
Vážení občané Havířova,
už jen pár měsíců zbývá do konce roku 2021. Všichni jsme si přáli, aby byl klidnější 
než ten předchozí, ale naše přání nebylo vyslyšeno. Pandemie nemoci covid-19 
nepolevila, ba naopak. I přes všechny problémy, které s sebou nesly restrikce spo-
jené s pandemickou krizí, nám v Havířově stojí krásně zrekonstruované železnič-
ní nádraží, včetně nového dopravního terminálu a dále pracujeme na dominantní 
výpravní budově. Jezdíme po nových površích silnic, parkujeme na nových par-
kovištích, užíváme si zrekonstruované městské byty a pro vakcinační dávku jsme 
chodili do supermoderního očkovacího centra v hale Slávie. Právě proto držíte  
v rukou Sumář III, abychom si nejvýznamnější počiny v našem městě společně 
připomenuli. I když na všechno nemáme dostatek místa, určitě zmíníme největší 
novinky a úspěchy z aktivit a činností, jak Magistrátu města Havířova, tak celé řady 
příspěvkových organizací, za uplynulé období.

Za dobře odvedenou práci děkuji svým kolegům, ať už z vedení města, magistrá-
tu, koaličním zastupitelům, tak i občanům města Havířova za důvěru a podporu. 
Zvládli jsme toho spolu hodně a jsem si jist, že ještě zvládneme. S optimismem 
a nadějí očekávám nový rok 2022 a hlavně pevné zdraví přeji nám všem.

Josef Bělica
primátor města
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Dokončena rekonstrukce
přeDnáDražního prostoru

Začátkem února 2021 bylo uvedeno do provozu zrekonstruované 
havířovské přednádraží. Šlo o jednu z fází celkové rekonstrukce že-
lezniční stanice v Havířově. Za pouhých 365 dní se zastaralé před-
nádraží proměnilo v moderní přestupní terminál spojující železniční, 
autobusovou, osobní, ale také cyklistickou dopravu. Styl, elegance, 
moderní materiály i design, přitom praktičnost, funkčnost a bezpeč-
nost se snoubí v podobě nového havířovského přednádraží. Cestují-
cí využívají 134 nových parkovacích míst, uzamykatelná parkoviště 

pro kola, cyklostezku, opravené chodníky, nové přechody pro chod-
ce, kryté zastávky a příchozí koridory, či novou městskou zeleň. 

cena realizace stavby přednádražního prostoru: 117 milionů korun

exteriér výpravní buDovy
je zrekonstruován, na řaDě je interiér

Rekonstrukce byla finančně i technologicky náročná. Výpravní bu-
dova je po opravě střešního pláště, včetně provedení nových skla-
deb tepelné izolace, po výměně obou průčelí haly, včetně zasklení 
splňující požadavky tepelně technických norem. Pískovcová fasáda, 
která tvoří podstatnou část vnějšího pláště, byla šetrným způsobem 
otryskána za účelem odstranění nečistot a maleb vandalů a násled-
ně ošetřena vhodnými prostředky pro zdůraznění jejího původního 
vzhledu. to vše za 137 milionů korun. O opravu se postaral majitel 
budovy, Správa železnic, která ovšem vnitřní prostory nebude užívat 
v plném rozsahu, a tak ji od letošního září pronajala městu. Využití 
železniční výpravní budovy bude v duchu sportovně-společensko
-kulturním. Konkrétně je v plánu realizace hřišť na volejbal, badmin-
ton, basketbal, několika bowlingových drah, lezecké stěny a v plánu 
je i lyžařský trenažér.

památník připomínající tragéDii
na Dolu Dukla je na novém místě

Areál bývalého Dolu Dukla už nebyl dostatečně důstojným místem 
pro kamennou desku, která obsahuje jména všech 108 horníků, kteří 
při tragické události v roce 1961 zemřeli, proto byla přemístěna
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na hřbitov v Havířově-Šumbarku. náklady spojené s přemístěním 
památníku si vyžádaly částku necelých 300 tisíc korun. Po technic-
ké stránce přesun zajistilo město Havířov, náklady pokryla společ-
nost Asental Land.

havířov měl špičkové očkovací centrum

Na začátku března 2021 se havířovská Městská sportovní hala 
Slávie proměnila ve velkokapacitní očkovací centrum. Pracovalo 
v něm 9 vakcinačních týmů a naočkovalo přes 80 tisíc zájemců. 
Jedno z nejlépe vybavených očkovacích center v republice stálo za 
návštěvu i premiérovi České republiky Andreji Babišovi.

tři nová parkoviště

Tři lokality a zhruba 300 nových parkovacích míst. Blízko dokon-
čení je realizace parkoviště nad letním kinem, kde vzniká 117 par-
kovacích stání. Další parkoviště vznikne v areálu bývalé Základní 
školy Mánesova s kapacitou asi 90 míst. To třetí na ulici Majakov-
ského nabídne 77 míst k parkování, a které se bude financovat 
z úspor. náklady na plánovanou výstavbu tří nových parkovišť se 
pohybují okolo 22 milionů korun.

sanace obytných Domů mra
Sanace obytného domu na ulici 1.máje 2, Havířov-Město
– 20 milionů korun 
Sanace obytného domu na ulici Dlouhá třída 34–42, Havířov-Podlesí 
– 17,5 milionu korun
Sanace obytného domu J. Gagarina 22–28, Havířov-Podlesí
– 52 milionů korun
Sanace obytného domu Dlouhá třída 73–79, Havířov-Podlesí
– 35 milionů korun
Sanace obytného domu na ulici Slezská 2–4, Havířov-Podlesí
– 20 milionů korun

na pět velkých sanací bytových domů vyčlenilo město havířov 
letos zhruba 143,5 milionu korun. Souběžně s realizací sanací se 
snaží MRA měnit nevyhovující elektroinstalace v těch bytech, kde 
jsou ještě ty původní vedené v hliníku. 

nové výtahy
Rok 2021 je významný především obrovskými investicemi do výmě-
ny starých výtahů. Jedná se o nejzásadnější počin města Havířov 

za posledních 35 let. městská realitní agentura, s.r.o. má pro letoš-
ní rok rozpočet na výměnu výtahů v městských bytech 154 milionů 
korun a jeho čerpání odpovídá naplánovanému harmonogramu.

prostory k poDnikání

Firmy, podnikatelé a živnostníci, kteří mají pronajaté prostory v ob-
jektu na Palackého ulici 689/2 provozovaném jako podnikatelské 
centrum a bývalé mateřské školky na ulici Jaroslava Seiferta 8 mají 
komfortnější prostředí. Výměna všech oken, montáž nových vněj-
ších i vnitřních parapetů, zednické opravy, malířské práce a nátěr 
dotčené části fasády si vyžádaly investici ve výši 11,6 milionu ko-
run. V budově na ulici Jaroslava Seiferta prošly kompletní rekon-
strukcí terasy. opravy volných bytů a náklady na rozdělení 2 ks bytů 
o velikosti 5+1 na 6 ks bytů o velikosti 2+1 si letos vyžádaly už 52 
milionů korun. 

Městská realitní agentura, s.r.o. (zkráceně „MRA“) je nástupcem 
bývalého státního podniku Bytový podnik Havířov. Společnost je 
založena městem Havířov za účelem správy a údržby bytového 
a nebytového fondu města. V současné době na základě příkazních 
smluv zajišťuje správu a údržbu 7 665 bytů v Havířově. Předmětem 
činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností od 
projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné rea-
lizace investičních akcí.

záklaDní škola k. světlé
– OPRAVA STřeCHy TěLOCVIČNy

Původní nosná konstrukce střechy nevyhovuje zatížení dle sou-
časných norem. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávajícího 
zateplení, včetně hydroizolační vrstvy. Následuje nové odlehčené 
zateplení a nová střešní konstrukce z dřevěných vazníků včetně 
nové krytiny.

oprava střechy tělocvičny na zš k. světlé: 5,3 milionu korun

rekonstrukce bývalých jeslí
na Denní stacionář

Jedná se o rekonstrukci budovy bývalých jeslí na ulici U Jeslí v Ha-
vířově-Šumbarku na denní stacionář, kde budou poskytovány soci-
ální služby dospělým osobám. Kapacita stacionáře bude pro 25 až 
30 osob. Z toho max. 10 osob s omezenou schopností pohybu na 
invalidních vozících. Personál bude tvořit cca 15 zaměstnanců. Sou-
částí stavby je přístavba vstupu s evakuačním výtahem. U objektu je 
navrženo parkoviště s vyhrazenými 6 bezbariérovými místy.

rekonstrukce bývalých jeslí na denní stacionář: 43 milionů korun

základní škola m. kudeříkové – rekonstrukce lapáku tuku a kanali-
zační přípojky – 517 tisíc korun
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mateřská škola balzacova – rekonstrukce oplocení – II. etapa
– 509 tisíc korun

turistická základna pstruží – revitalizace objektu včetně opravy střechy
– 2,7 milionu korun

základní škola m. kudeříkové – oprava sociálních uzlů v pavilonu B 
– 1,2 milionu korun

mateřská škola k. čapka – oprava vstupního schodiště
– 901 tisíc korun

mateřská škola okružní 13 – výměna krytiny valbové střechy, včetně 
oprav dřevěných krovů
– 1,4 milionu korun

mateřská škola místní – oprava zpevněných ploch – dopravní hřiště 
– 701 tisíc korun

Workoutové a dětské hřiště, havířov-prostřední suchá
– 483 tisíc korun

chytré a bezpečné křižovatky

Modernizace 10 světelných křižovatek ve městě Havířově a vybu-
dování dispečerského pracoviště za účelem zvýšení dohledu nad 
centrálními systémy řízení dopravy. Dispečink bude umístěn v pro-
storách Technických služeb Havířov.

1. Křižovatka ulic Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky 
(SSZ Podloubí)

2. Křižovatka ulic Hlavní třída x Svornosti x Gorkého (SSZ Svornosti)
3. Křižovatka ulic Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická (SSZ elan)
4. Křižovatka ulic Dlouhá třída x Národní třída (SSZ Reneta)
5. Křižovatka ulic Dlouhá třída x 17. listopadu (SSZ Telecom)
6. Křižovatka ulic Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží 

(SSZ Na Nábřeží)
7. Křižovatka ulic Těšínská x U Stadionu + světelně řízený přechod 

(SSZ U Stadionu)
8. Křižovatka ulic Těšínská x Okrajová x Frýdecká (SSZ Barum)
9. Křižovatka ulic Studentská x 17. listopadu x Mánesova (SSZ Savela)
10. Křižovatka ulic Dělnická x Mánesova x U Stromovky (SSZ KB)

realizace stála 26,2 milionu korun

nasvětlení přechoDů pro choDce

Maximální snahou je, aby byly přechody pro chodce ještě bezpeč-
nější, a proto v roce 2021 probíhá nasvětlení těchto přechodů hned 
na několika místech. Již je nasvětlení zrealizováno na dvou přecho-
dech. Na ulici Chrpová, a to u točny autobusů a u světelného přecho-
du. V průběhu letošního roku dojde ještě k nasvětlení přechodu pro 
chodce na ul. 17. listopadu.

plán obnovy veřejného osvětlení 2021

Odbor komunálních služeb každoročně zpracovává plán obnovy 
veřejného osvětlení, kde se především soustředí na rekonstrukci 
technicky a energeticky nevyhovujících sloupů veřejného osvětlení. 
V tomto roce proběhla rekonstrukce například na ulici Na Fojtství, 
kde bylo doplněno veřejné osvětlení. Dále pak na ulicích Radniční, 
Okružní a Hřbitovní. V letošním roce také dojde k výstavbě nového 
veřejného osvětlení na cyklostezce ulice Hraniční.

předpokládané výdaje: 2 miliony korun

městská policie havířov používá moDerní 
aplikaci na rozpoznávání registračních 
značek

Městským a obecním strážníkům ulehčuje práci nová aplikace 
s prvky umělé inteligence. Jedná se o nativní mobilní aplikaci FTT 
ALPR (Automatic License Plate Recognition) pro OS Android, která 
je určená ke komplexní lustraci registračních značek vozidel, které 
nasnímá na ulici. Je napojena na informační systém MP Manager, 
který slouží k vedení agendy Městské policie Havířov. Funkce aplika-
ce spočívá v tom, že když se spustí, ihned se rozjede kamera v mo-
bilním telefonu. Ta snímá zaparkovaná vozidla a jejich registrační 
značky, které se automaticky ukládají a zobrazují na boku aplikace. 
Jakmile aplikace přestane načítat, je možné procházet registrační 
značky načtené v mobilu. Tyto jsou podkresleny barevně. Zelená 
barva znamená, že vozidlo je v pořádku. Oranžová, že vozidlo již bylo 
městskou policií řešeno a ukáže se historie záznamů, a červená bar-
va označuje vozidlo v pátrání Policie České republiky. Nejčastější vy-
užití aplikace je v nočních hodinách na vozidla v pátrání a v denních 
hodinách na vozidla v případě špatného parkování.

bezpečnost bez hranic
Schopnost pohotově reagovat v krizových situacích je nezbytnou 
dovedností každého strážníka městské policie. Také z toho důvo-
du se stala oblast bezpečnosti jednou ze společných priorit v rámci 
česko-polské přeshraniční spolupráce statutárních měst Havířov, 
Karviná a městem Jastrzębie-Zdrój. Jednotlivé městské policie si 
mohly v rámci realizace projektu pořídit nezbytné vybavení, které 
přispěje k posílení bezpečnosti občanů na obou stranách hranice, 
a také vyměnit cenné přeshraniční zkušenosti v této důležité oblasti. 
Díky realizaci projektu spolufinancovaného z evropského fondu pro 
regionální rozvoj byl zakoupen laserový střelecký trenažér včetně 
vybavení, který slouží strážníkům Městské policie Havířov k výcviku 
střelby a taktiky zásahu se zbraní.

tři plážová hřiště na koupališti jinDřich
Tři hrací plochy – čtvrté hřiště se dá vytvořit po vytažení šesti sloup-
ků, na které se upevňuje síť – každá o rozměrech 18x26 metrů. Hra-
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cí plocha 8x16 metrů s celkovým množstvím použitého písku 890 
tun. To jsou parametry hrací plochy pro plážový volejbal, která se 
skládá ze tří hřišť a nachází se v areálu havířovského Letního kou-
paliště Jindřich.

realizace stála necelých 8 milionů korun.

koncem roku 2020 Došlo k zatraktivnění 
psí výběhové louky na ulici jaroslava 
seiferta o agility prvky

participativní rozpočet 2021
V rámci Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2021 do 
hlasování postoupilo 9 projektů z pěti městských částí. Celkem hla-
sovalo 1 361 občanů.

vítěznými projekty pro rok 2021 se staly tyto tři projekty:

• Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů (část Město)
• 3D hřiště s kuličkovými drahami, kopcem a 2D herní grafikou 

v Parku pod soudem (část Podlesí)
• Multifunkční hřiště gen. Svobody (část Šumbark)

Vítězné projekty bude Havířov realizovat v následujícím roce.

Dětský mobiliář jeDlová

kotlíkové Dotace a půjčky
V nejohroženějších krajích a lokalitách nabídl Státní fond životního 
prostředí ČR možnost připojit se ke kotlíkovým dotacím. Souběžně 
s kotlíkovými dotacemi probíhají i takzvané kotlíkové půjčky. Jde 
o program, který pomáhá domácnostem s nižšími příjmy získat 
kotlíkovou dotaci a vyměnit tak starý neekologický kotel za nový, 
úspornější. Výhodou kotlíkové půjčky je, že pokrývá všechny výdaje 
na výměnu kotle a je možné ji splácet až 10 let. statutární město 
havířov získalo na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů 
dotaci ve výši 11 490 korun. 

aDaptační strategie
Střídání vln veder a sucha s náhlými přívalovými srážkami, úbytek 
zelených ploch, biodiverzity, to je jen krátký výčet klimatických změn 
majících dopad na městské prostředí. Město proto využilo šance 
a zapojilo se do výzvy „Oslo“ z Norských fondů, díky které získalo 
dotaci ve výši 1,3 milionu korun na zpracování nového strategické-
ho dokumentu adaptační strategie. Cílem strategie bude formulace 
takových opatření, která našemu městu pomohou být méně zrani-
telným vůči dopadům současných klimatických změn. Na hotovou 
Adaptační strategii se můžeme těšit v roce 2023.

Úprava kontejnerových stanovišť

Moderní dřevěný obklad, kvetoucí záhony, krmítko pro ptáky, 
edukativní barevné bubliny o třídění odpadu. I tak může vypadat 
kontejnerové stanoviště. Vkusný doplněk městského prostoru na 
ulici Beethovenova, který zapadá do místa mezi dětským parkem 
a odpočinkovou zónou Na Nábřeží, byl instalován koncem loňského 
roku.

přibyly Další náDoby na tříDění oDpaDů

Pro zajištění většího komfortu v dostupnosti sběrných nádob na 
separovaný odpad byly do kontejnerových stanovišť dodány další 

ekologIe a žIVotní 
proStŘedí
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černé sběrné nádoby s oranžovým víkem na sběr použitých jedlých 
olejů a tuků z domácností a hnědé sběrné nádoby na biologické ku-
chyňské odpady rostlinného původu. Sběrná síť pro tříděný odpad 
na kontejnerových stanovištích je od letošního července tvořena 
z 423 modrých nádob na tříděný sběr papíru a nápojových karto-
nů, 487 žlutých nádob na sběr plastů, 271 zelených „zvonů“ na sběr 
skla, 70 šedých „zvonů“ na sběr kovů, 150 černých nádob s oranžo-
vým víkem na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností a 86 
hnědých sběrných nádob na biologické kuchyňské odpady rostlin-
ného původu. Sběr tříděného odpadu je doplněn také o pytlový sběr 
od rodinných domků a ve sběrných dvorech.

oDkanalizování části města havířova
– LOKALITA DůLňáK
Šlo o výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové 
stoky v celkové délce 3265 m, jednu čerpací stanici a jeden výtlak 
splaškových vod celkové délky 785 m. Součástí stavby bylo vybudo-
vání 76 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245 m 
k napojovaným nemovitostem. V rámci stavby byla provedena opra-
va povrchů komunikací a zpevněných ploch. cena stavby přesáhla 
41 milionů korun, z části byla hrazena z dotací – národního programu 
životní prostředí.

obměna výpočetní techniky
Sebevědomý občan. Sebevědomá rodina. Sebevědomý stát. Jedno 
navazuje na druhé, jedno vychází z druhého. A takto se dá vystih-
nout projekt efektivního a moderního ICT, systému pro sdílení in-
formací a komunikace státní správy s občany, který se postupně už 
několik let vytváří a implementuje na Magistrátě města Havířova.

Občan očekává pružné řešení svých záležitostí, řešení v online pro-
středí, intuitivní, rychlé a příjemné. K tomu ale zaměstnanci potřebu-
jí špičkové technické a infrastrukturní zázemí. Množily se stížnosti 
z jednotlivých odborů na nefunkční či neefektivní ICT. Bylo jasné, 
že danou situaci je třeba neprodleně řešit – otázkou zůstávalo jak. 
V první fázi bylo naprosto zásadní provést základní audit stavu ICT 
magistrátu. Výstup bohužel vedl k zjištění naprosto tristního stavu. 
Hardware byl technicky a morálně zastaralý, chyběly základní pro-
cesy fungování, vyvstala reálná bezpečnostní rizika a v neposled-
ní řadě byla zjištěna naprostá neekonomičnost provozu. Magistrát 
například využíval 63 modelů tiskáren od 17 výrobců. Chyběla ja-
kákoliv koncepce a dokumentace ICT a s tím spojených procesů. 
V nastalé situaci bylo nutné ji neprodleně vytvořit spolu se soupi-
sem minimálních standardů.  Souběžně byla vypracována procesní 
a technická opatření k odvrácení nejhorších hrozeb. Po vytvoření 
a schválení koncepce se naplánovaly prostředky, harmonogram 
a jednotlivá výběrová řízení na dodávky nového hardwarového 
a softwarového vybavení. Výběrové řízení na dodávku ICT řešení je 
velice komplikovaná záležitost, která v režimu veřejných zakázek 
klade velké nároky na koordinaci vstupů odborností technických, 
právních, procesních a administrativních. Zde se jedná o další výzvu, 
která je naprosto zásadní pro očekávaný výsledek.

Dnes mají úředníci nové osobní počítače, díky nimž již neztrácejí 
čas. V „covidové době“ mohli a měli na čem pracovat. V době ky-
bernetických útoků na samosprávu magistrát obstál se ctí. Obrov-
ské změny se udály i v zázemí. Pro optimalizaci procesů bylo třeba 
vytvořit dobré technické základy. Byla učiněna opatření ke zvýšení 
dostupnosti služeb, byla provedena výměna zastaralých datacentro-
vých technologií za nové, výkonnější a zároveň energeticky výrazně 
úspornější. Byly nataženy nové optické trasy. Další změnou a sko-
kem do jedenadvacátého století bylo pořízení nových obslužných 
a informačních systémů. Nyní probíhá dodávka komplexních hard-
warových firewallů. IT oddělení magistrátu má dnes v rukách mo-
derní vybavení a další je na cestě. Díky tomu mohou zaměstnanci 

sebevědomě a lépe sloužit společně svým zákazníkům – občanům. 
za posledních pět let bylo do oblasti it na magistrátu investováno 
přes 150 milionů korun. Havířovský magistrát, díky odvaze a chuti 
nového vedení stavět se k výzvám čelem, se za necelé tři roky posu-
nul z ICT středověku do jedenadvacátého století.

město havířov a čez esco založily spo-
lečný poDnik, který městu pomůže zbavit 
se uhlí

Statutární město Havířov a společnost ČeZ eSCO založily společ-
ný podnik, který městu pomůže s modernizací energetiky. Prvním 
krokem bude transformace teplárenství v Havířově směrem od uhlí 
k ekologičtějším zdrojům. Cílem je kvalitně připravit přechod od uhlí 
k „zelenějšímu“ teplárenství s ohledem na životní prostředí, zacho-
vání rozvodů centrálního zásobování teplem, které umožní dodávat 
teplo za dobrou cenu. Městu dále zůstává možnost ovlivňovat cenu 
tepla a prostřednictvím městem vlastněné Havířovské teplárenské 
společnosti (HTS) i distribuci. Rozvody HTS budou doplněny o de-
centralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaic-
ké elektrárny, aby byl nový systém zásobování teplem efektivnější 
a ekologičtější. Po oficiálním založení společného podniku přijde na 
řadu zpracování podnikatelského plánu, podpis akcionářské smlou-
vy a nastavení reálného fungování nové firmy. Do budoucna chce 
ČeS eSCO Havířovu pomáhat nejen s teplárenstvím, ale také s pře-
chodem na moderní energetiku založenou na obnovitelných zdro-
jích, energetických úsporách a chytrých řešeních.

město havířov investovalo Do monito-
rovacího přístroje pro poroDnici

Bezdrátové monitory pro sledování děložní činnosti rodičky a tepové 
frekvence rodičky a plodu, centrála pro dohled nad všemi porodními 
boxy a monitoring vitálních funkcí pro novorozence, to vše pořídila 
havířovská porodnice z finančního daru 3,5 milionu korun města Ha-
vířova. Nové přístrojové vybavení přinese ještě větší bezpečnost a 
komfort v rámci porodnické a gynekologické péče stále oblíbenější 
havířovské porodnice, do které se sjíždějí budoucí rodiče z celého 
kraje i republiky. Za poslední dva roky se počet porodů v havířovské 
nemocnici téměř zdvojnásobil.

MagIStrÁt
MěSta HaVíŘoVa
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finanční pomoc obcím postiženým
ničivým tornáDem
Statutární město Havířov poskytlo obcím na jižní Moravě, které 
na konci června zasáhlo ničivé tornádo, finanční pomoc ve výši 
350 tisíc korun. Finanční pomoc formou dotační podpory jednotli-
vým obcím schválila na svém jednání dne 19. července Rada města 
Havířova. Dotační podpora putovala napřímo všem kriticky zasa-
ženým 7 obcím, kdy každá obec obdržela částku 50.000 Kč, které 
využili po zklidnění situace a vyhodnocení aktuálních potřeb např. 
na obnovu, opravu či pořízení nového majetku poškozeného živelní 
katastrofou.

pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky
Město zakoupilo pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Havířov-Šumbark zbrusu novou cisternovou automobilovou stříkač-
ku. Šlo o investici ve výši 8 milionů korun.

otevřené a přívětivé město havířov
Všichni jdeme s dobou, proto ani město Havířov nezůstává poza-
du a díky evropskému projektu pořizuje novou elektronickou úřední 
desku, která bude financována z Operačního programu Zaměstna-
nost. Jedná se v podstatě o velkou interaktivní televizi, která bude 
během následujících měsíců umístěna na zeď budovy magistrátu. 
Při vyhlašování veřejné zakázky bylo pamatováno i na to, aby displej 
elektronické úřední desky byl přístupný také pro vozíčkáře. Zažloutlý 
a sluncem vybledlý papír je tak minulostí, všechny zákonem dané 
informace budou zobrazovány moderně a přehledně. 

Protože vzájemná komunikace je základ dobrých vztahů, záleží 
i městu na tom, aby se svými občany komunikovalo efektivně a co 
nejlépe. Při této příležitosti spustilo dotazníková šetření, kde se lidé 
mohli vyjádřit, jak vnímají vzájemné vztahy s městem. Na základě 
těchto výsledků pak bude v rámci stejného projektu zpracován do-
kument – Komunikační strategie, podle které se bude řídit komu-
nikace úředníků s občany. Pokud bude občan chtít svůj názor na 
poskytnutou službu či spolupráci s úředníkem projevit ihned, bude 
mít od příštího roku tuto možnost prostřednictvím dalšího nového 
zařízení. Osm portálů spokojenosti, které budou taktéž financovány 
zmíněným evropským projektem, bude rozmístěno po celé budově 
havířovského magistrátu.

místní akční plán rozvoje vzDělávání 
havířov ii

Díky projektu MAP Havířov II, který je spolufinancován z prostředků 
eU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání, bylo ve školním roce 2020/2021 realizováno mnoho vzděláva-
cích webinářů a seminářů na aktuální a potřebná témata v oblasti 

vzdělávání a prevence. I přes nepříznivou pandemickou situaci se 
během předchozích měsíců podařilo zrealizovat mnoho krásných 
akcí a podpořit řadu záslužných činností. Dětem bylo zpestřeno 
učení tandemovou výukou s rodilým mluvčím v hodinách angličtiny 
jak distanční, tak prezenční formou. Prostřednictvím prožitkových 
interaktivních besed s místním včelařem byla dětem přiblížena roz-
manitá říše včel a podporován byl také rozvoj školních zahrad s péčí 
o rostliny formou vzdělávacího programu Mladý farmář. Úspěšně 
proběhla soutěž žákovských projektů Kutílci, kdy děti z mateřských 
i základních škol tvořily z různých materiálů obrovské 3D modely 
na téma zoopark, dinopark a sluneční soustava. Na podporu roz-
voje čtenářské a matematické gramotnosti byl rozšířen knižní fond 
MAPíkovy putovní knihovny ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Havířov. Formou hry se děti též učily finanční gramotnosti nebo 
soutěžily o nejlepší komiksový příběh o vzniku Havířova a význam-
ných místech našeho města. Aktuálně se připravují soutěže pro děti 
v oblasti matematiky, českého jazyka i manuálních dovedností. 

zrození golema pro císaře ruDolfa ii.

V červnu proběhl dvoudenní projekt na náměstí Republiky v Havířově 
pro všechny zúčastněné zdarma. Záměrem bylo interaktivní formou 
rozvíjet kulturní vzdělanost dětí a mládeže a volnočasovou zábavu 
pro všechny věkové skupiny obyvatel. Projekt občanům nabídl kon-
trast historických faktů, zvyklostí a filmového zpracování literárního 
díla. Dobový jarmark s návratem do historie dávných století, rytířské 
turnaje, středověké společenské hry, dobová hudba a tance, šermíř-
ské souboje, alchymisté, sokolníci, historické interaktivní soutěže, 
kejklíři, ukázky řemesel, ohňová show a zrození Golema pro Rudolfa 
II. a mnoho dalšího.

za kulturákem na Dece

Za velkého zájmu místních obyvatel proběhla v období letních 
prázdnin akce „Za kulturákem na dece“. Prezentace tvořivých aktivit 
místních umělců s pozvánkou pro malé i velké diváky – divadelní 
scéna a tvořivé soutěže pro děti, divadlo a hudební scéna pro dospě-
lé v atmosféře léta a pikniků v parku.

akaDemie iii. věku
Město Havířov dlouhodobě podporuje Akademii III. věku. Čtyřse-
mestrální výuka je určena osobám ve starobním, částečně invalid-
ním nebo invalidním důchodu. Od října 2021 bude zahájena výuka 
dalšího ročníku. Studium v rámci Akademie třetího věku je dvouleté 

VzdělÁVÁní
a další aktIVIty
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a zahrnuje výuku cizího jazyka, obsluhy osobního počítače a interne-
tu, vybraných otázek z oblasti sociologie, péče o zdraví, práva, eko-
nomie, historie, geografie a další.

na území města je poskytováno celkem 44 sociálních služeb, 
z nichž 38 město finančně podporuje. ostatní jsou financovány ze 
soukromých a jiných zdrojů.

nákupy až Domů v Době panDemie nemoci 
coviD-19
V rámci snížení rizika šíření onemocnění covid-19 ve městě byla ob-
novena pomoc se zajištěním jídla, včetně nákupů potravin a léků, 
pro osamělé seniory starší 70 let, osamělé osoby se zdravotním po-
stižením a dále pro občany, kteří byli v nařízené karanténě či izolaci 
a neměli osobu blízkou pro zajištění základních nákupů včetně léků. 

pomoc s registrací k očkování proti
nemoci coviD-19
Magistrát města Havířova spolupracoval s havířovskou nemocnicí 
v Poradenském a registračním centru pro očkování covid-19, které 
bylo pro tyto účely v prostorách nemocnice vybudováno. Po ukonče-
ní provozu tohoto centra byla dále prováděna registrace k očkování 
na Magistrátu města Havířova, budově F. 

výtvarná soutěž o nejlepší návrh loga
Soutěž probíhala od 21. června do 25. července 2021. Cílem sou-
těže bylo vybrat nejlepší návrh loga plánování sociálních služeb, 
které bude následně používáno na všech oficiálních dokumentech 
souvisejících s procesem plánování sociálních služeb v Havířově. 
Pořádání soutěže přispělo k rozšíření informovanosti o procesu plá-
nování sociálních služeb v Havířově a zapojení veřejnosti do tohoto 
procesu.

rekonDiční pobyty seniorů a rekonDičně
-ozDravné pobyty seniorů a zDravotně 
postižených osob
V průběhu června 2021 uskutečnil Magistrát města Havířova pro 
havířovské seniory 3 turnusy rekondičně-ozdravných pobytů v Luha-
čovicích, kterých se účastnilo celkem 120 seniorů. V rámci pobytů 
měli rekreanti možnost využít místní wellness a na základě lékařské 
prohlídky také lázeňské procedury. celkem město přispělo na tyto 
3 turnusy částkou 580 tisíc korun. V měsíci září a říjnu 2021 se pak 
připravují další 3 turnusy pobytů v Karlově pod Pradědem a v Láz-
ních Klimkovice pro celkem 100 seniorů.

kluby seniorů

Na území města Havířova pracuje 8 klubů seniorů, kde mají senioři 
možnost využít svůj volný čas. Jsou zde pořádány odborné před-

nášky, besedy, oslavy jubileí, návštěvy kulturních a sportovních pro-
gramů a organizovány různé zájezdy. Například seniorky z Domova 
seniorů – středisko Luna milují háčkování. Jejich vášní je pomáhat 
háčkovanými chobotničkami, které vlastnoručně tvoří, čerstvě na-
rozeným dětem v havířovské nemocnici. Darované chobotničky do-
stanou novorozenci, kterým chapadla připomínají pupeční šňůru. Je 
dokázáno, že chapadla chobotniček navozují dětem pocit bezpečí.

bosý choDník

Na zahradě střediska MIKADO byl vybudován pro klienty organi-
zace SANTÉ bosý chodník. Chůzi po bosém chodníků dochází ke 
stimulaci krevního oběhu a funkci srdce, podporuje funkci trávicího 
a dýchacího ústrojí, zlepšuje aktivitu a odpověď imunitního systému.

veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Veletrh má za cíl umožnit veřejnosti získat cenné rady a potřebné 
informace týkající se sociálních služeb a souvisejících aktivit v Haví-
řově. Veletrh je jedním z výstupů komunitního plánování v Havířově 
a je každoročně zaměřen na prezentaci poskytovatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit. Letos se konal již 10. ročník.

ÚDržba Drobných voDních toků
Každoročně probíhá běžná údržba na drobných vodních tocích ve 
správě statutárního města Havířova, kdy jsou toky vyčištěny a jejich 
břehy posečeny, případně koryto toku je prohloubeno. Na vytipova-
ných úsecích drobných vodních toků probíhá zpevnění břehů lomo-
vým kamenem.

veřejně prospěšní pracovníci

Veřejně prospěšní pracovníci pomáhají celoročně s úklidem města. 
Očišťují od smetí například parky, hřiště, ulice, zastávky nebo kon-
tejnerová stanoviště. Úklidem města stráví pracovníci stovky hodin 
ročně.

ÚklId MěSta

SocIÁlní oBlaSt
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opravované chodníky byly vybírány na základě schváleného 
rozpočtu pro rok 2021, posouzení stavebně technického stavu 
komunikací na území města havířova a s přihlédnutím k aktuálním 
požadavkům občanů.

choDníky
ulice šumbarská v úseku mezi ulicemi chrpová a nad tratí

Předmětem této realizace je výstavba místní komunikace IV. třídy 
podél stávající místní komunikace Šumbarské mezi ulicemi Chrpo-
vá a Nad Tratí v Šumbarku a Dolní Suché. Celková délka nového 
jednostranného chodníku představuje cca 285 m. V rámci realizace 
se počítá i s třemi výhybnami, což je rozšířené místo úzké komuni-
kace, kde se mohou vyhnout protijedoucí vozidla. Stavba dále po-
čítá s přeložkou stávajícího vedení veřejného osvětlení, přeložkou 
vodovodu a stavbou nové dešťové kanalizace. to vše na necelých 
9 milionů korun.

rozšíření místní komunikace výletní včetně chodníku

Jedná se o rozšíření místní komunikace ulice Výletní v Havířově-
Šumbarku z jednopruhové na dvoupruhovou, vybudování nového 
jednostranného chodníku, zajištění odvodnění komunikace, zrušení 
stávající sdružené vodovodní přípojky a vybudování nového vodo-
vodního řadu, rekonstrukci veřejného osvětlení, ochranu kabelové-
ho vedení CeTIN, umístění městského mobiliáře a výsadbu zeleně. 
konečná cena: 30 milionů korun.

plošná oprava chodníku na ulici hornické od ulice na pavlasůvce

Proběhlo odtěžení staré betonové dlažby a popraskaného asfaltu, 
poškozených obrubníků a nevhodného podloží, zhotovení nových 
konstrukčních vrstev, osazení obrubníků do betonového lože, po-
kládka 250 m² nové zámkové dlažby a 120 m² souvislé asfaltové 
vrstvy.

plošná oprava chodníku a kontejnerového stanoviště na ul. 
elišky krásnohorské

Proběhlo odtěžení staré betonové dlažby a živičného podkladu, po-
škozených obrubníků a nevhodného podloží, zhotovení nových kon-
strukčních vrstev, osazení obrubníků do betonového lože, pokládka 
60 m² nové zámkové dlažby.

plošná oprava chodníku, kontejnerového stání a parkoviště na ul. 
jana švermy

Proběhlo odtěžení staré betonové dlažby a živičného podkladu, po-
škozených obrubníků a nevhodného podloží, zhotovení nových kon-
strukčních vrstev, osazení obrubníků do betonového lože, pokládka 
350 m² nové zámkové dlažby.

plošná oprava chodníku na ulici na nábřeží za domy č. 129–133 

Jde o dvorovou část, pokládka cca 150 m² souvislé asfaltové vrstvy.

plošné opravy asfaltových povrchů
komunikací
Z rozpočtu na dané účely bylo z celkově přidělených 8,7 mil. Kč na 
opravy vozovek vyčleněno na plošné opravy asfaltových povrchů 
cca 6 milionů korun. 

vybrány byly tyto úseky místních komunikací: 

ulice u skleníků mezi oD globus a tržním místem, 3600 m2

– 1,5 milionů korun 

ulice okrajová mezi ulicemi Dlouhá a myslbekova, 5200 m2

– 1,9 milionů korun

ulice modřínová, 1400 m2

– 500 tisíc korun

ulice Úzká z ulice veveří, 300 m2

– 100 tisíc korun

ulice balzacova, 1500 m2

– 500 tisíc korun

ulice m. pujmanové, 1000 m2

– 400 tisíc korun

oprava mostů a lávek
oprava mostu na ulici na kempách

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení generální opra-
vy mostu M10 na ulici Na Kempách přes řeku Lučinu v Havířově. 
V rámci opravy mostu bylo provedeno odstranění komunikace nad 
mostem, odstranění ocelových říms, trubek mostovky a vyjmu-
tí zkorodované ocelové konstrukce. Horní část opěr se odbourala 
a provedly se nové úložné prahy. Nosná mostní konstrukce je spřaže-
ná ocelová konstrukce s betonovou deskou. Provedla se vodotěsná 
izolace s ochranným krytem, nové mostní římsy, nové oboustranné 
ocelové zábradlí. Přes most byla převedena asfaltová komunikace. 
cena je necelých 3,5 milionů korun.

Dopravní značení Do konce roku 2021

Změna organizace dopravy a parkování proběhla na ulici Dlouhá tří-
da od ulice 17. listopadu po ulici Přátelství – formou vodorovného 
a svislého dopravního značení. Totéž na ulici Chrpová – formou pro-
vedení vodorovného a svislého dopravního značení, baliset.

opraVy cHodníků, koMU-
nIkací, MoStů a lÁVek
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