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LISTOPAD
1. listopadu
Oblíbená kapela Kryštof odstartovala své podzimní turné
nazvané Poločas v místě svého vzniku, na prknech
Kulturního domu Petra Bezruče. Sál kulturního domu byl
beznadějně vyprodán a diváci mohli slyšet zcela jiné pojetí
písní, než na jaké jsou zvyklí, protože toto turné je spojeno
pouze s akustickými nástroji. Vedle známých písní se diváci
dočkali i bezprostřední debaty s kapelou, která některé
pauzy vyplnila odpověďmi na zvídavé dotazy posluchačů.

● Osmnáctiletá modelka
Denisa Chalupová se pyšní
dalším úspěchem v soutěžích krásy. V polských
Katovicích získala titul
Miss Slezska a Moravy.
Chalupová
zvítězila
v konkurenci 17 dívek.

3. listopadu
Místní organizace PZKO v Havířově - Bludovicích také
oslavila slavnostním koncertem 60. výročí svého vzniku.
Tentokrát se jubilejní program konal v Reprezentačním sále
Základní umělecké školy Leoše Janáčka a program byl
velmi pestrý.
Zakládající valná hromada spolku polské národnostní
menšiny se konala 16. listopadu 1947 v Dělnickém domě
v Dolních Bludovicích.

5. listopadu
Náměstek primátora Eduard Heczko zhodnotil plnění
daňových příjmů za tři čtvrtiny roku a uvedl, že se vyvíjí
příznivě. V porovnání s minulým rokem jsou o čtyřicet
milionů v plusu. Čísla se vyvíjí pozitivně i s ohledem na
plány v rozpočtu. Kromě výnosu z daně podnikatelské
činnosti fyzických osob a dani z nemovitostí, jsou ve všech
sférách kladně překročeny. U daně z podnikatelské činnosti
fyzických osob se projevuje negativně společné zdanění
manželů. To snižuje plánované odvody přibližně o patnáct
procent. U ostatních příjmů ale situace tak veselá není.
Celkový příjem je vyšší jen o sedm milionů, což je
způsobeno nižším příjmem z poplatků, nedaňových
a kapitálových příjmů. Saldo města je nyní 1,8 milionu
korun, kdy město prozatím více peněz vydalo, než přijalo.
V rozpočtu počítajícím se 767,6 milionu korun je to číslo
zanedbatelné. V celkovém hospodaření je radnice od ledna
do září v plusu o devadesát milionů, přitom v roce 2006 byla
tato částka dvojnásobná. Tento rozdíl se přičítá zvýšeným
investicím.

● Zastupitelé poprvé jednali
v sále nově zrekonstruovaného Kulturního domu
Radost,
ale
slavnostní
atmosféra
se
vůbec
nedostavila. Naopak mnozí
kritizovali stísněné prostory,
které se vůbec nedají
srovnat
s prostory
ve
Společenském domě, nestabilní techniku a pomalou
obsluhu v kavárně, kdy
většina zastupitelů po obědě
nestihla plánovaný začátek
interpelací ve 13 hodin.
Objevily se návrhy na
navrácení jednání zastupitelstva do Společenského
domu a sál v Radosti
využívat jen u slavnostních
příležitostí.

Zastupitelé schválili vydání vyhlášky, kterou se stanoví
místa a časové vymezení provozu povolených výherních
hracích přístrojů, beze změn, které chtěli na poslední chvíli

● V Havířově je kolem sto
provozoven, ve kterých je
přes šest set automatů
různých
provozovatelů.
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prosadit pravicoví a následně i levicoví zastupitelé. Nová
vyhláška, kterou kritizovali současní provozovatelé i další
potenciální zájemci, počítá nejen s koncem nových přístrojů,
ale omezí provozní dobu, a to od neděle do čtvrtka od 10 do
22 hod. a v pátek a v sobotu od 10 hod. do půlnoci. Podle
nových pravidel, která začnou platit od 1. prosince bude ve
městě platit stop stav. Ten zamezí zřizování nových
provozoven a z území města zmizí nonstop herny.
Na základě podnětů ze strany nespokojených občanů města,
kteří se potýkají zejména s negativními sociálními dopady
hráčské závislosti, narušování veřejného pořádku nebo
bezpečnostními riziky, se přistoupilo ke kroku omezujícímu
vznik dalších nových provozoven, ve kterých lze provozovat
výherní hrací přístroje. Zároveň bylo přikročeno k časovému
omezení provozu ve snaze zabezpečení veřejného pořádku
v pozdních nočních a ranních hodinách. Nově bude možné
provozovat výherní hrací přístroje pouze v provozovnách, ve
kterých bude ke dni účinnosti této vyhlášky vydáno platné
povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Na
ostatních veřejně přístupných místech bude tato činnost
zakázána.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí využití objektu ZŠ Nezvala
od 1. 8. 2008 pro potřeby Vysoké školy sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání o.p.s. Opozice na zasedání
ostře kritizovala nadstandardně nízký nájem a chtěla další
vysvětlení. Uvádí, že nájem 48 korun za metr je velmi nízký
a s největší pravděpodobností nebude stačit ani na pokrytí
údržby a město tak bude školu dotovat.
Zastupitelé dále rozdělili podstatné dotace sportovním
klubům a odsouhlasili dotaci na opravu krovu evangelického
kostela.
Při interpelacích se narazilo na problém privatizace
městských bytů. Podle náměstka primátora Eduarda Heczka
bude magistrátem ještě tento rok zpracován seznam bytů,
které město vyčlení k odprodeji. Na to bude navazovat
znalecký odhad ceny bytů. V březnu 2008 bude
zastupitelstvo schvalovat záměr prodeje, který by měl být
uskutečněn nejpozději do roku 2010.

6. listopadu
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Vyhláškou chce město
zabránit vzniku nových
provozoven, ve kterých by
byly další hrací automaty.
Nebrání tak konkurenci,
jelikož
v rámci
jedné
provozovny mohou přibývat
další automaty různých
provozovatelů. Za porušení
podmínek
stanovených
v rozhodnutí
města
je
možno
udělit
pokutu
provozovateli automatu až
ve výši 150 tisíc korun.
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Paní Anežka Šeligová z Havířova oslavila 100 narozeniny.
Její rodina zde žila dávno před vznikem nejmladšího města
republiky a tak se dá říci, že je typickým starousedlíkem.
Rodina paní Šeligové žila nedaleko Šumbarku v domečku,
u kterého měli malé políčko. Život to nebyl jednoduchý,
práce na poli, starost o děti a skromné podmínky. Paní
Šeligová se za svobodna jmenovala Wolná a se svým
manželem měla tři děti. Sama pak pocházela z pěti dětí.
Dnes se jí rodina rozrostla o čtyři vnoučata a sedm
pravnoučat. Je v docela dobré zdravotní kondici, akorát se ji
zhoršil sluch. Popřát 100leté stařence přijel v úterý primátor
František Chobot společně s náměstkem Bronislavem
Bujokem a předsedou komise pro občanské záležitosti Jiřím
Šoralem.

8. listopadu
Na slavnostním večeru ve Společenském domě byly předány
ocenění „Osobnost kultury“ pro rok 2007 za dlouholetý
aktivní přínos městu v kulturní oblasti Lechu Nierostkovi,
Kateřině Chrobokové a Jiřímu Slavíkovi, ml. Ceny „Talent“
pro rok 2007 získali David Velčovský a Nikola Vavrous.
Lech Nierostek je autorem knižního almanachu
„Spotkanie“(1985), sbírek básní „Třeba je to jinak“(2000),
„Je to tak“(2005), sbírky „Na miskách vah“ (2003), která
byla vydána v Breilově písmu. Jeho tvorba byla v r. 2002
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● Recept na dlouhověkost
paní Anežka nechtěla říct,
ale ze slov syna to bylo
zřejmé – skromnost a pracovitost, střídmost v jídle
a bezmezný
optimismus
a víra v dobro lidí. Celý
život měla málo prostředků,
ale dbala na to, aby se měli
dobře blízcí kolem ní. Dnes
o maminku pečuje 70letý
syn Stanislav.
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zhudebněna českými autory. Zakladatel, umělecký vedoucí
a choreograf folklorního souboru Trnka. Spoluzakladatel
folklorního sdružení Těšínského Slezska, zakladatel
a jednatel Občanského sdružení Těšínského Slezska
a Občanského sdružení „Prezent Art“. Spolupořadatel
koncertů ve SCAV Havířov-Suchá (Sbor církve evangelické
augsburského vyznání). 1996-2007 organizátor a moderátor
Salonů (komponované pořady s cílem seznámit veřejnost
s mimořádnými osobnostmi).

Kateřina Chroboková přebírá ocenění z rukou primátora.
Kateřina
Chroboková
je
absolventka
Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě (obor Hra na varhany), Janáčkovy
Akademie múzických umění v Brně, magisterského
programu na Vysoké škole umělecké v Utrechtu,
(Holandsko) a rozšířeného o postgraduální studium
v Leuvenu (Belgie). Účastnice řady mezinárodních
mistrovských varhanních kurzů ve Švýcarsku, Anglii,
Německu a Holandsku u renomovaných interpretů
a pedagogů. Zúčastnila se mistrovských kurzů - European
Union Baroque Orchestra. Nyní studuje na Akademii staré
hudby - Schola Cantorum v Basileji ve Švýcarsku.
Jako vítězka Oundle International Organ Festival v Anglii
v r. 2000 získala cenu v podobě pěti recitálů na
mezinárodních varhanních festivalech ve Warwicku,
Coventry, St.Albans, Cambridgi a Londýně (St. Pauls
Cathedral). Jako sólistka spolupracovala s Janáčkovým
komorním orchestrem a Moravskou filharmonií Olomouc.
Od r. 2004 působí jako pedagog na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě. Rovněž byla přizvána k lektorské spolupráci na
mezinárodních kurzech pro varhaníky Oundle for Organists
v Anglii a na University of Glasgow ve Skotsku.
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Na fotografii zleva Kateřina Chroboková, Lech Nierostek a za Jiřího
Slavíka, který v současné době má angažmá v Paříži, cenu převzal
R. Pikala.
Jiří Slavík ml. je absolvent „St. Stephen’s School“ v Římě
a hudební konzervatoře „Santa Cecilia“. V roce 2007
ukončil studium na Royal Academy of Music v Londýně
(obor kontrabas a později skladba v nově zřízeném jazzovém
oddělení). Během dvou a půl let byl prvním kontrabasistou
koncertního orchestru akademie. Nejvyšší ocenění Jiřího
Slavíka ml. jsou 2. místo z mezinárodní soutěže „Premio
Valentino Bucchi“ (Řím, 2005), 2. místo z národní soutěže
kontrabasistů italských konzervatoří „Werther Benzi“
(Alessandrie, 2004; 1. místo nebylo uděleno) či stříbrná
medaile prezidenta Itálie Carla Azeglia Ciampiho (Řím,
2005). Jako sólista vystoupil v největším sále nově
postaveného římského Auditoria (2003) či v programu
České televize „Koncert na kurtech“ (2005). V současné
době pomáhá s hudebními úpravami lidových písní pro
cimbálovou muziku Vonička a je autorem skladeb
nahraných na kompaktním disku "S koledou jsme přišli
k vám".
David Velčovský je absolvent Střední školy průmyslové
a umělecké v Opavě obor Tvorba hraček a dekorativních
předmětů. Poté byl přijat na Divadelní fakultu – Janáčkovu
akademii múzických umění v Brně, obor jevištní
technologie. S divadlem začal ve svých 10 letech. V r. 2001
obdržel titul „Rytíře řádu krásného slova“ na Pražském
hradě (projekt "Kde končí svět"), který obdrželi ti
nejnadanější čtenáři z knihoven z celé ČR. V r. 2002 zakládá
amatérský loutkový soubor MKS Havířov s názvem SuVel
(I. Suchánek a D. Velčovský), kde vytvářejí postavičku
Suvelíčka. Vypomáhá v Divadle loutek jako technik
(zvukař, osvětlovač). Podílí se na realizaci festivalu
„MINITEATRO Jiřího Tibitanzla“ - přehlídce malých
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profesionálních zájezdových divadel hrajících pro děti
v Havířově. Působí jako člen v odborné porotě a zajišťuje
technické a výtvarné zázemí festivalu. V současné době
vzniká občanské sdružení Miniteatro, kterému bude David
Velčovský předsedat.

Krátké loutkové představení Davida Velčovského.
Nikola Vavrous je studentem Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. Již několik let se zabývá problematikou spojenou
s malováním graffiti na území Havířova a okolí. Po celou
dobu se také snaží hledat způsoby a možnosti jak řešit
problém tzv. sprejerství. Připravil projekt legální graffiti na
území města. V r. 2004 vypracoval N. Vavrous projekt
s tématikou graffiti „Havířov v barvách“ – malování
tematické graffiti a s ním také vyhrál v programu Make
a Connection. Jeho činnosti si všimlo několik subjektů, které
si od něj nechaly vytvořit sprejové malby na zakázku. Jedná
se například o základní školy v Orlové a Ostravě, mateřskou
školku v Orlové, sídlo Církevního střediska Dona Boska
v Havířově- Šumbarku. Několik let skládá texty pro hiphopové písně, ve kterých nezapomíná ani na své město
Havířov. Byl členem havířovské skupiny Vysoké komíny.
Nyní se dal na sólovou dráhu.
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Ocenění David Velčovský a Nikola Vavrous.
Součástí slavnostního programu byl krátkometrážní snímek
Petra Gomoly „Po stopách havířovské kultury“, který
mapoval vývoj kultury ve městě a historii kulturních
zařízení. V programu také vystoupili dva z oceněných –
David Velčovský, který předvedl autorské loutkové
představení, a Kateřina Chroboková zahrála na cembalo.
Slavnostní večer zpříjemnila taneční skupina Limit Dance
Corporation pod uměleckým vedením Daniely Dostálové
a Jaromíra Dziky.

Kateřina Chroboková díky svému umění procestuje celý svět.

9. listopad
Tento den začal nešťastnou tragédií. Osmapadesátiletý řidič
autobusu přehlédl jednaosmdesátiletou ženu přecházející
u autobusového nádraží silnici. Důchodkyně přecházela po
přechodu v době, kdy byly semafory mimo provoz. Při
kolizi žena utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla.
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10. listopadu
Šedesáté výročí založení slavila také druhá organizace
PZKO Šumbark. Ta byla založena 14. prosince 1947 tehdy
ještě v samostatné obci Šumbark. U jejího zrodu před
šedesáti lety stáli Józef Przeczek, Józef Rzyman, Emilia
Foniokowa a dalších dvaačtyřicet občanů polské národnostní
menšiny. Prvním předsedou byl zvolen Karol Cichy. Ve
funkci se pak postupně vystřídali Adolf Farny, Józef
Przeczek, Rudolf Popiolek, Jan Byrtek, Rudolf Przeczek
a Józef Rzyman. Od roku 1972 v čele stojí Ervin Drózd.
K významným akcím patří dožínkové slavnosti, bály,
zábavná a společenská setkání, dětské radovánky a mnoho
jiných. Třináct zasloužilých členů obdrželo vyznamenání
a diplomy.

11. listopadu
Nedávno schválená sporná automatová vyhláška hýbe
městem, provozovatelé protestují a zvažují propouštění
zaměstnanců. Rada města ovšem další změnu nedoporučuje.
Provozovatelům nejvíce vadí časové omezení a chtějí znovu
povolení nonstop provozu. O definitivním znění vyhlášky
rozhodne zastupitelstvo v prosinci.

14. listopadu
Městu byla nabídnuta příležitost nominovat na výroční cenu
MOSTY 2007, která se uděluje za mimořádnou aktivitu
nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením,
instituci veřejné správy, nestátní subjekt nebo osobu. Toto
ocenění uděluje již pátým rokem Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR, o. s. zajímavým projektům
pomáhajícím osobám se zdravotním postižením překonávat
jejich handicap a žít plnohodnotným životem ve společnosti.
Radní na svém jednání schválili nominaci pana Bc. Davida
Rojíčka na tuto cenu v kategorii „Zvláštní cena“. Slavnostní
předání cen se uskuteční 5. února 2008 v Chrudimi. Záštitu
nad předáváním cen převzala paní Livie Klausová.
Pan David Rojíček zorganizoval v Havířově několik akcí
zaměřených na sociálně slabé a handicapované občany.
Jednou z největších akcí byly dva ročníky Paralympiády
(v roce 2006 a 2007).
Jeho snahou je integrace
handicapovaných občanů do normálního života a současně
přiblížení problematiky žití handicapovaných občanů
ostatnímu světu. PARAlympiáda je společensky potřebná
a v republice ojedinělá akce, která si klade za cíl nabídnout
handicapovaným dětem způsob, jak trávit volný čas a je
koncipována jako setkání žáků, studentů a klientů s různým
druhem postižení. V roce 2008 se chystá třetí ročník této
akce, který bude mít i zahraniční účast. Předpokládá se asi
na 15 tisíc účastníků z celé Evropy. Hlavním cílem projektu
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bylo propojení handicapovaných se zdravými.
V červenci letošního roku město vyhlásilo výtvarnou soutěž
na návrh vodního prvku před KD Radost. Jednalo se
o otevřenou jednokolovou výtvarnou soutěž o grafický
návrh, ve které mohl každý uchazeč podat maximálně
2 návrhy. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem
9 návrhů od 7 uchazečů. Pro zajištění anonymity bylo
každému návrhu náhodně vybráno písmeno abecedy,
kterými byly označeny a pak je hodnotila odborná komise
složená ze zástupců města, architektů, výtvarníků. Komise
určila pořadí nabídek takto: zvítězil návrh „Světlo a voda“,
jako druhý byl vybrán návrh „List s vodním proudem“ a třetí
skončil návrh „Závoj“. Ovšem radní města si veškeré návrhy
prohlédli a doporučili zastupitelstvu opačné pořadí na
prvním a druhém místě.

Návrh List s vodním proudem, který zvítězil u radních města.
● Městská knihovna obdržela díky nadaci Livie a Václava
Klausových počítač, který bude určen výhradně pro seniory.
Nadační fond manželů Klausových v Havířově financoval
počítačové kurzy v rámci projektu „Senioři komunikují“.
Organizací těchto kurzů bylo pověřeno občanské sdružení
AMOS a senioři byli velice spokojeni. Za účelem
procvičování získaných vědomostí se fond rozhodl věnovat
do každé obce nebo města, kde kurzy probíhají, jeden
počítač v pořizovací hodnotě 25 tisíc korun. Počítač bude
umístěn v pobočce Městské knihovny na Dlouhé třídě.

15. listopadu
Nástup zimy s hustým sněžením způsobil jako pokaždé
velké problémy v dopravě. Vždy, když nasněží poprvé,
chvíli trvá, než si řidiči zvyknou na obtížně sjízdné cesty
a než na ně připraví svá auta. Uvízlým řidičům pomáhala

str.č. 9/19

● O výsledku soutěže bude
jednat
zastupitelstvo
v prosinci
a
s autorem
vítězného návrhu bude
město spolupracovat na
zadání projektové dokumentace. V roce 2008 bude
zajištěna projektová dokumentace pro potřeby změny
stavby a stavební povolení.
Následujícím krokem bude
rozhodnutí o časovém horizontu realizace, předpokládá se, že nejpozději
v roce 2009 bude dílo před
KD Radost zasazeno.
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těžká technika, než posypové vozy zprůjezdnily i okrajové
komunikace.

19. listopadu
Magistrát pořádal ve spolupráci s Regionální radou
soudržnosti Moravskoslezsko, MS krajem a komisí rady
města pro strategický rozvoj seminář k možnostem čerpání
dotací ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 2013. Zaměřen byl hlavně na možnost čerpání finančních
prostředků z regionálních a jiných operačních programů.
Akce se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin
Říman, který seznámil 160 podnikatelů v sále s operačním
programem podnikání a inovace. Oproti minulému období
bude v rámci programu rozděleno desetkrát více finančních
prostředků, přesně 100 miliard korun.

19. listopadu
Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání Elpis pořádala
ve městě sbírku pod názvem Den naděje. Občané potkávali
mladé dívky středních škol s celkem osmi pokladničkami.
Sbírka byla k příležitosti Mezinárodního dne podpory
obětem násilí a k Mezinárodnímu dni odstranění násilí na
ženách. Elpis tuto akci pořádá už potřetí za sebou a tentokrát
se vybralo 7 434 korun. Vybrané peníze půjdou na
zkvalitnění práce s uživateli služby, psychologickou a právní
pomoc. Z části peněz bude nakoupeno potřebné technické
vybavení.

21. listopadu
Výstavní síň Musaion připravila pro milovníky starých časů
a tradic bohatý program v rámci akce Než začne advent.
Návštěvníci Musaionu shlédli ukázky podzimních prací,
mezi něž patří draní peří, předení na kolovrátku, vochlování
vlny, lámání lnu na lamačce a těrlici, vázání rukavic na
modle, motání provazů, zpracování mosorů či tkaní na
jednoduchém stavu. Zájemci si některé ze zapomenutých
aktivit mohli sami vyzkoušet. Hosty akce byli Marta
Gelnarová, členové Oddzialu Goroli Słązskich, Božena
Bílková, gorolská muzika Bukoń, básnířky Iva Savková
a Jolanta Filipek Čepcová. Všichni mohli ochutnat tradiční
gorolské speciality - sýrové nitě klasické i s příchutěmi,
chléb se szpyrkami i smalcem, koláče, kapuśňoky, skopové
klobásy a další dobroty.

22. listopadu
V Kulturním domě Leoše Janáčka se uskutečnilo slavnostní
předání ocenění osobnostem v sociální oblasti. Pracovat
a pomáhat v sociální sféře není samozřejmostí a vždy
jednoduché, proto se město snaží takové aktivity podporovat
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a dokáže zásluhy ocenit.

Z programu…
Paní Mgr. Jiřina Nevrlá, ředitelka HELP klubu, se
dlouhodobě věnuje práci s dětmi se zdravotním postižením
a jejich rodiči. Pořádá besedy s odborníky z oblasti sociální,
ze školských zařízení, úřadu práce a zajišťuje další aktivity
pro změnu sociální a společenské izolace rodičů a jejich
postižených dětí.

Oceněná Jiřina Nevrlá s primátorem Františkem Chobotem.
Manželé Kubíčkovi byli oceněni za dlouholetou pomoc
opuštěným dětem, kterým vytváří rodinu. Kromě dvou
vlastních dcer vychovávají další tři děti, které přijali do své
rodiny z dětských domovů. Svým přístupem vytvořili dětem,
které jim byly svěřeny do pěstounské péče, opravdový
domov.
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Paní Lidie Kubíčková přebírá ocenění od náměstka Eduarda Heczka.
Poradenské středisko pro rodinu a dítě je od roku 1997
jedním ze středisek Sociálních služeb města Havířova. Na
jeho vznik měly vliv rodiny vychovávající děti se
zdravotním postižením, které upozorňovaly na absenci
profesionálních služeb pro své děti. Služby využívají rodiny
s dětmi s autismem, s mentálními potížemi, s tělesným
a kombinovaným postižením. V evidenci je průměrně
90 rodin ročně.

Pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě.
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V programu vystoupily děti, které jsou klienty poradenského
střediska.

23. listopadu
U dveří důchodkyně na Matuškově ulici zazvonil neznámý
muž a osmasedmdesátileté ženě se představil jako pracovník
vodáren. V bytě kontroloval vodoměr a staré paní řekl, že jí
vrátí přeplatek ve výši jednoho tisíce korun a ženu požádal,
jestli mu může rozměnit pětitisícovou bankovku. Ženě stačil
prohledat věci a ukrást 110 tisíc korun. Městská policie se
opět zaměřila na osvětu u seniorů, aby k podobným
krádežím nedocházelo.

24. listopadu
Katolický kostel sv. Anny se rozezněl duchovní hudbou. Pod
chrámovou klenbou byl odstartován cyklus vánočních
koncertů. Početnému publiku se představily místní sbory
Chorus Annensis, Chrámová schola mládeže, ženský
pěvecký sbor MKS a dětský sbor Rozmarýnek ze Základní
školy Žákovská. Dále dechové kvinteto Janáčkovy
konzervatoře Ostrava a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.
Se sólovým zpěvem vystoupili Jaroslav Kotyk a Andrea
Škarbová. Ve více než dvouhodinovém programu zazněla
pestrá směs především chrámových skladeb od známých
českých a zahraničních autorů.
● Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo
havířovské nemocnici navýšení účelové dotace na
rekonstrukci porodního oddělení. Nemocnice k původním
2,5 milionu dostala navíc 220 tisíc korun. Na rekonstrukci
novorozeneckého oddělení a oddělení šestinedělí musí
nemocnice přidat ještě 1,5 milionu z vlastních zdrojů.
Na stávajícím porodním oddělení se průměrně narodí okolo
padesáti dětí, což je ve srovnání s okolními nemocnicemi
slabší průměr. Nyní sice těhotné ženy hodně využívají
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předporodních nácviků a cvičení, rodit však odcházejí do
jiných nemocnic. Vše by se mělo změnit od nového roku,
kdy bude slavnostně zprovozněno nové moderně vybavené
oddělení.

26. listopadu

V odpoledních hodinách se konečně odstranily zákazové
značky a tím byl zprůjezdněn nový kruhový objezd na
Bludovickém kopci. Ulevilo se tak mnohým motoristům,
protože po dlouhých třech měsících konečně nemusejí místo
objíždět po dlouhých objízdných trasách nebo po úzkých
a přetížených místních ulicích. Dokončovací práce už budou
probíhat za plného provozu.

27. listopadu
Region zasáhlo husté sněžení, které opět zkomplikovalo
dopravu na několika místech. Kvůli kolizi osobního auta
s traktorem a sypače s dalším autem byla na dlouhou dobu
úplně uzavřena Frýdecká ulice.
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27. listopadu
V KD Leoše Janáčka proběhl závěrečný Galakoncert
soutěže amatérských zpěváků populární hudby Talent 2007.
Šestičlenná porota rozhodla o vítězích ve čtyřech věkových
kategoriích. Do soutěže se přihlásilo rekordních
140 zpěváků ve věku od 6 do 29 let, kteří se utkali ve dvou
výběrových kolech. Do finále se dostala dvacítka nejlepších.
V 1. kategorii (6-9 let) zvítězila Karolína Levková, ve druhé
(10-12 let) Karolína Vrbová, třetí kategorii (13-15 let)
obsadil Daniel Mrózek a čtvrtá kategorie (od 16 let) patřila
Haně Keslerové.

29. listopadu

Na náměstí Republiky vyrostlo vánoční městečko, ve kterém
se konal lidový jarmark. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
různé zdobení baněk, výrobu svícnů, jednoduchých ozdob ze
slámy, adventních dekorací na stůl, tradiční lití olova,
krájení jablíček či pouštění lodiček z ořechových skořápek.
Po setmění bylo vánoční městečko za zpěvu koled
slavnostně rozsvíceno.
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Mimo jiné na náměstí proběhla soutěž o nejlépe nazdobený
stromek. V blízkosti kyvadla bylo devět stromků, které
v rámci soutěže vyzdobili žáci základních škol. Jako
nejhezčí byl vybrán ten, který ozdobili žáci z družiny
ZŠ Jarošova.
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SPORT
3. listopadu
Téměř 300 závodnic a závodníků z celé České republiky
přijelo do Havířova na závody Aerobic & fitness Cup
Havířov.

Z domácích závodnic Maniak aerobiku Ivany Kožmínové
Slavie Havířov, které jsou v tomto sportovním odvětví
nováčky, se nejvíce dařilo týmům dospělých, které se
umístily v kategorii fitness týmy na vynikajícím třetím
a čtvrtém místě. Zlato získaly dvojnásobné mistryně světa
z pražského sportovního klubu Dominátor Hanky Šulcové.
Soutěžilo se v sedmi kategoriích družstev i jednotlivců. Ve
sportovním aerobiku žen, mužů, družstev a párů, Fitness
týmů, aerobiku, stepu a hip-hopu.

Tyto závody jsou velmi prestižní, takže se na ně sjíždí
absolutní špička. Ti nejlepší mají možnost v průběhu sezony
postoupit na mistrovství Evropy nebo světa. V Městské
sportovní hale tomu nebylo jinak a nejuznávanější závody
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Aerobik & fitness Cup patřily opět mezi nejnáročnější
soutěže roku. Po celý rok se konají tyto závody pouze
v Kladně, Praze a jen výjimečně v jiném městě. Proto je
velkým úspěchem a poctou, že tuto velkolepou akci mohlo
pořádat naše město.

Pořadatelský tým Maniak aerobiku Ivany Kožmínové Slavie
Havířov, zvládl organizaci na jedničku. V hale panovala
vynikající atmosféra, která hnala závodníky k co nejlepším
výkonům.
● Junioři ze Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov
dokázali zvítězit ve třetím kole ligy družstev, čímž si
definitivně zajistili obhajobu loňského prvenství. Tým
mistrů ČR nastoupil v Sokolově ve složení Josef Šipula,
Silvestr Khek, Jiří Orság, Patrik Krywult, Patrik Gančařík
a Martin Zajac. Havířované podali velmi dobré výkony
a nasbírali 1507 Sinclairových bodů.
● Plavec Slavie Havířov Ondřej Broda v kopřivnickém
bazénu, kde se poslední říjnový víkend uskutečnilo šesté
kolo Českého poháru, opět prokázal, že patří k absolutní
české sprinterské špičce. Ve svých třech startech nepoznal
přemožitele a zejména ve své prestižní disciplíně 50 metrů
kraul zaznamenal výrazné vítězství.
Další dva závody v kraulové padesátce skončily pro Ondřeje
Brodu jasným vítězstvím, tentokrát v Olomouci a ve
Znojmě.
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● Obrovské drama přineslo vyvrcholení osmnáctého ročníku
mezinárodní soutěže vzpěračů. Při havířovském klání
v nadhozu TOP 12 mohly sehrát v boji o zlato roli pouhé
dvě setiny Sinclairova bodu. Z celkového vítězství se
radoval slovenský reprezentant Rudolf Lukáč. Polský
obhájce prvenství Robert Dolega mohl zaútočit, ale
s ohledem na momentální formu a kvůli možnému zranění
ke třetímu pokusu nenastoupil. Vše měl v rukou Maďar
Ferenc Gyurkovicz. Ten musel dostat nad hlavu
210 kilogramů, což by stačilo na zlato právě o zmiňovaných
0,02 bodu. Nejtěsnějšího vítězství v historii populárního
závodu se však nedočkal, když tuto váhu nezvládl a skončil
druhý. Z českých borců si vedl nejlépe Petr Hejda, který
skončil sedmý. Z havířovských vzpěračů se představil pouze
jedenáctý Radek Veselík.
● Volejbalisté Slavie Havířov útočí na nejvyšší příčky
soutěže 1. ligy. Nyní jsou havířovští hráči na čtvrtém místě
tabulky za prvními Benátkami nad Jizerou, druhými
Dobřichovicemi a třetím Starým Městem.
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