cvičení (5 × likvidace požárů a evakuace v základní škole, detekce
a likvidace nalezené nebezpečné neznámé látky, likvidace požáru střechy zimního stadionu);
1 prověřovací cvičení (o kterém jednotka dopředu neví - likvidace požáru a evakuace
v základní škole); 1 taktické cvičení integrovaného záchranného systému (více složek IZS
likvidace požáru a prověření Vnějšího havarijního plánu PRIMAGAS).
Jednotka dobrovolných hasičů, stanice Havířov Město likvidovala 50 požárů, zasahovala
u 2 dopravních nehod, u 3 úniků nebezpečných chemických látek, 29 technických havárií
a řešila 21 planých poplachů (celkem 105 zásahů a 45 dalších ostatní činnosti).
Jednotka dobrovolných hasičů, stanice Havířov-Životice hasila 40 požárů, zasahovala
u 1 dopravní nehody, 1 úniku nebezpečných chemických látek, 25 technických havárií, řešila
11 planých poplachů (celkem 78 zásahů a 21 dalších ostatních činností). [9]
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Správnímu odboru Magistrátu města Havířova bylo v roce 2018 nahlášeno
k projednání 16 860 přestupků. Problematiky občanského soužití (kupříkladu urážky
na cti, schválnosti, fyzické napadání a jiná hrubá jednání) se týkalo 945 oznámení. V případě
817 oznámení šlo o majetek (například krádeže, podvody, poškozování a nedovolené užívání
cizího majetku). Ostatních záležitostí veřejného pořádku, ochrany před alkoholismem
a jinými návykovými látkami, školství, cestovních dokladů a podobně se dotýkalo
1 080 případů. S řízením vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
souviselo 518 oznámení a řízení bez řidičského oprávnění 119 oznámení. V 8 299 případech
překročili občané Havířova nejvyšší dovolenou rychlost jízdy. S přestupky provozovatelů
silničních vozidel, pojištění odpovědnosti, provozování silniční dopravy atd. souviselo
zbývajících 5 082 oznámení.
Správní odbor vedl v roce 2018 celkem 233 řízení o zadržení řidičského průkazu
v souvislosti se spácháním přestupku nebo trestného činu. Na pokutách byla zaplacena
částka přesahující 8 milionů korun. [10]
V Městské knihovně Havířov připravily knihovnice během roku 2018 celkem
1 250 kulturních akcí pro 22 228 návštěvníků (920 akcí bylo určeno 15 866 dětem
do 15 let, 14 akcí 259 dětem od 15 do 18 let a 316 akcí 6 103 dospělým). Mezi jinými
se jednalo o besedy, pasování prvňáčků a čtenářské kluby. Celkem 44 knihovnické lekce
si přišlo vyslechnout 780 návštěvníků. Čtenáři si v pobočkách Městské knihovny Havířov
vypůjčili 322 068 dokumentů, v průběhu roku přišlo do knihovny osobně i virtuálně
150 208 návštěvníků. Bylo registrováno 7 864 čtenářů, z toho 2 726 dětí do 15 let.
K internetu usedlo 17 406 lidí (190 z nich bylo z Úřadu práce). Pracovnice knihovny
zpracovaly 508 článků z 16 odborných a regionálních časopisů a 1 titulu denního tisku,
záznamy byly současně určeny pro celostátní souborný katalog SKAT.
K 31. prosinci 2018 uchovávala Městská knihovna Havířov pro své čtenáře 161 201 knih,
13 263 audiovizuálních dokumentů (CD, zvukové knihy atd.), 2 135 hudebnin (notové
záznamy), 206 deskových her, 130 titulů periodik.
Městská knihovna Havířov plní také regionální funkce pro pobočky a knihovny v Orlové
a Bohumíně. K 31. prosinci 2018 měla k dispozici 29 436 knihovních jednotek
z regionálního fondu. [11, 12, 13, 14]
V Městském kulturním středisku připravili 8 divadelních představení
pražských divadelních společností pro 3 966 návštěvníků a 5 populárních pořadů
(i s koncerty Jaromíra Nohavici) pro 2 836 hostů. Bylo odehráno 6 koncertů vážné hudby
(včetně komorních koncertů v 1. polovině roku), pro 1 394 posluchačů. Oblíbených
víkendových pohádek bylo uvedeno 25 pro 1 881 návštěvníků. Šest vědeckopopulárních
přednášek si poslechlo 303 zájemců. Na 6 tanečních večerů do Společenského domu Havířov
(Reneta) přišlo celkem 328 tanečníků. Na soutěž amatérských zpěváků Talent přišlo
403 návštěvníků.
Uskutečnilo se celkem 38 akcí na venkovních prostranstvích a výročních akcí města
s celkovou návštěvou 298 462 lidí (mezi jinými se jedná o ocenění dárců krve, ples města
Havířova, ocenění pedagogů, ocenění osobností společenského, kulturního, sociálního
a sportovního života, festival Miniteatro, Havířov v květech, Havířovské slavnosti,
promenádní koncerty a letní pohádky v parku, Velikonoční a Vánoční městečko a další).
V kině Centrum promítli celkem 1 342 filmových představení, navštívilo je
61 061 milovníků filmu. Ve velkém sále se konalo 681 představení (42 144 lidí), v malém
sále 560 představení (10 770 lidí), pro školy bylo určeno 45 filmů (7 625 návštěvníků),
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56 představení filmového klubu v roce 2018 navštívilo 522 filmových fanoušků. V Letním
kině se promítalo 38 představení pro 2 343 diváků.
V rámci kultury školám se na 8 divadelních představení vypravilo 1 409 dětí z mateřských
škol, na 11 divadelních představení 2 518 žáků základních škol. 82 studentů střední školy
navštívilo 1 divadelní představení a 57 studentů střední školy přednášku. [18]
Na odboru vnitra a živnostenském úřadě Magistrátu města Havířova zažili
v průběhu roku několik důležitých novinek. Zejména se jednalo o rozvolnění místní
příslušnosti u řidičských průkazů, o digitalizaci agendy řidičských průkazů (klienti byli
foceni nově na přepážkách). Začal pracovat nový rezervační systém on-line Rezervatic
k objednávání klientů prostřednictvím webových stránek města (nejprve na registru vozidel,
následně v agendě občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů a poté
na živnostenském úřadě a na matrice.
V roce 2018 zahájilo 312 a ukončilo činnost 358 provozoven. Bylo evidováno 2 220 nových
vozidel. [15, 16]
V kanceláři oddělení ztrát a nálezů Magistrátu města Havířova bylo přijato
114 nálezů, vráceno majitelům bylo 40 nálezů (jedná se o 46% úspěšnost). Ve městě se
nejčastěji ztrácely klíče od vozidel, mobilní telefony, peněženky a doklady. [17]
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10. Použité zkratky

V textu Kroniky města Havířova 2018 a v jejich přílohách byly použity
následující zkratky:

BESIP
CSVČ
CVA
ČSSD
ČSŽ
FC, FK
HZS
KD
KDU-ČSL
KPHMO
KSČM
MDŽ
MKS
MRA
MSK
MŠ
MSH
NsP
OC
ORL
OKD
RMH
SSRZ
SŠTO
ZMH
ZŠ
ZUŠ

Bezpečnost silničního provozu
Církevní středisko volného času
Centrum volnočasových aktivit
Česká strana sociálně demokratická
Český svaz žen
Fotbalový klub
Hasičský záchranný sbor
Kulturní dům
Křesťansko demokratická unie – Česká strana lidová
Klub přátel Hornického muzea Ostrava
Komunistická strana Čech a Moravy
Mezinárodní den žen
Městské kulturní středisko
Městská realitní agentura
Moravskoslezský kraj
Mateřská škola
Městská sportovní hala
Nemocnice s poliklinikou
Obchodní centrum
Otorhinolaryngologie
Ostravsko karvinské doly
Rada města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Střední škola technických oborů
Zastupitelstvo města Havířova
Základní škola
Základní umělecká škola
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