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LEDEN

1. ledna
Havířované přivítali rok 2007 odpalováním rachejtlí,
dělobuchy a hlavně šampaňským. Novoroční ohňostroj
přilákal na náměstí Republiky několik tisíc lidí.
Patnáctiminutová velkolepá podívaná s hudební kulisou byla
opravdu velkou světelnou show a všude vládla skvělá
atmosféra a dobrá nálada. Dokonce i kyvadlo na náměstí
bylo rozhýbáno veselými mladíky. Mezi mládeží kraloval
v nemalé míře alkohol a tak nechyběli otužilci v trenýrkách
nebo spáči na vydlážděné zemi.
Bohužel, Nový rok 2007 patřil v Havířově k jedněm
z nejkrvavějších a sanitky záchranné služby skoro nestačily
sbírat raněné. Na chirurgické ambulanci bylo ošetřeno
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dvacet pacientů. Naštěstí mnozí došli do nemocnice po
svých. Nejvíc byli ošetřováni mladí muži, kteří utržili
v šarvátkách různé rány. Většinou byli přiopilí a emoce jimi
stále cloumaly, tak na ně v čekárně museli dohlížet strážníci.
Letos nebylo žádné zranění způsobeno pyrotechnikou.
Nejvážnější zranění si způsobil mladík, který v temném
průchodu spadl do dvoumetrové neohraničené hlubiny ke
schodům do sklepa obytného domu. Měl štěstí, protože byl
zpozorován a záchranka rychle přijela a tak nezůstal se
silným otřesem mozku a zraněním v obličeji ležet v díře až
do rána.

Šťastné maminky se svými syny. Zleva Dagmar Dordová a Martina
Zabáková se syny Nicolasem a Nikolasem.
Odpoledne, přesně v 15.42 hodin, se v porodnici narodil
první Havířovánek, kluk Nikolas Goroš čtyřiadvacetileté
Martině Zabákové. Měřil 49 cm a vážil 3,48 kg. Druhý kluk,
také Nicolas, tentokrát s “c“, se narodil mamince Dagmar
Dordové v 22.15 hodin. Sice měřil také 49 cm, ale vážil
2,90 kg. Pro maminky i nemocnici bylo radostí, že se hned
první den roku narodily dvě zcela zdravé děti.

2. ledna
Dlouho očekávaná ustavující schůze zastupitelstva města
musela být zrušena kvůli druhému napadení výsledků voleb
Karlem Světničkou. Tentokrát šlo o protest proti tomu, že
ministr vnitra Ivan Langer vypsal opakované volby podle
špatného paragrafu. Zastupitelstvo bylo rozpuštěno
a Havířov je od 20. října, dva a půl měsíce po komunálních
volbách, bez rozpočtu, fungujícího zastupitelstva, radních,
náměstků a nově zvoleného primátora. To se projevilo
například tím, že jsou zastaveny investice, nejrůznější
pozemkové transakce či změny v pronájmech nebytových
prostor, řeší se každý, i sebemenší výdaj. Zástupci
zvolených politických stran kvůli žalobě na opakované
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● Další dvě stížnosti Karla
Světničky obdržel Ústavní
soud. Stížnosti zpochybňují
rozhodnutí senátu Krajského soudu v Ostravě,
vydaná po říjnových komunálních volbách. V první
stížnosti Světnička uvádí
důvody, proč by nemělo
platit senátní vítězství bohumínského starosty Petra
Víchy, ve druhé pak zpochybňuje komunální voleb-
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volby rozhodli, že jednání zastupitelstva odloží až na dobu
poté, co krajský soud rozhodne, zda byly opakované volby
platné.

ní výsledek ČSSD.

6. ledna
Na slavnostní akci, Novoročním koncertě, se představil
famózní houslista Pavel Šporcl za doprovodu členů
Moravské filharmonie Olomouc v čele s dirigentem Petrem
Šumníkem. V programu zazněly skladby A. Dvořáka,
J. Brahmse, P. de Sarasate, P. Mascigniho, J. Massneta
a dalších. Diváci ve zcela zaplněném hledišti umělcům
dlouho aplaudovali za výjimečný kulturní zážitek.

8. ledna
Každý člověk má svou cenu byl název výstavy prací klientů
Ústavu sociální péče Havířov, která byla zahájena ve
Výstavní síni Viléma Wünscheho. Návštěvníci mohli
obdivovat bohatou fantazii a šikovnost mladých lidí
z tkalcovské, šicí, rukodělné, dřevařské, košíkářské
a keramické dílny. Vystavená díla překypují barevností
a pestrostí tvarů. O hezkou atmosféru vernisáže se postarali
samotní klienti a autoři vystavených děl zajímavým
programem plným zpěvu a tance s hudebním doprovodem.
K účinkujícím zpěvákům se přidal celý sál.

10. ledna
Konec těžby na Dole Dukla v tento den zpečetil poslední
vytěžený vozík. Ukončení hornické činnosti na dole však
přineslo obavy občanů, které byly popsány v připomínkách
odeslaných ministerstvu životního prostředí. Jde mimo jiné
o posouzení rizika možnosti zvýšených výstupů metanu,
stanovení rozsahu kontaminace areálu závodu Dukla,
monitoring povrchových a podzemních vod. Připomínky se
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● Zakládací listina tehdejší
jámy Suchá byla podepsána
v roce 1905. O dva roky
později začalo hloubení
1. a 2. jámy, ze kterých se
později při modernizacích
staly výdušné jámy. Prvních
20 tisíc tun uhlí bylo
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týkají rovněž demolic objektů, zachování důležitých
inženýrských sítí, posouzení bývalé čistírny odpadních vod
a podobně. Město má i nadále zájem, aby areál v budoucnu
sloužil jako průmyslová zóna.

11. ledna
Galerii Maryčka zaplnily fotografie z hor Čech, Moravy,
Slovenska a několika světových velehor, které provázely
výstavou Historie horolezectví v Havířově. Na snímcích jsou
zachyceny nejvýznamnější výpravy a výstupy členů
pořádající organizace SK Horolezci Baník Havířov.
Návštěvníci si prohlédli vzorky z horolezeckého oblečení
a výzbroje, pamětní vlaječky, kroniku a byly pro ně
připraveny různé letáčky se stručnými informacemi
k jednotlivým akcím.
Horolezecký oddíl Baník Havířov byl založen 21. června
1979 v restauraci Na Terase. Mezi jeho zakládajícími členy
byli Josef Vričan, Jindřich Gwuzdioch, Jiří Pavelek,
František Kovařík, Pelda a Černoch. Ve své historii oddíl
dosáhl množství vynikajících výstupů a je výjimečným
propagátorem tohoto náročného sportu.

12. ledna
Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu na platnost
opakovaných komunálních voleb. Žaloba podaná Karlem
Světničkou byla jediným důvodem, proč se nově zvolení
havířovští zastupitelé nemohli sejít a hlasovat, protože se
obávali, že v případě uznání žaloby by jejich všechna
rozhodnutí byla neplatná. Žaloba se týkala především
termínu vyhlášení opakovaných voleb a dá se říci, že to byla
věc, která nemohla mít z faktického hlediska vliv na volby
samotné.
● První lednový týden začaly stavební práce na novém
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vytěženo v roce 1911, stále
při ražbě nové šachty
a z porubů se začalo těžit
další rok.
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supermarketu na území města. Nedaleko vlakového nádraží,
u malého kruhového objezdu na Šumbarku, bude stát
prodejna sítě Lidl. Stavební práce mají být ukončeny
31. července tohoto roku. Pozemek s celkovou rozlohou
9388 metrů čtverečních radnice prodala za 5,7 milionu
korun. Podle posledních zpráv není Lidl posledním
supermarketem, který bude ve městě postaven. Další by
chtěli jiní investoři postavit na Podlesí v areálu
autobusového nádraží.
● Spor o zvýšení tarifních mezd řidičů v ČSAD Havířov,
který trvá od poloviny listopadu, by měl být brzy vyřešen.
Vedení společnosti zaslalo odborářům dopis, že chce
uskutečnit další jednání, které by mohlo vést k vyřešení
dlouhotrvajícího sporu. Řidiči autobusů v Havířově pobírají
54,50 koruny základní hodinové mzdy, což je nejméně
v regionu. Odbory na několika předchozích jednáních
požadovaly zvýšení základní hodinové mzdy na 82 koruny.

18. ledna
Večerní a noční větrná smršť, která se prohnala městem, je
hodnocena jako nejhorší kalamita od ničivého krupobití
v roce 2000, které postihlo stovky občanů. Větrná smršť
nezpůsobila tak velké materiální škody, přesto šlo několika
lidem o život. Dobrovolní hasiči, kteří zasahovali na
Lesácké ulici, kde na cestu spadly vyvrácené stromy, jen
s velkým štěstím unikli pádu dalšího z velkých stromů na
zásahové auto s řidičem. Vývraty stromů byl nejvíc postižen
les blízko restaurace Šimala. Lidé během noci volali
nejčastěji hasiče na uvolněné střechy obytných domů, avšak
tam byli hasiči bezmocní, protože v takové vichřici
zasáhnout nemohli. Z domu na Máchově ulici odlétávaly
hliníkové plechy, o které okamžitě projevili zájem sběrači
kovového šrotu. Na domě zvaném hokejka v ulici
E. Krásnohorské se uvolnila krycí plachta, která nebyla od
rekonstrukce střechy dostatečně zatížena. Následky pohromy
se likvidovaly v následujících dnech. Nejvíc práce dalo
rozřezání vysoké břízy, která se vyvrátila a opřela o stěnu
jednoho z křídel magistrátu.

20. ledna
Již po sedmnácté se v KDPB uskutečnila soutěž
o nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější středoškolačku
Miss Karkulka Oriflame. Po tříhodinovém programu, který
vtipně moderovali Jiří Jekl a Jan Kroul, ve kterém se dívky
představily disciplínami na fotbalové téma, se z vítězství
radovala Veronika Likoová ze Střední odborné školy
chemické Ostrava. Titul první vicemiss si odnesla studentka
Hotelové školy Český Těšín Radka Svobodová a druhou
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●
V letošním
ročníku
soutěžilo jedenáct dívek
z Havířova, Karviné, Ostravy, Českého Těšína, Orlové
a z Brna.
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vicemiss se stala Veronika Vochtová z havířovského
Gymnázia Studentská, která posbírala všechny ostatní
doprovodné tituly Miss Karkulka Internet, Foto i Publikum.
● Na jiném místě Havířova, v sále Domu PZKO
v Bludovicích se lidé radovali na tradičním Babském bále,
který tak odstartoval plesovou sezonu. V sále nebylo místo
volné, parket byl celou noc zaplněn tančícími páry, které si
pochvalovaly skvělou hudbu a také kuchyni. Podle
zavedených tradic, až do půlnoci platila dámská volenka
a pánové ji mohli na chvíli uniknout jen v suterénním
výčepu. Program obohatilo taneční vystoupení, tombola.
Nejvytrvalejší tanečníci se rozcházeli až kolem šesté hodiny
ranní.

●
Vyvrcholením
bylo
udělení prestižního titulu
Lev salonu 2007 pro
nejsympatičtějšího a nejšaramantnějšího pána. Tím se
po poradě výhradně dámské
poroty stal teprve devatenáctiletý Dan Toman.

26. – 27. ledna
Minipřehlídka čínské kinematografie proběhla v loutkovém
sále KDPB. Byly promítnuty čtyři čínské snímky, které
získaly významné ocenění na nejrůznějších filmových
festivalech. Filmy Nikdo nesmí chybět a Cesta domů
režiséra Zhang Yimou a sobotní Šanghajské dny režiséra
Wang Xiaoshuai a Horská hlídka režiséra Chuan Lu .

29. ledna
Po třech měsících od komunálních voleb známe jména
primátora, náměstků a radních. Zastupitelstvo zvolilo nové
vedení města a primátorem se stal sociální demokrat
František Chobot. Ten byl šéfem vyjednávacího týmu
ČSSD, který se nakonec rozhodl pro spolupráci s komunisty
a odmítl nabídky na koalici s občanskými demokraty se
slovy, že „Lidé si podle volebního výsledku přáli, aby ve
městě vládla levice“.

František Chobot děkuje bývalé primátorce Miladě Halíkové za
vedení města v uplynulém volebním období.
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●
Ačkoli
v řádných
komunálních volbách zvítězili v Havířově občanští
demokraté, ve volbách opakovaných to byli komunisté.
Předchozí
primátorka
Milada Halíková poukazovala na to, že podle vítězství
KSČM by měla strana také
obsadit primátorský post,
ale nutnost kompromisu
nakonec nahrála sociálním
demokratům.
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Novým primátorem statutárního města Havířov se v pondělí
29. ledna na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města
Havířova stal František Chobot z České strany sociálně
demokratické.

Zleva: Zdeněk Osmanczyk, František Chobot, Bronislav Bujok
a Eduard Heczko.
Post prvního náměstka pro ekonomiku a správu majetku
bude pro příští čtyři roky zastávat Ing. Eduard Heczko
(KSČM), náměstkem pro hospodářský rozvoj byl zvolen
Ing. Zdeněk Osmanczyk (ČSSD) a náměstkem pro sociální
rozvoj JUDr. Bronislav Bujok (KSČM).

Hlasovalo se zvednutím ruky s osvědčením.
Do jedenáctičlenné městské rady byli dále zvoleni –
Mgr. Rudolf Šimek (Hnutí pro Havířov), Alice Hegyi
(KSČM), PaedDr. Svatopluk Novák (ČSSD), Miroslav
(KSČM),
Radim
Mudra
(ČSSD),
Kronneberg
Doc. RSDr. Eduard Pawera, CSc. (KSČM) a Jarmila
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Světlíková (ČSSD).
Na ustavujícím zasedání byl zvolen také kontrolní výbor,
finanční výbor, bylo schváleno rozpočtové provizorium
a rozpočtové úpravy za rok 2006.

30. ledna
Dějiny světového malířství v příkladech je název výstavy
transkripcí významných děl z pokladnice světového
výtvarného umění Karla Šurala, která byla zahájena ve
Výstavní síni Viléma Wünscheho. Výstava představila
výsledek autorovy více než šedesátileté zálibné činnosti, kdy
vznikla rozsáhlá sbírka, kterou autor považuje za ucelený,
úplný výběr vzorů z historie světového malířství.

● Výstavy Karla Šurala
byly
do
této
doby
neprodejné, kromě jedné
v roce 1980, kdy bylo všech
čtyřicet vystavených děl
rozprodáno.
Havířovská
výstava byla po tolika
letech opět prodejná.

● Od začátku roku 2007 patří obec Horní Bludovice do
okresu Karviná. Většinu úřadů najdou bludovičtí
v Havířově, jiné přibudou časem. Horní Bludovice jsou stále
v rajonu obvodního oddělení Policie ČR v Dobré, od
1. července by měly přejít pod oddělení Havířov – Podlesí.
Ke stejnému datu je připravená změna působnosti
stavebního úřadu, který je dosud pro obec ve Frýdku –
Místku. Změna hranic byla plánována a schválena před
několika
lety
dohodou
havířovského
magistrátu
s hornobludovickou radnicí. Důvodem byl projekt
soukromého investora, který naplánoval výstavbu rodinných
domů v místní části Záguří. Projekt ovšem ztroskotal a dnes
tam stojí jen několik domů. Pro občany Horních Bludovic
tato změna znamená urychlenou výměnu občanských
průkazů s označením okresu Karviná.
● Počet obyvatel okresu Karviná, kteří nemají stálé
zaměstnání, se v prvním měsíci roku 2007 opět mírně zvýšil.
Ve srovnání s prosincem 2006 jich na konci ledna bylo
25 tisíc, což je o pět stovek více. Na město Havířov
s 84 427 obyvateli z toho připadá ekonomicky aktivních
40 986 obyvatel. Bez práce je 7 438 občanů.
● Od počátku letošního roku je Gymnázium Komenského
účastníkem mezinárodního programu Adopce afrických dětí
– projekt pomoci na dálku. S touto myšlenkou přišli studenti
IV. ročníků společenskovědního semináře vedeným
pedagogem Petrem Šimkem. Vše připravili, provedli výběr
peněz a také vybrali dítě k adopci. Stal se jím jedenáctiletý
Calistus Owino z Keni. Vybrané peníze, 7 200 korun,
chlapci umožní navštěvovat některou školu v okolí bydliště.
Tato částka je potřebná ročně a hradí se z ní školné, učební
pomůcky, povinná školní uniforma a částečně i strava.
Minimální období, na které lze adopci provést, je dvanáct
měsíců. Škola doufá, že se podaří, aby se Calistus stal jejím
chráněncem několik let.
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● Adopce na dálku je velice
humánní projev studentů
školy. Mnohým africkým
dětem bez této finanční
pomoci hrozí negramotnost
a s tím většinou spojená
bída až do konce života.
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SPORT
● Druhý ročník turnaje sálového fotbalu O pohár primátora
města Havířova vyhráli starší žáci Bohumína. Domácí
favorit MFK Havířov po chybách v obraně a bez gólu se
musel spokojit s druhým místem.

6. ledna
Po vánoční pauze pokračoval turnaj Zámek Bowling cup
druhým kolem hlavní soutěže. Do bojů se zapojilo dvanáct
týmů a polovina z nich postoupila do dalšího kola. Vítězem
tohoto kola bylo družstvo ve složení Vladimír Müller, Milan
Bohačik, Jana Zmeškalová a David Gerinec s 897 body.

13. ledna
Obhájcům prvenství na havířovském turnaji Zámek bowling
cup 2006 – 2007 se druhé kolo vydařilo. S velkým
náskokem ho vyhráli a zajistili si postup do třetího kola.
Opavský celek ve složení Zdeněk Palička, Stanislav Kříž,
David Kříž a Adam Kříž naházel jako jediný více než devět
set bodů, a to 942.

20. ledna
Zámek bowling cup 2006 – 2007 pokračoval soutěží útěchy.
Vítězem tohoto kola se stal tým ve složení Miroslav
Kundrád, Radek Chovanec, Miroslav Bělunek, Oldřich
Křístek, který naházel velmi dobrých 915 bodů se kterými
by obstáli i v hlavní soutěži.
● Finále Mistrovství České republiky v Aquila Aerobik
Team Show v Kladně bylo velkým úspěchem pro závodnice
Slavie Havířov Maniak Aerobik Ivany Kožmínové.
Pětapadesát závodnic pod vedením trenérek Ivany
Kožmínové, Lenky Hanákové a Veroniky Segetové získaly
tři medaile ze čtyř startů. V kategorii 11-13 let se skladbou
Batman se vrací vybojovaly druhé místo. V kategorii 14 –16
let přivezly Slavistky bronz se skladbou V opeře a stejně si
vedly dívky ve smíšené kategorii se sestavou Pohoda jazz.
V kategorii 8 – 10 let dosáhly nejmladší závodnice Havířova
se skladbou Země skřítků na osmé místo.
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● ●●
Týmy
stolních
tenistů
Baníku Havířov zasáhly do
extraligových bojů. Z výhry
se radovali jen muži B,
A celek podlehl lídrovi
tabulky ze Zlína, za kterého
nastoupili bývalí havířovští
hráči Čihák a Košťál.

